หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 131 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้า งหลัก สู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิช าที สอดคล้อ งก บั ที ก าํ หนดไว้ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
เรียนไม่น้อยกว่า
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษา
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
ข หมวดวิชาเฉพาะ
เรียนไม่น้อยกว่า
95 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
27 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
61 หน่วยกิต
- วิชาชีพ (บังคับ)
28 หน่วยกิต
- วิชาชีพ (เลือก)
เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
33 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
ค หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต

ข หมวดวิชาเฉพาะ
เรียนไม่น้อยกว่า
95 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
27 หน่ วยกิต
2001107 ศิลปะไทย
3(2-2-5)
Thai Art
2011207 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3(2-2-5)
History of Art
2021101 หลักการเขียนภาพ
3(2-2-5)
Principles of Drawing
2021113 จิตรกรรมพืนฐาน
3(2-2-5)
Basic Painting
2021201 ภาพพิมพ์พนฐาน
ื
3(2-2-5)
Basic Print
2021301 ประติมากรรมพืนฐาน
3(2-2-5)
Basic Sculpture
2031401 หลักการออกแบบศิลปกรรม
3(2-2-5)
Principles of Design
2031402 การเขียนแบบพืนฐาน
3(2-2-5)
Basic Drafting
2032402 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Aided Design
2) กลุ่มวิชาชีพ
เรียนไม่น้อยกว่า
61 หน่ วยกิต
วิชาชีพ (บังคับ)
28 หน่ วยกิต
2002903 การนําเสนอผลงาน
3(2-2-5)
Art Project Presentation
2004910 โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศลิ ป์
4(2-4-6)
Special Project in Applied Arts
2021107 การวาดเส้น
3(2-2-5)
Drawing
2022306 ประติมากรรมประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Sculpture

2031106
2031210
2031403
2032407
2041104

การออกแบบการพิมพ์
Printing Design
การออกแบบลวดลาย
Decorative Design
จิตวิทยาการออกแบบ
Psychology of Design
เทคนิคการถ่ายภาพ
Photography Technique
ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design Theory

วิชาชีพ (เลือก)
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่ อไปนี
1) กลุ่มวิชาจิตรกรรม
2001107 ทฤษฎีสี
Theory of Colour
2012104 วัสดุและเทคนิคศิลปะ
Materials and Art Techniques
2021112 ภาพทิวทัศน์
Scenery Painting
2021116 จิตรกรรมสร้างสรรค์
Creative Painting
2) กลุ่มวิชาประติมากรรม
2022305 ประติมากรรมสร้างสรรค์
Creative Sculpture
2022310 ประติมากรรมโครงสร้าง
Structural Sculpture
2024306 ประติมากรรมตกแต่ง
Decorative Sculpture
3) กลุ่มวิชาภาพพิมพ์
2021204 การออกแบบภาพพิมพ์
Print Design
4) กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

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

33

หน่ วยกิต

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)

2031404

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ
Two -Dimensional Product Design
2041104 การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ
Waste Products Design
2041105 ผลิตภัณฑ์พนบ้
ื าน
Local Product Design
2041106 การออกแบบเครืองใช้ในชีวติ ประจําวัน
Furniture Design
2042104 การออกแบบของทีระลึก
Souvenir Design
2042125 การออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design
2042201 การออกแบบบรรจุภณั ฑ์
Package Design
5) กลุ่มวิชาออกแบบตกแต่ง
2032401 การออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง
Structural Design
2041401 ทฤษฎีการออกแบบตกแต่ง
Theory of Decorative Design
2041402 การออกแบบตกแต่งสถานที
Location Decorative Design
2041403 การออกแบบตกแต่งภายใน
Interior Design
2041405 เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
Technical Design of Exhibition
2041406 การออกแบบตกแต่งภายนอก
Exterior Design
6) กลุ่มวิชาพาณิชยศิลป์
2031107 การออกแบบโฆษณา
Advertising Design
2041407 เทคโนโลยีทางการออกแบบ
Design Technology

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)
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)

7) กลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
2031112 การออกแบบสือโฆษณากลางแจ้ง
Outdoor Advertising
2033104 เทคนิคการสร้างสรรค์สือภาพและเสียง
Audio Visual Creation Techniques

