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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554 
 

 1. โครงสรางหลักสูตร 

    หนวยกิตรวม      ไมนอยกวา   139  หนวยกิต 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

    1) กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

    2) กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

    3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

    4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

     และเทคโนโลยี   ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   103 หนวยกิต 

 1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   15 หนวยกิต 

 2) กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา   88 หนวยกิต 

  - วิชาชีพ (บังคับ)   48 หนวยกิต 

  - วิชาชีพ (เลือก) ไมนอยกวา   33 หนวยกิต 

 3) ฝกประสบการณวิชาชีพ/ สหกิจศึกษา   7 หนวยกิต 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

 

 2. รายวิชา 

    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

        (ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.) 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   103 หนวยกิต 

 1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

       ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้จํานวน  15 หนวยกิต 

5541101  หลักการออกแบบ   3(2-2-5) 

5541102  ประวัติการออกแบบ   3(3-0-6) 

5541103  การยศาสตร   3(2-2-5) 

5541105  การวาดเสน   3(2-2-5) 

5541106  วัสดุผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

2) กลุมวิชาชีพ 



ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้จํานวนไมนอยกวา  88   หนวยกิต 

วิชาชีพ  (บังคับ)     48    หนวยกิต 

5541201  การออกแบบทัศนศิลป   3(2-2-5) 

5541202  การออกแบบกราฟก   3(2-2-5) 

5541301  การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1  3(2-2-5) 

5541501  การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1   3(2-2-5) 

5541601  การเขียนแบบเทคนิค    3(2-2-5) 

5542107  เทคนิคการทําหุนจําลอง   3(2-2-5) 

5542203  การออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน   3(2-2-5) 

5542302  การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2  3(2-2-5) 

5542303  การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3  3(2-2-5) 

5542402  การออกแบบเฟอรนิเจอร   3(2-2-5) 

5542502  การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2   3(2-2-5) 

5542503  การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3   3(2-2-5) 

5543204  การถายภาพเพื่อการออกแบบ   3(2-2-5) 

5543304  การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4  3(2-2-5) 

5543404  การออกแบบตกแตงภายใน 1   3(2-2-5) 

5544406  การออกแบบบรรจุภัณฑ 1    3(2-2-5) 

วิชาชีพ  (เลือก)    

ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้จํานวน ไมนอยกวา 33   หนวยกิต 

5541104  จิตวิทยาการออกแบบ   3(3-0-6) 

5542108  เทคนิคการนําเสนอผลงาน   3(2-2-5) 

5542401  การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส    3(2-2-5) 

5542403  การออกแบบเฟอรนิเจอรและการประมาณราคา 3(2-2-5) 

5542701  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา   3(3-0-6) 

5543205  การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ   3(2-2-5) 

5543206  การออกแบบเครื่องประดับ   3(2-2-5) 

5543405  การออกแบบตกแตงภายใน 2    3(2-2-5) 

5543504  การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 4   3(2-2-5) 

5543702  การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

5544305  การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5  3(2-2-5) 

5544407  การออกแบบบรรจุภัณฑ 2    3(2-2-5) 

5544901  การวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 



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 กรณีที่ประสงคจะเลือกเรียนรายวิชา 5543802 การฝกประสบการณ

วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ตองเลือกเรียนรายวิชา  5543801การเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพ      ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สวนกรณีที่จะเลือกเรียนรายวิชา  

5544804  สหกิจศึกษา  ตองเลือกเรียนรายวิชา  5544803  เตรียมสหกิจศึกษากอน   

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี              เรียนไมนอยกวา 6    หนวยกิต 

      เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยไมซ้ํากับ

ราย วิชา  ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ

การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

 

1)  กลุ่มวิชาพื�นฐานวิชาชีพ 

 

5541101 หลักการออกแบบ    3(2-2-5) 

 Principle of Design 

 

หลักการออกแบบองค์ประกอบของศิลปะและทฤษฎีสี  แนวทางพื�นฐานในการ

สร้างสรรค์งานออกแบบ  ฝึกปฏิบติัการออกแบบงานประเภท 2 มิติ  และ 3 มิติ  หลกัการออกแบบ  

การจดัองค์ประกอบของศิลปะ  การวิเคราะห์ และให้คําอธิบายเปรียบเทียบเรื�องความงามได้  มี

ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ในเชิงการออกแบบ 

5541102   ประวัตกิารออกแบบ    3(3-0-6) 

 History of  Design 
 

ประว ัติ   ความเป็นมาและวิวฒันาการของศิลปะสากลของแต่ละยุค  การปฏิว ัติ

อุตสาหกรรมในยุโรปและอเมริกา  วิวฒันาการการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมในประเทศ

อุตสาหกรรมกลุ่มยโุรป  อเมริกา  และเอเชีย  รวมทั� งประเทศไทย  ปรัชญา  แนวคิดและผลงานนัก

ออกแบบผลิตภณัฑที์�มีชื�อเสียงในอดีตและปัจจุบนั 
 

5541103 การยศาสตร์      3(2-2-5) 

 Ergonomics 
 

สดัส่วนและสรีระร่างกายมนุษย ์ โครงสร้าง และหน้าที�การทํางานของร่างกายมนุษย ์   

กจิกรรมต่างๆ  ของมนุษย ์ ที�มีความสัมพนัธ์กบังาน  หรือเครื�องจักร  อุปกรณ์ต่างๆ  การวดัขนาด

สัดส่วนร่างกายมนุษย ์  การนําข้อมูล Anthropometry ไปใช้งาน  การศึกษาสภาวะแวดลอ้มและ

สิ�งแวดลอ้มในการทํางาน และปรับปรุงสภาวะและสิ�งแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมกบั

ผูป้ฏิบติังาน การประยุกต์ใช้ Ergonomics ในงานออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  ฝึกปฏิบัติการ

เขียนสรีระร่างกายมนุษย ์  โครงสร้างร่างกายในลกัษณะต่างๆ และการนําไปประยุกต์ใช้ในงาน

ออกแบบผลิตภณัฑ ์
 

 

 

 



5541105 การวาดเส้น      3(2-2-5) 

 Drawing  
 

การเขียนภาพลายเส้นภาพเหมือนจริงจากสิ�งที�มีอยู่ในธรรมชาติ  ที�มนุษยส์ร้างขึ� น  

สถาปัตยกรรมต่างๆ ให้ได้สัดส่วน แสง และเงา  และองค์ประกอบของศิลปะที�ถูกต้องมีความ

เหมือนจริง  เทคนิคการเขียนภาพ  การใชสี้  เทคนิคการใชพู้่กนัชนิดต่างๆ   

 

5541106 วัสดุผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

 Industrial Product Materials  

 

คุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของว ัสดุอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  ดิน  ปูน

ปลาสเตอร์  ปูนซีเมนต์  แกว้  ไม ้ กระดาษ  ยาง  โลหะ  ผา้  พลาสติก  และแนวทางในการเลือกใช้

ในงานออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

 

2) กลุ่มวิชาชีพ  (บงัคับ) 

 

5541201 การออกแบบทัศนศิลป์    3(2-2-5) 

 Visual Design 

 

หลกัการออกแบบทศันศิลป์  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์  การฝึกปฏิบัติการออกแบบ

งาน  2 มิติ   และ 3 มิติ   โดยใช้หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบของศิลปะ  ความคิดริเริ� ม

สร้างสรรค์  ความสวยงาม  เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะ  การประยุกต์ใช้ในงานผลิตภณัฑ์ที�ไม่มี

ระบบกลไก    

5541202 การออกแบบกราฟิก     3(2-2-5) 

 Graphic Design  

 

หลกัการออกแบบกราฟิกพื�นฐาน  เทคนิคการจัดองค์ประกอบงานกราฟิกประเภท    

ต่างๆ  การจดัภาพ  การกาํหนดสี   การเลือกใช้วสัดุ   การพิมพ์เบื�องต้น  การพิมพ์ซิลค์สกรีน  การ

พิมพ์ระบบต่างๆ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ์  การออกแบบตัวอักษร  การออกแบบ

เครื�องหมายการคา้  การออกแบบลวดลาย  การทํา Art Work  การออกแบบปกหนังสือ การจัดหน้า

หนงัสือ  โปสเตอร์  แผ่นปลิว และแผ่นพบั 



5541301 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1   3(2-2-5) 

Industrial Product Design I 

  

รูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภณัฑ์ลกัษณะต่าง ๆ ของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้มีรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยที�

