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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Product Design 
 
2.  ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
 ช่ือยอ อส.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  Bachelor of Industrial Technology (Industrial Product Design) 

 ช่ือยอ B.Ind.Tech (Industrial Product Design) 

 
3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 
4.  ปรัชญา  

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความคิดสรางสรรค รับผิดชอบตอระบบนิเวศน มุงพัฒนาทองถ่ิน 

ความสําคัญ   
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเช่ียวชาญ ในการประกอบวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีจิตสํานึกในการสืบ
สานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถ่ินภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถ
บูรณาการองคความรูสนองประโยชนและพัฒนาชุมชนทองถ่ินได โดยใหสอดคลองกับประกาศนโยบายของ
รัฐบาลประเทศไทย 4.0 ที่ตองใชแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เปนตัวการขับเคลื่อนโดยมุงเนนการมีสวนรวม
ของภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษาโดยการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ การปรับแก
กฎหมายและกลไกภาครัฐ การศึกษาในหลักสูตรไดเนนการสรางทักษะการเรียนรูและปรับตัวของผูเรียนให
สามารถพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต อีกทั้งมีการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงานฝก
ทักษะทางการคิดวิเคราะหความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดลอม เนนการ “พัฒนาที่สมดุล” มีความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ การรักสิ่งแวดลอม มีสังคมที่อยูดีมีสุข การเสริมสรางภูมิปญญามนุษยดวยการพัฒนาที่ต้ังอยูบนฐาน
ความคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตวิสัยทัศน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

การสงเสริมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (Stem Education) ไดสอน ใหผูเรียนมีความเขาใจกับศาสตร
ในเรื่องของโลกและวัตถุตางๆควบคูกับการคงไวซึ่งวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเปนสิ่ง
สําคัญจึงตองมีหลักสูตร การเรียน – การสอน ที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการความรูทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตรไปใชในการเช่ือมโยงและแกปญหาในชีวิต 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 



สะเต็มศึกษา จึงสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงานที่มุงแกปญหาที่พบเห็นในชีวิตจริงเพื่อ
เสริมสรางประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค นําไปสูการสรางนวัตกรรมใหผูเรียนมีประสบการณในการ
ทํากิจกรรม หรือ โครงงานสะเต็มชวยใหผูเรียนมีความพรอมที่จะไปปฏิบัติงานที่ตองใชความรูและทักษะ ดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในภาคการผลิตไดเปนอยางดี ดังน้ันสะเต็มศึกษาจึงเปนนวัตกรรมการ
จัดการศึกษาเพื่อสรางคนไทยรุนใหม ใหมีทักษะการสรางนวัตกรรมที่ชวยเสรมิสรางความสามารถ มีความพรอมใน
การแขงขันของประเทศตามโมเดลการพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน” 

 
5.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคดังน้ี 

1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติวิชาชิพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยยึดหลักคุณธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. มีความเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สามารถแกปญหา พัฒนาและ
บริการชุมชน 

3. มีจิตสํานึกในการออกแบบงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
4. เห็นคุณคาและสืบสานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถ่ินภายใต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
6.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. นักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในสาขาตางๆ เชน การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ การออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบงานโลหะ การออกแบบกราฟก การออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม ฯลฯ 

2. นักวิจัยและพัฒนาดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทั้งในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
3. นักวิชาการดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
4. นักออกแบบฝายปฏิบัติประจําหนวยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
5. นักออกแบบอิสระ สามารถประกอบอาชีพอิสระได 
6. สามารถนําไปตอยอดในการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 
 

7.  โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใชระยะเวลาในการสําเร็จ

การศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา 
7.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หนวยกิต 
7.2 โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
          - กลุมวิชาภาษา      9-12 หนวยกิต 
   - กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     11-14 หนวยกิต 
   - กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       5-8 หนวยกิต 

 
 



2) หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไมนอยกวา  104 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพื้นฐาน      12 หนวยกิต 
- วิชาเอกบังคับ       68 หนวยกิต 
- วิชาเอกเลือก       18 หนวยกิต 
- วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    6 หนวยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  เรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
7.3 รายวิชาในหลักสูตร   

 1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
-  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

เลขประจําวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังน้ี 
 ลําดับเลขตําแหนงที่ 1-3   หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชเลข 061 เปนเลขของหมวดวิชา 
 ลําดับเลขตําแหนงที่ 4    หมายถึง  กลุมวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                  เลข  1  หมายถึง   กลุมวิชาภาษา 
                  เลข  2 หมายถึง   กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                                     เลข  3 หมายถึง   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ลําดับเลขตําแหนงที ่5-6 หมายถึง   ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา 

-  หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขประจําวิชาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 
   ลําดับเลขตําแหนงที ่1-3 ของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คือ 502 
   ลําดับเลขตําแหนงที่ 4  หมายถึง ช้ันปหรือความยาก 

เลข 1 หมายถึง ช้ันปที่ 1 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ช้ันปที่ 2 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 2 
เลข 3 หมายถึง ช้ันปที่ 3 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 3 
เลข 4 หมายถึง ช้ันปที่ 4 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 4 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 5  หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา 
เลข 0 หมายถึง กลุมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาออกแบบคอมพิวเตอร 
เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหัตถกรรม 
เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาออกแบบเครื่องปนดินเผา 
เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาออกแบบเครื่องเรือน 
เลข 5 หมายถึง กลุมวิชาออกแบบตกแตงภายใน 
เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาออกแบบกราฟก 
เลข 7 หมายถึง กลุมวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ 
เลข 8 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย โครงการพิเศษ 
เลข 9 หมายถึง กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 6  หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุมยอย 
 