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

3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
7 หน่ วยกิต
2003805 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม 2(90)
Preparation for Professional Experience in Fine Arts
2004805 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
5(350)
Field Experience in Fine Arts
ค หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ ับ
รายวิชา ทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาศิลปกรรม

หมวดวิชาเฉพาะ
2001107
ศิลปะไทย
3(2-2-5)
Thai Art
ความหมายของศิลปะไทย ทีมาของลายไทย ภาพไทย ประยุกต์สร้างสรรค์ เพือ
นํามาใช้ในแนวทางอนุรักษ์ จําแนกแบบชนิดของภาพไทยและลายไทยได้ ฝึ กฝน
ปฏิบตั ิเกียวกับการออกแบบลายไทยภาพไทย
2011207

ประวัตศิ าสตร์ ศิลป์
3(2-2-5)
History of Art
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก ทีมี
อิทธิพลต่อศิลปะในสาขาต่าง ๆ และศิลปะไทย ในด้านรู ปแบบและเนือหาในอดีตถึง
ปัจจุบนั โดยเน้นคติความเชือและศิลปะการช่างทีสําคัญของไทยและสากล

2021101

หลักการเขียนภาพ
3(2-2-5)
Principles of Drawing
หลักการการเขียนภาพ วัสดุ เครืองมือและเทคนิควิธีในการเขียนภาพ เขียนภาพคน
ภาพทิวทัศน์ ภาพสัตว์ ภาพหุ่ นนิง ภาพประกอบ

2021113

จิตรกรรมพืนฐาน
3(2-2-5)
Basic Painting
จิตรกรรมสากล หลักการเขียนภาพ ทฤษฎีสี เทคนิควิธีการเนือหาทีมีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชีวิตและสังคม

2021201

ภาพพิมพ์พืนฐาน
3(2-2-5)
Basic Print
ภาพพิมพ์ ประเภท รู ปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัตขิ องการทํางาน การเก็บรักษาเน้น
พืนฐานของการพิมพ์ทวไปและปฏิ
ั
บตั กิ ารพิมพ์ ฝึ กปฏิบตั ิเกียวกบั เทคนิคศิลปะภาพ
พิมพ์เบืองต้น ประเภทต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการพิมพ์แต่ละประเภท

2021301

ประติมากรรมพืนฐาน
3(2-2-5)
Basic Sculpture
กรรมวิธีของงานประติมากรรมโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการในการ
ปฏิบตั ิงาน ความรู ้เกียวกบั ประติมากรรมเบืองต้น ลักษณะและคุณค่าของวัสดุแต่ละ
ชนิดทีนํามาสร้างงานประติมากรรม
การเตรี ยมการใช้เครืองมือให้เหมาะสมก ับ
ประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบทางประติมากรรม การปั น การทําแม่พิมพ์
การหล่อ การปั นนู นสูง นู นตําและลอยตัว

2031401

หลักการออกแบบศิลปกรรม
Principles of Design
องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี สร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึ กปฏิบตั กิ าร
ออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

2031402

3(2-2-5)
การเขียนแบบพืนฐาน
Basic Drafting
เขียนแบบ วิธีการใช้เครืองมือ เพือเขียนแบบรู ปพืนฐานต่าง ๆ ฝึ กการ
เขียนแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ

2032402

การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Design
หลักการและวิธีใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป ทีใช้ในการเขียนรู ปลายเส้น
ภาพการ์ตูนและฝึ กปฏิบตั กิ ารออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ป

2002903

การนําเสนอผลงาน
Art Project Presentation
รู ปแบบศิลปะเฉพาะตน กระบวนการสร้างสรรค์ วิเคราะห์สมั มนา
และประเมินผลงานศิลปะ นําเสนอผลงานศิลปะ

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2004910

โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ ศิลป์
4(2-4-6)
Special Project in Applied Arts
นักศึกษาเลือกหัวข้อเรืองเพือปฏิบตั ิงานศิลปะการพิมพ์ทีสมบูรณ์ ซึงจะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ตรวจและตัดสินโครงการพิเศษส่วนการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
ขันตอนทีคณะกรรมการกาํ หนดให้จนกว่า จะแล้วเสร็จ และต้องผ่านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการและต้องจัดนิทรรศการผลงานให้ผสู ้ นใจได้ชม