เหมาะสม สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม  การกาํหนดแนวคิดและวิ ธีการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐานสากลเน้นการฝึกการออกแบบร่าง (Sketch Design) 

ฝึกฝนความรวดเร็วในการออกแบบงานในเวลาจาํกดั และเสริมสร้างความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ 

 

5541501 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1   3(2-2-5) 

Design by Computer I 

ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆที�ใช้ในงานออกแบบ 

หลกัการสร้างภาพ 2 มิติเบื�องต้น  ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที�ใช้ในการสร้างภาพด้วย

คอมพิวเตอร์ 

 

5541601 การเขยีนแบบเทคนิค     3(2-2-5) 

Technical Drawing  

ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์การเขียนแบบ  เครื�องมือเครื�องใช้วสัดุอุปกรณ์

ต่างๆ ในการเขียนแบบ  หลกัการเขียนแบบเบื�องต้น  ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบภาพฉาย  ผลิตภณัฑ์

แบบต่างๆ  การเขียนแบบภาพตัดเต็มส่วน  การเขียนแบบภาพตัดครึ� งส่วน  การเขียนแบบ

รายละเอียดชิ�นงาน  การเขียนแบบภาพช่วย  การเขียนแบบแยกชิ�นส่วน  การเขียนแบบสั�งงาน  ตาม

ระบบการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล 

 

5542107 เทคนิคการทําหุ่นจําลอง    3(2-2-5) 

 Model Making Technique 

 

ชนิด  ลกัษณะ  เทคนิควิธี และวสัดุที�ใชส้ร้างหุ่นจาํลองชนิดต่างๆ  ฝึกปฏิบัติการสร้าง

หุ่นจาํลองจากวสัดุต่างๆ  และวิธีการตกแต่งรายละเอียด  และผิวหนา้ (Surface) ให้ดูเหมือนจริง 

 

 

 



5542203 การออกแบบระบบกลไกพื �นฐาน   3(2-2-5) 

 Basic Mechanic Design 

 

การทาํงานของระบบกลไกชนิดต่างๆ  ระบบเครื�องผ่อนแรงระบบคานงัด  คานดีด  

ระบบเฟืองต่างๆ  ระบบกลไกอัตโนมัติ  ระบบกลไกเก ี�ยวกบัไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์  ฝึก

ปฏิบติัการออกแบบระบบกลไกอย่างง่าย  เพื�อนําไปเป็นส่วนประกอบในการออกแบบผลิตภณัฑ์

ชิ�นใหม่ 

 

5542302 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2   3(2-2-5) 

Industrial Product Design II 

 

รูปแบบและแนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑ์พลาสติกและผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ใน

ลกัษณะต่างๆ  ภายในประเทศและต่างประเทศ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การกาํหนดแนวคิดและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว  โดยศึกษาข้อมูลประกอบการออกแบบ วิ ธีการออกแบ บ

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมตามระบบ  มาตรฐานสากลที�สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม ฝึกทักษะ

การออกแบบอยา่งรวดเร็ว  ในเวลาจาํกดั (Sketch Design)  และเสริมสร้างความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ 

5542303 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3   3(2-2-5) 

Industrial Product Design III 

 

รูปแบบ   และแนวคิดของการออกแบบผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์และผลิตภณัฑ์โลหะใน

ลกัษณะต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ  การออกแบบโครงสร้างของผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

ในรูปแบบต่างๆ  ขนาด  สดัส่วน  หนา้ที� และความสามารถในการทาํงานของอวยัวะส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายมนุษย ์ ให้สมัพนัธ์กบัผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ  นาํวสัดุที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�น  มาทําการจักรสาน  ถกั

ทอเขา้กบัโครงสร้างของผลิตภณัฑ ์ ฝึกปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมที�มีระบบกลไก

อยา่งง่ายๆ  เนน้ประโยชน์ใชส้อย  ความสะดวกสบาย ความสวยงามเป็นหลกัใหญ่  ใช้โครงสร้าง

อิสระและสวยงาม 

 

 

 

 

 



5542402 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์     3(2-2-5) 

 Furniture Design  

 

ประวติัและแนวคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในยุคสมยัต่างๆ  หน้าที�  และการใช้

งานของเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆ  เครื�องมือ  เครื�องจักรเบื�องต้น  ที�ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์  ชิ�นส่วน