2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
     หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีรายวิชา

ตามโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตองเรียนทุกกลุมวิชารวมไมนอยกวา   30    หนวยกิต 
ตองเรียนทุกกลุมวิชารวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยมีรายวิชาบังคับ จํานวน 25 หนวยกิต 

และรายวิชาเลือก อยางนอย 5 หนวยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุมวิชาใดก็ได ดังน้ีหนวยกิต  ดังน้ี 
 1. กลุมวิชาภาษา                                           
 1.1  บังคับ                                             เรียน 9 หนวยกิต 

061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หนวยกิต 
061102 ภาษาอังกฤษ 1         2(1-2-3) หนวยกิต 
061103 ภาษาอังกฤษ 2                                                        2(1-2-3) หนวยกิต 
061104 ภาษาอังกฤษ 3                                                        2(1-2-3) หนวยกิต 

 1.2  เลือก                                              เรียน 0-5 หนวยกิต 
061105 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) หนวยกิต 
061106 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) หนวยกิต 
061107 ภาษาอังกฤษ 4 2(1-2-3) หนวยกิต 
061108 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน                                                                           3(3-0-6) หนวยกิต 
061109 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน                                                                       3(3-0-6) หนวยกิต 
061110 ภาษาเขมรพื้นฐาน                                                                        3(3-0-6) หนวยกิต 
061111 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
061112 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                                                                    3(3-0-6) หนวยกิต 
061113 ภาษาลาวพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
061114  ภาษาพมาพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 

061115  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน  3(3-0-6) หนวยกิต 

061116 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 

 2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                            
 2.1  บังคับ                                             เรียน 9 หนวยกิต 

061201 ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ 2(1-2-3) หนวยกิต 
061202 ความเปนไทย                        3(3-0-6) หนวยกิต 
061203 อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน                    2(1-2-3) หนวยกิต 

061204 การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต        2(1-2-3) หนวยกิต 

 2.2  บังคับเลือก                                       เรียน 2 หนวยกิต 
061205 การเปนผูประกอบการสมัยใหม   2(1-2-3) หนวยกิต 
061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต                 2(1-2-3) หนวยกิต 
061207 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 2(1-2-3) หนวยกิต 

 2.3  บังคับ                                             เรียน 0-5 หนวยกิต 
061208 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต       3(3-0-6) หนวยกิต 
061209 มนุษยกับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หนวยกิต 
061210 การใชเหตุผลในสังคม 2(2-0-4) หนวยกิต 



061211 ความรูเกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต 3(3-0-6) หนวยกิต 
061212 มนุษยกับอารยธรรม 2(2-0-4) หนวยกิต 
061213 กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
061214 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง 2(2-0-4) หนวยกิต 

 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                       
 3.1  บังคับ                                             เรียน 3 หนวยกิต 

061301 คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ       2(1-2-3) หนวยกิต 
061302 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) หนวยกิต 

 3.2  บังคับเลือก                                       เรียน                       2 หนวยกิต 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน   2(1-2-3) หนวยกิต 
061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม 2(1-2-3) หนวยกิต 
061305 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ       2(1-2-3) หนวยกติ 

 3.3  เลือก                                              เรียน                       0-5 หนวยกิต 
061306 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
061307 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) หนวยกิต 
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) หนวยกิต 

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                         เรียนไมนอยกวา   104  หนวยกิต 
 1. กลุมวิชาพ้ืนฐาน                           เรียนไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

502101 วิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
502102 หลักการออกแบบ 3(0-6-3) หนวยกิต 
502103 การวาดเสน 3(0-6-3) หนวยกิต 
502104 กายวิภาคในการออกแบบ 3(2-2-5) หนวยกิต 

 2.กลุมวิชาเอกบังคับ                         เรียนไมนอยกวา  68 หนวยกิต 
502105 เขียนแบบพื้นฐาน 3(0-6-3) หนวยกิต 
502106 วัสดุศาสตร 1 3(2-2-5) หนวยกิต 
502107 เขียนแบบเทคนิค 3(0-6-3) หนวยกิต 
502108 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 3(0-6-3) หนวยกิต 
502111 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3(0-6-3) หนวยกิต 
502112 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน 3(0-6-3) หนวยกิต 
502201 ออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน 3(2-2-5) หนวยกติ 
502202 เทคนิคการทําหุนจําลอง 3(0-6-3) หนวยกิต 
502203 วัสดุศาสตร 2 3(2-2-5) หนวยกิต 
502204 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 3(0-6-3) หนวยกิต 
502205 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 3(0-6-3) หนวยกิต 
502221 การศึกษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการออกแบบ 3(0-6-3) หนวยกิต 
502261 ออกแบบกราฟก 1 3(0-6-3) หนวยกิต 
502262 ออกแบบกราฟก 2 3(0-6-3) หนวยกิต 
502301 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 



502302 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 3(0-6-3) หนวยกิต 
502311 คอมพิวเตอรในงานออกแบบ 3(0-6-3) หนวยกิต 
502371 ออกแบบบรรจุภัณฑ 1 3(0-6-3) หนวยกิต 
502381 สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(0-6-3) หนวยกิต 
502382 ระเบียบวิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) หนวยกิต 
502401 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5 3(0-6-3) หนวยกิต 
502481 โครงการพิเศษ 5(2-6-7) หนวยกิต 

 