2021107

การวาดเส้ น
3(2-2-5)
Drawing
การเขียนภาพลายเส้น รู ปร่ างรู ปทรง สัดส่วน สิงของในชีวิตประจําวัน จัดองค์ประกอบ
ศิลป์ เทคนิคในการสร้างสรรค์งานวาดเส้น

2022306

ประติมากรรมประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Sculpture
วัสดุอุปกรณ์ กรรมวิธีของงานประติมากรรมโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ
ประยุกต์เป็ นเครื องประดับตกแต่งสิงของเครืองใช้ในชีวติ ประจําวัน

2031106

การออกแบบการพิมพ์
3(2-2-5)
Printing Design
รู ปแบบสิงพิมพ์ กระบวนการสร้างสรรค์สิงพิมพ์ทีสอดคล้องกบั เทคโนโลยีสมัยใหม่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สือสิงพิมพ์

2031210

การออกแบบลวดลาย
3(2-2-5)
Decorative Design
ทีมาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ การผูกลายเพือนําไปใช้ในการ
ออกแบบ และการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ

2031403

จิตวิทยาการออกแบบ
3(2-2-5)
Psychology of Design
ลักษณะความรูข้ องการออกแบบในเชิงจิตวิทยาเกียวกบั การมองเห็นและการรับรู ้โดย
มุ่งเน้นเนือหารู ปแบบเป็ นตัวแปรทีทําให้เกิดค่าเชิงพฤติกรรมให้ปรากฏต่อสังคม

2032407

เทคนิคการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
Photography Technique
ประวัตกิ ารถ่ายภาพ ประโยชน์ของการถ่ายภาพ หลักการทํางานของกล้องถ่ายภาพ ชนิด
ส่วนประกอบของกล้อง อุปกรณ์ทีจําเป็ นต้องใช้ การเก็บรักษา ชนิดของฟิ ล์ม ตกแต่งภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพ เครื องวัดแสง และการถ่ายภาพเบืองต้น

2041104

ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Product Design Theory
วิธีการออกแบบเบืองต้น โครงสร้างวัสดุ วิธีการผลิตทีมีความสัมพันธ์กบั สัดส่วนของ
ผูใ้ ช้

2001107

ทฤษฎีสี
3(2-2-5)
Theory of Colour
ความเป็ นมาของทฤษฎีสีในงานศิลปกรรม และงานช่าง การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างของ
ทฤษฎีแต่ละวิธีและประโยชน์ในการนํามาใช้

2012104

วัสดุและเทคนิคศิลปะ
3(2-2-5)
Materials and Art Techniques
ชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุทีนํามาใช้งานศิลปะ โดยเน้นการค้นคว้าทดลองเทคนิค
ใหม่ เพือการเลือกนําไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีคุณค่า

2021112

ภาพทิวทัศน์
3(2-2-5)
Scenery Painting
ด้านทัศนียภาพ การแก ้ปัญหาทางด้านองค์ประกอบของภาพทิวทัศน์ ทิวทัศน์ทางบก ทะเล
สิงก่อสร้าง การผสมผสานดอกไม้ ต้นไม้ สัตว์ ศึกษาส่วนประกอบ ในเรื องของ สี บรรยากาศ
แสงเงา พืนผิว ระยะใกล้-ไกล

2021116

จิตรกรรมสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Painting
การถ่ายทอดรู ปแบบต่าง ๆ จากวิชาพืนฐานมาสร้างสรรค์ รู ปแบบของศิลปกรรม ขันตอน
กระบวนการสร้างสรรค์ นําเสนอผลงาน

2022305

ประติมากรรมสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Sculpture
การสร้างสรรค์ประติมากรรมทังแบบทีเน้นโครงสร้างจากวัสดุลวด เหล็กเส้น ไม้ เหล็ก
สังกะสี อะลูมิเนียม และแบบทีเน้นรู ปทรงจากวัสดุปูนพลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ ดิน ขีเลือย ผ้า
กระดาษ

2022314

ประติมากรรมโครงสร้ าง
3(2-2-5)
Structural Sculpture
โครงสร้างรู ปทรงความสัมพันธ์เกียวก ับท่าทางการเคลือนไหว ลักษณะพืนผิว เน้นความคิด
สร้างสรรค์ เรืองราว รู ปทรง