ประกอบต่างๆ ของเฟอร์นิเจอร์ไม ้ วิธีการเข้าเดือยชนิดต่างๆ  ตลอดจนวสัดุต่างๆ ที�ใช้ในการทํา

เฟอร์นิเจอร์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนแบบ  การย่อส่วน  การแสดงแบบรายละเอียด

เทคนิคการทาํส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ไม ้ การทาํหุ่นจาํลอง  การทาํตน้แบบ 

 

5542502 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2   3(2-2-5) 

Design by Computer II 

 

 หลกัการ  และวิธีการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปที�ใช้ในการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์เทคนิค

การสร้างภาพสองมิติ  ภาพลายเส้น  ภาพประกอบเรื� องราว  ภาพทางการออกแบบกราฟิก  

ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในการออกแบบโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 
5542503 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3   3(2-2-5) 

Design by Computer III 

 

 หลกัการและวิธีการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปที�ใช้ในการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์  เทคนิค

การสร้างภาพเขียนแบบสองมิติในลักษณะต่างๆ  เพื�อการนําเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ ์ 

ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในการออกแบบโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

5543204 การถ่ายภาพเพื�อการออกแบบ      3(2-2-5) 

 Photography for Design  

 

อุปกรณ์เครื�องมือต่างๆ ของการถ่ายภาพนิ�ง  ปฏิบัติการถ่ายภาพนิ�ง  ฝึกปฏิบัติการ

ถ่ายภาพขาว-ดํา  สี  และสไลด์  เพื�อให้ได้คุณภาพพิเศษตามเนื�อหาของการออกแบบ  การสร้าง

เนื�อหาในงานถ่ายภาพ  การจดัองค์ประกอบ   การเลือกหามุมของภาพ  การฝึกความคิดสร้างสรรค์  

เทคนิคการจดัวางหุ่น  การจดัแสดง  การจดัฉากพิเศษ  การจดัแสง  เทคนิคการถ่ายภาพ  เทคนิคการ

ใชอุ้ปกรณ์ประกอบการออกแบบ 



5543304 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4   3(2-2-5) 

Industrial Product Design IV 

 

การวางแผนการออกแบบหรือการเตรียมงานขั� นแรก  วิ ธีการค้นคว ้าวิจัย  การ

วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ที� เก ี�ยวข้อง  ประกอบการออกแบบผลิตภณัฑ์  หลกัการ ผลิตใน

ระบบอุตสาหกรรม การประมาณราคา   ฝึกปฏิบติัการออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ที�

มีกลไกซับซ้อนปานกลาง  สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม  การปฏิบัติตามขั� นตอนการ

ออกแบบระบบมาตรฐาน  การทาํแบบร่าง  เขียนแบบ  Working Drawing  แบบย่อหรือขยาย แบบ

แยกชิ�นส่วนประกอบ ทศันียภาพเหมือนจริง  หุ่นจาํลอง  และผลิตภณัฑ์ต้นฉบับ  และเอกสารสรุป

ขอ้มูลเพื�อการเสนองาน 

 

5543404 การออกแบบตกแต่งภายใน 1   3(2-2-5) 

Interior Design I 

 

หลกัการ และทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในเบื�องต้น  การจัดวางผงับริเวณกลุ่มสี  

วสัดุและครุภณัฑ์  การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมภายใน  ลวดลาย คติ และ

แนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล  รูปแบบในอดีต  การประยุกต์แนวคิดในการออกแบบ

ของไทยและสากลสาํหรับการออกแบบตกแต่งภายใน  ฝึกปฏิบัติการกาํหนดแนวคิด การออกแบบ

เขียนแบบ การเขียนรายการประกอบแบบ  การเขียนทศันียภาพ  และทาํแบบจาํลอง  

 

5544406 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1     3(2-2-5) 

Package Design I 

 

ประวติัความเป็นมา  หลกัการออกแบบ หน้าที�  และโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ชนิด

ต่างๆ  วสัดุหลกัที�สามารถนาํมาใช้ทําบรรจุภณัฑ์  การประยุกต์กราฟิกอย่างง่ายๆ เข้ากบัตัวบรรจุ

ภณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  ฝึกปฏิบติัการออกแบบบรรจุภณัฑ์พื�นฐาน  ซอง  กล่องพบั  การออกแบบ