 3.กลุมวิชาเอกเลือก                          เรียนไมนอยกวา   18 หนวยกิต 
 3.1  เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี      เลือก   3 หนวยกิต 

502304 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
502305 พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ 3(2-2-5) หนวยกิต 
502306 ความคิดสรางสรรคเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ 3(3-0-6) หนวยกิต 
502312 การถายภาพเพื่อการออกแบบ 3(0-6-3) หนวยกิต 

 3.2  เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมตอไปน้ี  เรียนไมนอยกวา           15 หนวยกิต 
 ก.กลุมออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม    

502222 ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 3(0-6-3) หนวยกิต 
502223 ออกแบบผลิตภัณฑชุมชน 3(0-6-3) หนวยกิต 
502224 ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต  3(0-6-3) หนวยกิต 
502321 ออกแบบผลิตภัณฑพื้นถ่ิน 3(2-2-5) หนวยกิต 
502322 ออกแบบผลิตภัณฑไม  3(0-6-3) หนวยกิต 
502323 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 3(0-6-3) หนวยกิต 
502324 ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ 3(0-6-3) หนวยกิต 
502421 ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  3(0-6-3) หนวยกิต 
502422 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ  3(0-6-3) หนวยกิต 
502423 ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 3(0-6-3) หนวยกติ 
502424 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องตกแตง 3(0-6-3) หนวยกิต 
502425 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 3(0-6-3) หนวยกิต 

 ข.กลุมออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา   
502231 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 1 3(0-6-3)    หนวยกิต 
502232 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 2 3(0-6-3)  หนวยกิต 
502331 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 3 3(0-6-3) หนวยกิต 

 ค.กลุมออกแบบเครื่องเรือน   
502241 ออกแบบเครื่องเรือน 1 3(0-6-3) หนวยกิต 
502242 ออกแบบเครื่องเรือน 2 3(0-6-3) หนวยกิต 
502341 ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา 3(0-6-3)  หนวยกิต 

 ง.กลุมออกแบบตกแตงภายใน   
502351 การออกแบบตกแตงภายใน 1 3(0-6-3) หนวยกิต 
502352 การออกแบบตกแตงภายใน 2  3(0-6-3) หนวยกิต 



502451 การออกแบบตกแตงภายใน 3  3(0-6-3) หนวยกิต 
 จ.กลุมออกแบบกราฟก   

502361 ออกแบบกราฟก 3 3(0-6-3) หนวยกติ 
 ฉ.กลุมออกแบบบรรจุภัณฑ   

502372 ออกแบบบรรจุภัณฑ 2 3(0-6-3) หนวยกิต 
502471 ออกแบบบรรจุภัณฑ 3 3(0-6-3) หนวยกิต 

 

 4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ       เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
502391 

 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 

1(0-90-0) 
 

หนวยกิต 
 

502491 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 5(0-450-0) หนวยกิต 
502492 สหกิจศึกษา 6(0-640-0) หนวยกิต 

 

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                        เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

 
8. บุคลากรของสาขาวิชา 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสาขาวิชา สถาบันท่ีจบการศึกษา 

1 ผูชวยศาสตราจารยณัฎวรัตน  ขจัดภัย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
(สาขาสถาปตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 
(สาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2 อาจารยการณุ  มุกดาเนตร 
 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.ม.) 
(สถาปตยกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
(อุตสาหกรรมศิลป) 

วิทยาลัยครูเพชรบูรณ 

3 
 

ผูชวยศาสตราจารย.ดร.บุญชุบ  บุญสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
(สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส) 

วิทยาลัยพระนคร 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
(สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

ปรัญชาญาดุษฎีบัณฑิต (ป.ร.ด.) 
(สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4 อาจารยปราณี  เทากลาง ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
(สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 
(สาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 



ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสาขาวิชา สถาบันที่จบการศึกษา 

5 อาจารยภิญญาพัชร  สวัสดิ์กุลนิธิ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
(สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 
(สาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

6 อาจารยอรรคเดช  สุนทรพงศ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
(สาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

วิทยาลัยครูสุรินทร 

 
อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

 
ผศ.ณัฎวรัตน   ขจัดภัย 

 
ผศ.ดร.บุญชุบ  บุญสุข 

 
นายการุณ  มุกดาเนตร 

 
นางสาวปราณี  เทากลาง 

 
นางสาวภิญญาพัชร  สวัสด์ิกุลนิธ ิ

 
นายอรรคเดช  สุนทรพงศ 

 
 
 



เจาหนาที่ประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 
นายชัยพงศ  นาคเพชร 

นักวิชาการศึกษา 
 

9.  คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
1.  นางสาวปราณี  เทากลาง  ประธานกรรมการ(ประธานหลักสูตร) 
2.  ผศ.ณัฎวรัตน ขจัดภัย รองประธานกรรมการ 
3.  ผศ.ดร.บุญชุบ  บุญสุข กรรมการ 
4. นายการุณ  มุกดาเนตร กรรมการ 
5.  นายอรรคเดช  สุนทรพงศ กรรมการ 
6.  นางสาวภิญญาพัชร  สวัสด์ิกุลนิธิ กรรมการและเลขานุการ 

 
10.  อาจารยท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 
        อาจารยภิญญาพัชร  สวัสด์ิกุลนิธิ 
11.  แผนการเรียนในแตละภาคการศึกษาภาคปกติ (4 ป)  
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป บังคับเลือก กลุมวิชาวิทยาศาสตรฯ 1 วิชา 

06130..  ....................................................................     
2(1-2-3) 