2024306

ประติมากรรมตกแต่ง
3(2-2-5)
Decorative Sculpture
องค์ประกอบของศิลปะรู ปทรงเรื องราวคุณลักษณะของวัสดุการเลือกใช้ สือผสมสําหรับ
ตกแต่งงานประติมากรรมทีมีอิทธิพลในแต่ละยุคสมัย การตกแต่งภายในภายนอก

2021206

การออกแบบภาพพิมพ์
3(2-2-5)
Print Design
ประวัติศิลป์ ภาพพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค วิธีการดําเนินงานเกียวกับวิชาศิลปะ
ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์จากส่วนนูนของแม่พิมพ์ ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของศิลปิ นทีสําคัญ การ
รักษาเครืองมือทีใช้และงานภาพพิมพ์ การจัดห้องปฏิบตั ิงานศิลปภาพพิมพ์ การกาํ หนด
จํานวนลําดับเลขหมายของผลงานศิลปภาพพิมพ์

2031404

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ
3(2-2-5)
Two - Dimensional Product Design
วิธีออกแบบ 2 มิติ เส้น รู ปทรง รู ปร่ าง สี ความคิดสร้างสรรค์ประกอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบัตร ปฏิทิน

2041104

การออกแบบสร้ างสรรค์เศษวัสดุ
3(2-2-5)
Waste Products Design
สร้างสรรค์เศษวัสดุ กรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบ ประดิษฐ์เศษวัสดุเป็ นของใช้
เครื องประดับ

2041105

ผลิตภัณฑ์พืนบ้ าน
3(2-2-5)
Local Product Design
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิน การเขียนแบบและการสร้างผลงานจริ ง
รู ปแบบ รู ปทรง และสีให้เหมาะสมก ับคุณสมบัตขิ องวัสดุทีใช้และรู ปแบบของการนําไปใช้
งาน

2041106

การออกแบบเครืองใช้ ในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Furniture Design
ประวัติความเป็ นมา รู ปแบบ คุณลักษณะของวัสดุและการใช้เครืองมือและการออกแบบ
เครื องเรื อน

2042104

การออกแบบของทีระลึก
3(2-2-5)
Souvenir Design
ผลิตของชําร่ วย วัสดุและอุปกรณ์ทมีี อยูใ่ นท้องถิน ทีสามารถนํามาประกอบกนั เข้าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้เศษวัสดุให้เกิดประโยชน์ การประดิษฐ์ดอกไม้ จากผ้า ตุก๊ ตาพวงกุญแจ

2042125

การออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Product Design
กระบวนการถัก ทอ ย้อม วิธีตา่ ง ๆ และปฏิบตั กิ ารออกแบบถัก ทอ ย้อม โดยคํานึงถึง
เทคนิคใหม่ ๆ และความเหมาะสมก ับความต้องการของตลาด

2042201

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3(2-2-5)
Package Design
ทฤษฎีและวิวฒั นาการของการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ การเลือกวัสดุเพือผลิตบรรจุภณั ฑ์ให้
เหมาะสม นําหนัก รู ปทรง และชนิดของผลิตภัณฑ์ รวมทังการขนส่ง

2032401

การออกแบบเขียนแบบโครงสร้ าง
3(2-2-5)
Structural Design
ประวัติและวิวฒั นาการรู ปแบบรู ปทรงสัดส่วนของการใช้โครงสร้างในงานประติมากรรม
และสถาปัตยกรรมสมัยต่าง ๆ ปฏิบตั ิงานออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างต่าง ๆ การทํา
หุ่ นจําลอง โดยการสร้างสรรค์รูปแบบ สัดส่วน กรรมวิธี การใช้วสั ดุอุปกรณ์และเครืองมือให้
ได้ทงความสวยงามและประโยชน์
ั
ใช้สอย

2041401

ทฤษฎีการออกแบบตกแต่ ง
3(2-2-5)
Theory of Decorative Design
ปฏิบตั ิการเขียนแบบตกแต่งทังภายนอกและภายใน การใช้มาตราส่วนสากลในการระบุ
แบบ การวัดเนือที ออกแบบเครื องเรื อน การเลือกใช้สี วัสดุให้เหมาะสมก ับการใช้งาน