บรรจุภณัฑที์�ใชใ้นชีวิตประจาํวนัทั�วๆ ไป  ที�ใชก้ระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูก  โดยการวางแบบ  

Pattern  และกราฟิก การวิเคราะห์การนาํวสัดุมาใช ้ และฝึกปฏิบติัการทาํหุ่นจาํลองเท่าจริง 

 

 

 



3) กลุ่มวิชาชีพ  (เลือก) 

 

5541104 จิตวิทยาการออกแบบ    3 (3-0-6) 

 Design Psychology 

 

 ประวติัและพัฒนาการของจิตวิทยาการออกแบบ  หน้าที�และบทบาทของนักจิตวิทยา

อุตสาหกรรม  พื�นฐานที�มาของพฤติกรรมบุคคล  การวิเคราะห์กระบวนการทางพฤติกรรม  การจูง

ใจให้คนทาํงาน  ความพึงพอใจในงาน  การสร้างและพฒันาทีมงานออกแบบ  การฝึกอบรม  ศึกษา

ภาวะเก ี�ยวเนื�องกบัการทํางาน  ความเครียดในการทํางาน  ความขัดแยง้ในการทํางาน  ความ

ปลอดภยัในการทาํงาน 

 

5542108 เทคนิคการนําเสนอผลงาน    3(2-2-5) 

 Presentation Techniques 

 

เทคนิคการนาํเสนองานด้วยวิธีการต่างๆ  การเขียนทัศนียภาพ การเขียนภาพเหมือน

จริง   การนาํเสนอ  Plate  ผลงานด้วยรูปภาพและตัวอกัษร  การจัดองค์ประกอบของการนําเสนอ

งาน  ฝึกปฏิบติัการสื�อความหมายดว้ยภาพและภาษา  เทคนิควิธีการนําเสนองาน  การเขียนแนวคิด

ในการออกแบบ  และเทคนิคการสื�อความหมายดว้ยภาษาพูดอยา่งมีศิลปะ  

 

5542401 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามกิส์    3(2-2-5) 

Ceramics Product Design I 

 

ความหมาย ความสาํคญัของเซรามิกส์  ประเภทของเซรามิกส์  ประวติัโดยสังเขปของ  

เซรามิกส์ไทยและสากล  กรรมวิธีการผลิตพื�นฐาน  การตกแต่งพื�นฐานที�ใช้ในงานเซรามิกส์  

กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์  กระบวนการขึ� นรูปด้วยมือ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและ

ขึ�นรูปเซรามิกส์ 

 

 

 

 

 



5542403 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการประมาณราคา  3(2-2-5) 

 Furniture Design and  Cost Estimating 

 

ฝึกปฏิบติัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเฟอร์นิเจอร์ติดตายภายในอาคารและ

ภายนอกอาคาร  รายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์  การอ่านแบบ  วิธีการแยกรายการแบบและวสัดุ   การ

คาํนวณคิดราคาจากแบบ  การคาํนวณปริมาตรของวสัดุที�ปรากฏในแบบ  การเสนอราคา  การคิด

คาํนวณราคาแรงงาน  ราคาการออกแบบ  การทําสัญญาว่าจ้าง    การคํานวณราคาแบบประมาณ 

และแบบละเอียด 

 

5542701 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   3(3-0-6) 

 Intellectual  Properties  Law 

 

ความหมายและประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญา  สิทธิบัตร  เครื�องหมายการค้า  

สิทธิบตัรการออกแบบ  ลิขสิทธิ�   จรรยาบรรณและหลกัการปฏิบัติงานของนักออกแบบ  การแจง

ข้อมูลลิขสิทธิ�   การจดทะเบียนสิทธิบัตร  การประดิษฐ์  การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  การจด

ทะเบียนเครื�องหมายการคา้ 

 

5543205 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ   3(2-2-5) 

Exhibition  Design 

 

ทฤษฎีและหลกัปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบ  และการจัดแสดงนิทรรศการ  

แบบต่างๆ รวมทั� งการจัดที�แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ Display  และกจิกรรมที� เก ี�ยวเนื�อง  ฝึก

ปฏิบติัการออกแบบ และจดันิทรรศการเพื�อส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภณัฑ์   ฝึกปฏิบัติการออกแบบ