เฉพาะ 502101  วิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

502102  หลักการออกแบบ 3(0-6-3) 

502103  การวาดเสน 3(0-6-3) 

502104  กายวิภาคในการออกแบบ 3(2-2-5) 

502105  เขียนแบบพื้นฐาน 3(0-6-3) 

502106  วัสดุศาสตร 1 3(2-2-5) 

รวม 20(8-24-28) 
 



ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

061102 ภาษาอังกฤษ 1         2(1-2-3) 

เฉพาะ 502107  เขียนแบบเทคนิค 3(0-6-3) 

502108  ออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม 1 3(0-6-3) 

502111  เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3(0-6-3) 

502112  การออกแบบดวยคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน 3(0-6-3) 

502203  วัสดุศาสตร 2 3(2-2-5) 

รวม 20(6-28-26) 
 
 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061103  ภาษาอังกฤษ 2                                                       2(1-2-3) 

061301  คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ       2(1-2-3) 

 061302  วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

เฉพาะ 502201  ออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน 3(2-5-5) 

502202  เทคนิคการทําหุนจําลอง 3(0-6-3) 

502204  ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 3(0-6-3) 

502221  การศึกษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ
การออกแบบ 

3(0-6-3) 

502261  ออกแบบกราฟก 1 3(2-2-5) 

รวม 20(6-29-21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3                                                       2(1-2-3) 

061201 ศาสตรพระราชาฯ 2(1-2-3) 

061204  การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต 2(1-2-3) 

เฉพาะ 502205 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 3(0-6-3) 

502222 ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 3(0-6-3) 

502231 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 1   3(0-6-3)     

502262 ออกแบบกราฟก 2  3(0-6-3) 

เลือกเสร ี xxxxxx 1 รายวิชา เรียนไมนอยกวา 3(x-x-x) 

รวม 21(x-x-x) 
 

 
ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061202 ความเปนไทย  3(3-0-6) 

061205 การเปนผูประกอบการสมัยใหม   2(1-2-3) 

061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

เฉพาะ 502301 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

502302 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 3(0-6-3) 

502351 การออกแบบตกแตงภายใน 1  3(0-6-3) 

502371 ออกแบบบรรจุภัณฑ 1 3(0-6-3) 

502381 สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

รวม 23(9x-120x-30x) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061203 อาเซียนศึกษา ฯ 3(3-0-6) 

061xxx  เลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(x-x-x) 

เฉพาะ 502311 คอมพิวเตอรในงานออกแบบ 3(0-6-3) 

502382 ระเบียบวิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

502401 ออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม 5 3(0-6-3) 

502391 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

1(0-90-0) 

502xxx  เอกเลือกวิชาที่ 4 3(x-x-x) 

502xxx  เอกเลือกวิชาที่ 5 3(x-x-x) 

รวม 21(x-x-x) 
 
 

ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
เฉพาะ 502481  โครงการพิเศษ 5(2-6-7) 

502305 พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 

เลือกเสร ี xxxxxx 1 รายวิชา เรียนไมนอยกวา 3(x-x-x) 

รวม 11(x-x-x) 
 
 

ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
เฉพาะ 502491การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ 
5(0-450-0) 

502492  สหกิจศึกษา  6(0-640-0) 

รวม 5(0-450-0) 
หรือ 6(0-640-0) 

 



12. คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

  1. กลุมวิชาภาษา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Thai for Communication)  
คว าม สํ า คั ญ ขอ ง ภา ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ สื่ อ ส า ร 

กระบวนการพัฒนาทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การ
ยอความ การสรุปความ การใชภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เปนทางการและไมเปนทางการ การเขียน
รายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 

Importance of Thai language as communication tools, 
development processes for speaking, listening, reading, and writing using Thai language 
in daily life, summarizing, using Thai language for both formal and informal 
communication, report writing, making presentation using media and technology. 
 

061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 
 (English 1) 

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน ในการทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การ
บรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณตาง ๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผน
อนาคต 

Listening, speaking, reading, and writing on fundamental 
English for daily life communication, greeting, self-introduction, describing people, 
describing things, describing places, describing events, indicating interests and hobbies, 
and planning the future 
 

061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
 (English 2) 

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ในระดับที่สูงข้ึน การขอขอมูลและการใหขอมูลทั่วไป การใหขอเสนอแนะ การแสดง
ความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การตีความ การสรุปความ การจับใจความสําคัญ   

Listening, speaking, reading, and writing English for daily life 
advanced communication, requesting and giving general information, giving suggestions, 
giving opinions, expressing feelings, inferring, summarizing, finding main ideas 
 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 

 (English 3) 
การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สําหรับการเตรียมขอมูลเพื่อใชในการสมัครงาน การอานประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การ



สอบถามขอมูลเกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติยอและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณงาน 
Listening, speaking, reading, and writing English for preparing 

application information, reading job advertisements, job application, requesting job-
related information, writing resume and application letters, job interviews 
 
061105 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Career) 
ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ 

ถูกตอง ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การ
เขียนประชาสัมพันธและโฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียน
จดหมาย 

Skills in using Thai language for career artistically, correctly, 
with appropriate time, places, people, and occasions, presenting knowledge, opinions, 
and suggestions, writing public relation and advertisements, writing projects, writing 
reports for career, writing letters. 
 

061106 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) 
 (Aesthetics of Thai Language) 

ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความ
งดงามทางภาษา การประเมินคุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาใน
รูปแบบตาง ๆ 

The importance and value of Thai language in the literary 
arts, perception on beauty of language, evaluation of value relating to content, and 
expressing the beauty of language in various forms.     
 