2041402

การออกแบบตกแต่ งสถานที
3(2-2-5)
Location Decorative Design
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการตกแต่งภายนอกสถานที การออกแบบตกแต่งบริ เวณให้เหมาะสมกบั
ความจําเป็ นของการใช้งานต่าง ๆ

2041403

การออกแบบตกแต่ งภายใน
3(2-2-5)
Interior Design
หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน การจัดวางกลุ่มสี วัสดุครุ ภณั ฑ์ ให้
เหมาะสมกบั ลักษณะของห้อง การตกแต่งในโอกาสพิเศษ การตกแต่งเวทีภายในอาคาร การ
ออกแบบตกแต่งภายใน

2041405

เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
Technical Design of Exhibition
ทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดนิทรรศการประเภทต่าง ๆ การกาํ หนดรู ปแบบ
แผนผังบริ เวณ ตําแหน่ง ทิศทาง และการออกแบบ การจัดและตกแต่งนิทรรศการตามความ
มุ่งหมายต่าง ๆ

2041406

การออกแบบตกแต่ งภายนอก
3(2-2-5)
Exterior Design
หลักการทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายนอก อาคารประเภทต่าง ๆ รวมทังการจัดเวที
กลางแจ้งและการจัดบริ เวณตามความมุ่งหมาย และโอกาสต่าง ๆ ปฏิบตั ิการออกแบบตกแต่ง
ภายนอก ความคิดสร้างสรรค์ทงในด้
ั านความงามและวัสดุ
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั กิ าร
ออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร และการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ความเหมาะสมกลมกลืน
ของพันธุ์ไม้บริ เวณและเทคโนโลยีที แสงไฟ การรักษาดูแลเพือให้การออกแบบสมบูรณ์

2031107

การออกแบบโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Design
การออกแบบตัวอักษรประเภทต่าง ๆ การนําตัวอักษรมาจัดในขอบเขตทีกาํ หนดให้เกิด
ความงาม ความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ตามจุดประสงค์ทีวางไว้ งานออกแบบแผ่นปลิว
ป้ ายโฆษณา ปกหนังสือ และงานกราฟิ กต่าง ๆ

2041407

เทคโนโลยีทางการออกแบบ
3(2-2-5)
Design Technology
ระบบต่าง ๆ ทีมีผลต่อการสัมผัสของมนุษย์ แสง เสียง ความร้อน ความเย็น การถ่ายเท
อากาศ ความปลอดภัย

2031112

การออกแบบสือโฆษณากลางแจ้ ง
3(2-2-5)
Outdoor Advertising
ปฏิบตั ิขนตอนการออกแบบโฆษณาที
ั
มีขนาดใหญ่สาํ หรับการติดตังภายนอกอาคาร
เทคนิคและรู ปแบบทีมีความเหมาะสมของความคิดและสือทีใช้ในการโฆษณา

2033104

เทคนิคการสร้ างสรรค์สือภาพและเสียง
3(2-2-5)
Audio Visual Creation Techniques
ความหมายและภาวะของการคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของภาวะสร้างสรรค์ การฝึ กความคิด
สร้างสรรค์เพือการออกแบบใหม่ ๆ ทฤษฎีและแนวคิดในการทํา Special Effect การขยายรู ป
วิธีใหม่ ๆ การย้อมสีภาพ การทําภาพโปสเตอร์ การแต่งภาพ การใช้แสง การผสมเสียง การ
บันทึกเสียง เทคนิคการถ่ายทําด้วยกล้อง เทคนิค Special Effect ในภาพยนตร์และโทรทัศน์

2003805

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพศิลปกรรม
2(90)
Preparation for Professional Experience in Fine Arts
มีกจิ กรรมเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ในลักษณะ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
คุณลักษณะทีเหมาะสมกบั วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยการกระทําในสถานการณ์
หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึงเกียวข้องกบั งานในวิชาชีพนันๆ

2004805

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพศิลปกรรม
5(350)
Field Experience in Fine Arts
ฝึ กปฏิบตั ิงานตามแขนงและสาขาทีนักศึกษามีความถนัดและสนใจเป็ นพิเศษ เพือเพิมพูน
ประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนําผลจากการฝึ กปฏิบตั ิงานไปใช้
ประกอบอาชีพได้