ชุดสาํเร็จรูป 

 

5543206 การออกแบบเครื�องประดับ    3(2-2-5) 

 Jewelry  Design  

 

 ประวติั  วิวฒันาการ  เทคนิคและกรรมวิธีการผลิตเครื�องประดับจากวสัดุธรรมชาติ และ

วสัดุสงัเคราะห์ ศึกษาการออกแบบเครื�องประดบัในเชิงศิลปะให้สัมพนัธ์กบัเครื�องแต่งกายรูปแบบ

ของเครื� องประดับประเภทต่างๆ การใช้เครื� องมืออุปกรณ์  กระบวนการขึ� นรูป และตกแต่ง



เครื�องประดบั  ฝึกปฏิบติัการออกแบบทาํเครื�องประดับพื�นฐาน  เทคนิคการขึ� นรูปเครื�องประดับที�

ซบัซอ้น  วิธีการหล่อ  การฝังหิน  และเทคนิคการนาํวสัดุและวิธีการมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

เครื�องประดบั 

 

5543405 การออกแบบตกแต่งภายใน 2   3(2-2-5) 

 Interior Design II 

 

หลกัการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายใน  การจดัวางผงับริเวณ กลุ่มสี วสัดุและ

ครุภัณฑ์ให้ เหมาะสมกบัลักษณะสภาพแวดล้อมภายในของอาคาร ประเภทที�พักอาศัยและ

สภาพแวดลอ้มภายในของอาคารสาธารณะ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบ  เขียนแบบ  เขียนรายงาน

ประกอบแบบ  การเขียนทศันียภาพ และการทาํแบบจาํลอง  

 
5543504 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 4   3(2-2-5) 

Design by Computer IV 

 

 หลกัการ  และวิธีการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปที�ใชใ้นการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์  เทคนิค

การสร้างภาพสามมิติ  การเขียนทัศนียภาพผลิตภณัฑ์  การเขียนทัศนียภาพภายในอาคาร  มุมมอง

แบบต่าง ๆ เพื�อใชป้ระกอบในการนาํเสนอผลงานออกแบบ   ฝึกปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เพื�อช่วยใน

การออกแบบโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

5543702 การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

Management for Industrial Product Design 

 

ลักษณ ะ  กระ บ ว น กา ร อ อกแ บ บผ ลิต ภัณฑ์อุ ต สา ห กรร ม  ระ บ บ กา ร ผ ลิต   

กระบวนการผลิต   การพยากรณ์ความตอ้งการ  การกาํหนดปัจจยัการผลิต  การจัดและวางแผนงาน

ออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายลิขสิทธิ�   สิทธิบตัร   

 
 
 
 
 
 



 
 
5544305 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5   3(2-2-5) 

Industrial Product Design V 

 

ความเป็นมา  ความสําคัญของกลุ่ม  ชมรมและสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรม  ที� เป็นสมาชิกของ    ICSID (The International Council of Societies of Industrial 

Design)  และสถาบนัที�เก ี�ยวข้องกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์  จรรยาบรรณและหลกัปฏิบัติของนัก

ออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  ข้อมูลเก ี�ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ�   ทักษะ

การออกแบบผลงานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมใหม่  การออกแบบเขียนแบบสําหรับการขอลิขสิทธิ�

และสิทธิบตัร 

 
5544407 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2        3(2-2-5) 

 Package Design II 

 

หลักการออกแบบ  รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที� ใช้บรรจุของเหลวศึกษาการจัด

องค์ประกอบ ฉลาก ตราสัญลกัษณ์  และลวดลายบนบรรจุภัณฑ์  กรรมวิธีการผลิตบรรจุภณัฑ์

พลาสติกและการพิมพใ์นระบบต่างๆ ที�ใชก้บังานบรรจุภณัฑ ์ หลกัการออกแบบและรูปแบบบรรจุ

ภณัฑ์ที� ใช้บรรจุผลิตผลทางอุตสาหกรรม  เพื�อการขนส่งทั� งในและนอกประเทศ  การประยุกต์

กราฟิกเขา้กบังานที�การออกแบบ  การออกแบบบรรจุภณัฑป์ระเภทต่างๆ ที�ทาํจากพลาสติก     

 
5544901 การวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

 Research for Industrial Design 

 