061107 ภาษาอังกฤษ 4 2(1-2-3) 
 (English 4) 

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใน
การทํางาน ไดแก การทักทาย การตอนรับ การนัดหมาย การถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ การ
จดบันทึก การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส และการนําเสนองาน 

Listening, speaking, reading, and writing for career 
communication such as greetings, welcoming, making appointment, asking and giving 
career-related information, taking notes, writing e-mails, and giving presentation. 
 

061108 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Chinese) 

ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การ
อานออกเสียง ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพิน
อิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องตน 

 



Listening and speaking skills of Chinese for communication in 
daily life, reading aloud according to Chinese standards, basic sound system of Chinese, 
Pinyin characters reading skills, fundamental concepts of Chinese character writing. 
 

061109 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Japanese)  

คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน 
และการสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน 

Basic Japanese vocabularies, sentences, structures using 
Roman characters, and conversations in daily life. 
 

061110 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 (Fundamental Cambodian)  

โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน การสนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

Basic structures of Khmer language, listening, speaking, 
reading, and writing skills, conversations in daily life according to Cambodian culture. 
 

061111 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 (Fundamental Hindi)  

โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน การสนทนาในชีวิตประจําวันทีส่อดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

Basic structures of Khmer language, listening, speaking, 
reading, and writing skills, conversations in daily life according to Cambodian culture. 
 
061112 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

 (Fundamental French)   
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจําวัน  
French characters and grammar, basic skills in listening, 

speaking, reading, and writing, conversation in daily life. 
 

061113 ภาษาลาวพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
 (Fundamental Laos)  

โครงสรางพื้นฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟง การพูด การอาน และ
การเขียน การสนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวลาว 

Basic structures of Lao language, listening, speaking, 
reading, and writing skills, conversations in daily life according to Laos culture. 

 



2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
061201 ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลท่ี ๙       
2(1-2-3) 

 
 (King Bhumibol Adulyadej’s Science)   

แนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  หลักการทรงงาน  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการประยุกตใชเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน  

Guidelines for learning H.M. King Bhumibol Adulyadej’s 
philosophy, working principles, Royal-initiated projects and Sufficiency Economy 
Philosophy, and the applications for sustainable development. 
 

061202 ความเปนไทย 3(3-0-6) 
 (Thainess)  

ความหมายคุณคาของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลัก
สิทธิมนุษยชน เพื่อการดํารงชีวิต การตัดสินคุณคาและมาตรฐานทางจริยธรรม คานิยม วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและวันสําคัญตาง ๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ภูมิศาสตรประเทศไทยที่มีผลตอเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตาง ๆ 
รวมถึงอัตลักษณทองถ่ินไทยและทองถ่ินโคราช 

Meaning and value of life, moral, ethics based on religion 
principles, principles of human rights for living, judgment of values on the basis of 
ethics, values, culture and Thai tradition, practice the ordinances and important dates, 
democratic form of government with the King as Head of State, Thailand's geography 
which affects the economy and society of different regions, including identities, local 
Thai and local Korat. 
 

061203 อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน 2(1-2-3) 
 (ASEAN Studies and ASEAN Citizen)  

ความเปนมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความรวมมือของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศอื่น ๆ  การปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ดีตามสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑของสังคม การทํากิจกรรมจิตอาสา และการ
อยูรวมกันอยางสันติในประชาคมอาเซียน 

Background of the ASEAN Community, political, economic, 
social and cultural contexts of ASEAN Charters and cooperation among ASEAN member 
countries, ASEAN and cooperation frameworks with other countries, being good citizen 
with the rights, freedom, duties, responsibility according to social rules, doing volunteer 
works, and living together in peace in ASEAN Community. 
 



 
 

061204 การคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต  2(1-2-3) 
 (Thinking for Living)  

ความหมาย ความสําคัญของการคิด มโนทัศนที่เกี่ยวของกับการคิด 
ประสาทวิทยาศาสตรการคิด ความสัมพันธของการคิด การเรียนรู ความรูและความจํา ประเภทการคิด 
ทักษะและกระบวนการคิด การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และการคิดแกปญหา เนนการ
ฝกปฏิบัติและการประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ 

Definitions, importance of thinking, concepts about thinking, 
nerve, thinking sciences, relationship of thinking, learning, knowledge, and memory, 
types of thinking, thinking skills and process, critical thinking, creative thinking, and 
problem solving, with focuses on practicing and applying to quality living. 
 

061205 การเปนผูประกอบการสมัยใหม  2(1-2-3) 
 (Modern Entrepreneurs)  

แนวคิดพื้นฐานและจริยธรรมทางธุรกิจสําหรับการเปนผูประกอบการ                
การวิเคราะหโอกาสและการจัดต้ังธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องตน การตลาด การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การบัญชีสําหรับผูประกอบการ การจัดการการเงิน โดย
การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 

Fundamental business concepts and ethics for 
entrepreneurs, opportunity analysis and business set up, basic concepts for writing 
business plans, marketing, production and operation management, human resources 
management, accounting for entrepreneurs, financial management, applying sufficiency 
economy concepts for doing business in the 21st century. 
 

061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต   2(1-2-3) 
 (Economy and Ways of Life)  

วิวัฒนาการของโครงสรางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
การจัดการทรัพยากร รายจาย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคา
ระหวางประเทศ สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน 

Revolution of economic and social structure and changes, 
management of resources, expenses, consumption and saving, production, marketing, 
finance, international trade, economic and social problems and solutions, applying 
sufficient economy concept for living in the globalization economy and society. 
 

061207 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน   2(1-2-3) 
 (Self-Management for Work Development)  

แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน                        
การต้ังเปาหมายในการทํางาน การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความ



เช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยง การจัดการสํานักงาน            
การจัดการตนเองภายใตการเปลี่ยนแปลง 

Basic concepts on applying the sufficiency economy 
concepts in working, setting goals for work, managing work problems, personality 
development, self-confidence development, techniques for working with others, 
conflict management, office management, self-management under changes. 
 

061208 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต    3(3-0-6) 
 (Psychology for Living)  

ความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม 
ปจจัย ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการศึกษาและพัฒนาตน การอยูรวมกับผูอื่นอยางเขาใจ การเปนผูนํา-ผู
ตาม และการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การสรางความสุขในการ
ดําเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

Understanding about human, behaviors and behavioral 
study methods, factors related to learning and self-development behaviors, living with 
other people with understanding, being leaders and followers and effective team-
working, constructing motivation for work 
 

061209 มนุษยกับสุนทรียภาพ    3(3-0-6) 
 (Man and Aesthetics)  

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับ
ปรากฏการณทางสุนทรีย ความซาบซึ้งในคุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
ศาสนา และวัฒนธรรม การเขาถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย 

Aesthetics theories, definition, academic background and 
aesthetic phenomena, appreciation of beauty, both in arts, nature, environment, 
religion, and culture, access to the meaning and happiness from aesthetics objects 
things. 
 

061210 การใชเหตุผลในสังคม     2(2-0-4) 
 (Reasoning in Society)  

ลักษณะของเหตุผล  การคิดอยางมีเหตุผลรูปแบบตาง ๆ  การนําเหตุผล
ไปใชในการวิเคราะหขอเท็จจริงอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค และนําไป
ประยุกตใชกับวิชาชีพและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา 

Nature of reason, types of rational thinking, using reasons 
for analyzing truth systemically, critically, creatively, and applying to professions and 
living with values. 
 

 

 

 

 



061211 ความรูเก่ียวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและ
อนาคต  

 3(3-0-6) 

 (Present World System and Future World 
Society) 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเปนไปของโลกทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต ความสัมพันธระหวางประเทศ แนวโนมของปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน พลวัต และ
ผลกระทบตออนาคต การเตรียมความพรอม สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

Concepts and theories of world system related to future 
studies, international relationship, trends of population problems, environment, energy, 
technology, economy, politics, society, culture, and ethics in the contexts, paradigm, 
dynamic, and effects on the future, preparation for future changes in the world society 
and future Thai society. 
 

061212 มนุษยกับอารยธรรม  2(2-0-4) 
 (Man and Civilization)  

การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและ
ตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการ
รังสรรค อารยธรรมในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 

Development of human civilization, western and eastern 
civilization, development of civilization from the pre-historical period to the present, 
analysis of civilization creating process within the contexts of economy, politics, 
society, culture, and state studies. 
 

061213 กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Law for Living)  

กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของ
กฎหมาย ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิ
หนาที่ข้ันพื้นฐานของบุคคลและการใชสิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรม
สัญญาหน้ี ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของ
ไทย 

Controlling measures, behaviors of society members, 
evolution of laws, definitions and types of laws, legal system, using and interpreting 
laws, Basic rights and duties of the person and exercise, general civil laws related to 
person, property, contract law, debt, violation, family and inheritance, criminal offense, 
legal system of Thailand. 
 

 

 

 



061214 กฎหมายในการดํารงชีวิต 2(2-0-4) 
 (Sources and Methods of Autonomous 

Learning) 
 

กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของ
กฎหมาย ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิ
หนาที่ข้ันพื้นฐานของบุคคลและการใชสิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรม
สัญญาหน้ี ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของ
ไทย 

Controlling measures, behaviors of society members, 
evolution of laws, definitions and types of laws, legal system, using and interpreting 
laws, Basic rights and duties of the person and exercise, general civil laws related to 
person, property, contract law, debt, violation, family and inheritance, criminal offense, 
legal system of Thailand. 
 

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
061301 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ  2(1-2-3) 
 (Mathematics for Decision 

Making) 
     

   
การใหเหตุผล การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ 

โดยเนนทักษะการคิดคํานวณและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
Reasoning, using information for decision making and 

decision making process focusing on calculation skills and applications for daily life. 
 

061302 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 
 (Sports Science for Health)  

การนําหลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาแขนงตาง ๆ มา
ประยุกตใชในการทดสอบระดับความสามารถของรางกาย และฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อ
การประเมินและสรางเสริมสมรรถภาพทางกายที่สงผลตอการมีสุขภาพที่ดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

Applying principles from various fields of Sports Sciences 
for testing levels of physical fitness, practices of exercise activities for evaluation and 
promote physical fitness which effects good health in daily life. 
 
061303   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน 2(1-2-3) 

 (Information Technology for Online 
Information Management) 

 

การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทาง
ปญญา การใชงานอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูล  นําเสนอ
ขอมูล สรางเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน การใชสารสนเทศรวมกันบนเครือขายคลาวดคอมพิวต้ิง 



Applications of computer technology, copyright and 
intellectual property, retrieval of academic data for collection, data analysis, data 
presentation, development of documents or online questionnaires, use of shared data 
on cloud-computing networks. 
 