ห ลัก 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

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การเตรียมงาน  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการ

นําเสนอผลงานวิจัย  ปฏิบัติการค้นคว ้าวิจัยในหัวข้อเรื� องที�กาํหนด  สรุปเป็นภาคเอกสาร  

ปฏิบติัการจดัเตรียมโครงร่างวิชา 5544902 โครงการพิเศษ 

 

 

 

 



5544902 โครงการพิเศษ            3(2-2-5) 

 Special Project 

 

ปฏิบติัการจดัทาํโครงการพิเศษ  การเสนอหัวข้อโครงการ  การดําเนินการหาข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูล  แนวทางการแกปั้ญหา  การทําแบบร่าง  จนถึงการออกแบบขั�นสุดท้าย  และ

การทําหุ่นจําลองหรือการทําผลิตภณัฑ์ต้นแบบ  สรุปการดําเนินงานทุกขั�นตอนเป็นภาคเอกสาร 

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยที์�ปรึกษาโครงการ เน้นโครงการที�สามารถผลิตได้จริงในระบบ

อุตสาหกรรม ที�เกดิแนวคิดใหม่สามารถแกปั้ญหาที�มีอยูเ่ดิมได ้และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 

  4)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

  

5543801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม      2(90) 

Preparation for Experience in Industrial Product Design  

 

เตรียมความพร้อมของผูเ้รียน  กอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพื�อศึกษางานใน

ด้านต่างๆ ที� เก ี�ยวข้องกบัการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัฒนาให้ รู้จักคิดเป็น ทําเป็น 

แกปั้ญหาเป็น มีคุณลกัษณะที�เหมาะสมกบัวิชาชีพ  ศึกษาดูงานนอกสถานที�และเพิ�มพูนความรู้

เก ี�ยวกบัการประกอบอาชีพ  ปฏิบติัการทาํพอร์ตโฟลิโอ  (Portfolio)  รวบรวมผลงานของนักศึกษา

ตลอดหลกัสูตร และจดัทาํเป็นรูปเล่ม เพื�อเป็นประโยชน์ต่ออาชีพ 

 
5543802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    5(450) 

Field Experience in Industrial Product Design 

 

การฝึกงานภาคปฏิบัติทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในองค์กร

หน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน  ในโรงงานหรือสถานประกอบการทั� งภายในและต่างประเทศ  

เพื�อหาประสบการณ์ตามสาขาเฉพาะทาง   

 

 

 

 

 



5544803 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 

 Cooperative  Education  Preparation 

  

 หลกัการ  แนวคิดและปรัชญาสหกจิศึกษา  กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที� เก ี�ยวข้อง

กบัระบบสหกจิศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์  ความรู้พื�นฐานในการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การปรับตัวในสังคม  การพฒันาบุคลิกภาพ  ภาษาองักฤษ  

เทคโนโลยสีารสนเทศ  การสื�อสาร  มนุษยสัมพนัธ์  การทํางานเป็นทีม  โครงสร้างการทํางานใน

องค์กร  ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบักฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน

ป ร ะ ก อ บ ก า ร   กา ร เส ริ มทั ก ษะ แ ละ จ ริ ย ธ ร ร มใ น วิ ช า ชี พ เ ฉ พ า ะ ด้ า น ก า ร อ อ กแ บ บ

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  แนวทางการจัดทําโครงการ  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียน

รายงานโครงการ  และการนาํเสนอผลงานโครงการ 

 

5544804 สหกิจศึกษา          6(540) 

Cooperative  Education 

 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมในองค์กรหรือหน่วยงาน

หรือสถานประกอบการธุรกจิที�เหมาะสม  เพื�อให้ไดร้ับความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  ประสบการณ์ใน

อาชีพ  โดยสาขาวิชาและสถานประกอบการร่วมเสนอหัวขอ้ที�เก ี�ยวขอ้งหรือตรงกบัความตอ้งการ

ของสถานประกอบการ  ซึ� งมีผูดู้แลโครงการที�สถานประกอบการจดัไวใ้ห้  ตลอดจนนาํเสนอผล

การดาํเนินโครงการต่อคณะกรรมการสอบผลการดาํเนินกจิกรรมสหกจิศึกษา  ในการดาํเนิน

กจิกรรมสหกจิศึกษา   