061304   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม 2(1-2-3) 
 (Information Technology for Online 

Information Management) 
 

การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทาง
ปญญา การใชงานอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูล  นําเสนอ
ขอมูล สรางเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน การใชสารสนเทศรวมกันบนเครือขายคลาวดคอมพิวต้ิง 

Applications of computer technology, copyright and 
intellectual property, retrieval of academic data for collection, data analysis, data 
presentation, development of documents or online questionnaires, use of shared data 
on cloud-computing networks. 

 

061305   เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ  2(1-2-3) 
 (Information Technology for Office 

Automation) 
 

การประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน โปรแกรม
ประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน การแสวงหาความรูและแหลงขอมูล
จากอินเทอรเน็ต เพื่อการทํารายงาน การคํานวณขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงาน 

Applications of information technology in office, word 
processing programs, spreadsheet programs, presentation programs, knowledge 
searching and data sources from the Internet for making reports, data calculation, data 
analysis, and presentation 

 
061306 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Environment and Energy for Sustainable Living) 

ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน 
ปญหาการใชพลังงาน ที่มีผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การ
อนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตาง ๆ 
และแนวทางปองกันแกไข   

Definitions and types of energy, energy use from the past 
until the present, problems in using energy which affect economy, society, politics, 
technology and environment, energy conservation, natural resources and environment, 
global warming, disasters, various forms of pollutions and prevention and solving 
guidelines. 
 



061307 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 
 (Food for Life)  

หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การ
ผลิตเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของ
อาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตน
ในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใชความรอน ความเย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี 
และไมโครเวฟ 

Production concepts, agricultural products from plants and 
animals, production of organic agriculture, non-toxic agriculture, and agriculture in the 
Royal projects, food degradation and quality control, principles and methods of food 
selection, nutritional values, basic principles for food preservation and food processing 
using heat, cooling, drying, fermentation, chemicals, radiation, and microwave. 
 
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 (Technology in Daily Life)  

ความรูและหลักการ ในการเลือก การติดต้ัง การบํารุงรักษาเกี่ยวกับ
อุปกรณไฟฟา เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยียานยนต ที่ใชในชีวิตประจําวัน 

Knowledge and concepts in choosing, maintaining electrical 
appliances, communication technology, automobile technology in daily life. 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                     
1. กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502101 วิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
(The Evolution of Industrial product Design) 
ประวัติ ความเปนมา และวิวัฒนาการในสมัยตางๆ เชน การปฏิวัติอุตสาหกรรมและ

ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กลุมยุโรป อเมริกา เอเชีย ประทศไทย รวมถึงประวัติและ
ผลงานของนักออกแบบผลิตภัณฑที่สําคัญ 
 
502102 หลักการออกแบบ 3(0-6-3) 

(Principles of  Industrial  Design) 
ฝกปฏิบัติงานองคประกอบของศิลปะ และ ทฤษฎีสี เพื่อใชเปนแนวทางพื้นฐานในการ

สรางสรรคงานออกแบบ โดยเนนการประสานสัมพันธระหวาง เสน รูปราง พื้นผิว นํ้าหนัก ขาว ดํา และสี 
ทํางานประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ ในการสรางรูปทรงตางๆ การสรางรูปทรงตางๆ ใหคําอธิบาย 
เปรียบเทียบ เรื่อง ความงามเพื่อเปนพื้นฐานในการออกแบบ 
 
 
 
 



502103 การวาดเสน 3(0-6-3) 
(Drawing) 
ฝกปฏิบัติการเขียนภาพลายเสน ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ เชน 

ทิวทัศน คน สัตว ฯลฯ สิ่งที่มนุษยสรางข้ึน เชน หุนปูนปน สิ่งกอสราง สถาปตยกรรมตางๆ ใหไดสัดสวน 
แสง และเงา และองคประกอบของศิลปะที่ถูกตองมีความเหมือนจริง เนนเทคนิคการเขียนภาพ การใช
ดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น เครยองชารโคล ฯลฯ 
 
502104 กายวิภาคในการออกแบบ 3(2-2-5) 

(Anatomy For Design) 
สัดสวนและสรีระรางกายมนุษย (Anatomy) โครงสราง และหนาที่การทํางานของ

รางกายมนุษย กิจกรรมตางๆของมนุษย (Activities of Human Beings) ที่มีความสัมพันธกับงาน 
(Task) หรือเครื่องจักร อุปกรณตางๆ (Machines) การวัดขนาดสัดสวนรางกายมนุษย (Engineering 
Anthropometry) ไปใชงานศึกษาสภาวะแวดลอมและสิ่ งแวดลอม ในการทํางาน (Working 
Conditions and Environment) และปรับปรุงสภาวะและสิ่งแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับ
ผูปฏิบัติงาน การประยุกตใช Ergonomics ในงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

2. กลุมวิชาเอกบังคับ 
502105 เขียนแบบพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 

(Foundation Drawing) 
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนในการเขียนแบบ ฝกปฏิบัติการเขียนแบบ

เบื้องตน การใชและรักษาเครื่องมือเขียนแบบ เพื่อแสดงใหทราบถึงรูปทรง ขนาดของช้ินงาน
มาตรฐานสากล เสน ตัวเลข ตัวอักษร และรายละเอียดในการกําหนดแบบ 
 
502106 วัสดุศาสตร 1 3(2-2-5) 

(Material science 1) 
ศึกษาคุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุอินทรีย คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ 

และมาตรฐานของวัสดุโดยทั่วไป เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใช จัดทัศนศึกษา กรรมวิธีการผลิตจาก  
พื้นถ่ิน 
 
502107 เขียนแบบเทคนิค 3(0-6-3) 

(Technical Drawings) 
พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502105 เขียนแบบพ้ืนฐาน 
การเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การเขียนแบบงานสามารถแสดงรายละเอียด

ช้ินงาน แยกช้ินสวนของช้ินงาน การกําหนดขนาด มาตราสวน เพื่อนําไปใชในขบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการเขียนแบบที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 



502108 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 3(0-6-3) 
(Industrial Product Design 1) 

พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502102 หลักการออกแบบ  

รูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม และผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา  ฝกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมีรูปแบบ และประโยชนใชสอยที่
เหมาะสม สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม การกําหนดแนวคิด  และวิ ธีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐานสากลเนนการฝกการออกแบบราง (Sketch Design) 
เสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
502111 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3(0-6-3) 

(Presentation Technique) 
ฝกปฏิบัติ เทคนิคการนําเสนองานดวยวิธีการตางๆ เชน การเขียนทัศนียภาพ 

(Perspective) การเขียนภาพเหมือนจริง (Rendering)  ที่เปนช้ินงานผลิตภัณฑการนําเสนอ Plate 
ผลงานดวยรูปภาพ และตัวอักษร การจัดองคประกอบของการนําเสนองาน ฯลฯ ฝกปฏิบัติเทคนิคการใช
สีแบบตางๆ 
 
502112 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 

(Foundation Computer Aid Design) 
หลักการ  และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร 

เทคนิคการสรางภาพสองมิติ เชน ภาพลายเสน ภาพประกอบเรื่องราว ภาพทางการออกแบบกราฟก 
ฯลฯ ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
502261 ออกแบบกราฟก 1 3(0-6-3) 

(Graphic Design 1) 
หลักการออกแบบกราฟกพื้นฐานเทคนิคการจัดองคประกอบงานกราฟก ประเภท

ตางๆ เชน การจัดภาพ การกําหนดสี การเลือกใชวัสดุ การพิมพเบื้องตน การพิมพซิลค สกรีน การพิมพ
ระบบตางๆ ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบเครื่องหมาย 
การคา การออกแบบลวดลาย การทํา Art work และฝกปฏิบัติการพิมพซิลสกรีนบนกระดาษ ผา และ
วัสดุอื่นๆ  การออกแบบปกหนังสือ การจัดหนาหนังสือ โปสเตอร แผนปลิว และแผนพับ 
 
502201 ออกแบบระบบกลไกพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

(Foundation Mechanic Design) 
ระบบการทํางานของระบบกลไกชนิดตางๆฝกปฏิบัติการออกแบบระบบกลไกอยาง

งายๆ เพื่อนําไปเปนสวนประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑช้ินใหม 
 
 
 
 



502202 เทคนิคการทําหุนจําลอง 3(0-6-3) 
(Model Making Technique) 
ชนิด ลักษณะ เทคนิควิธี และวัสดุที่ใชสรางหุนจําลองชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการสราง

หุนจําลองจากวัสดุตางๆ ในการข้ึนรูป เชน ดินนํ้ามัน ปูนปลาสเตอร กระดาษ ไม พลาสติก โลหะ ฯลฯ 
และวิธีการตกแตงรายละเอียด และผิวหนา (Surface) ใหดูเหมือนจริง รวมถึงความปลอดภัย และความ
ประหยัดการเลือกวัสดุ 
 
502203 วัสดุศาสตร 2 3(2-2-5) 

(Material science 2) 
ศึกษาคุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุอนินทรีย คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ 

และมาตรฐานของวัสดุโดยทั่วไป เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใช จัดทัศนศึกษา กรรมวิธีการผลิตจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
502204 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 3(0-6-3) 

(Industrial Product Design 2) 
พ้ืนฐานความรู : สอบผานรายวิชา 502108 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 
รูปแบบและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ ในลักษณะตางๆภายในประเทศ และ

ตางประเทศฝกปฏิบัติการออกแบบ การกําหนดแนวคิดและพัฒนาผลิตภัณฑกลุมดังกลาว โดยศึกษา
ขอมูลประกอบการออกแบบ วิธีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามระบบ มาตรฐานสากลที่
สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม ฝกทักษะการออกแบบเสริมสรางความคิดสรางสรรค 
 
502205 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 3(0-6-3) 

(Industrial  Product Design 3) 
พ้ืนฐานความรู : สอบผานรายวิชา 502204 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 
รูปแบบ และแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑในลักษณะตางๆภายในประเทศ   

และตางประเทศ ศึกษาการออกแบบโครงสรางของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในรูปแบบตางๆ ศึกษาถึง
ขนาด สัดสวน หนาที่ และความสามารถในการทํางานของอวัยวะสวนตางๆ ของรายกายมนุษย โดยเนน
ศึกษาดาน Ergonomics หรือ Human Factors Engineering ใหสัมพันธกับผลิตภัณฑชนิดตางๆฝก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีระบบกลไกอยางงายๆ เนนประโยชนใชสอย ความ
สะดวกสบาย ความสวยงามเปนหลักใหญ ใชโครงสรางอิสระและสวยงาม 
 
502221 การศึกษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการออกแบบ 3(0-6-3) 

(Study and Local Wisdom Development For Design) 
ความหมาย บทบาทและความสําคัญของผลิตภัณฑภูมิปญญาชาวบานศึกษาบริบทที่

เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ศึกษาความสัมพันธของภูมิปญญาทองถ่ินกับการดํารงชีวิตของชุมชน ฝก
ออกแบบและงานสรางสรรคของทองถ่ินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 



502262 ออกแบบกราฟก 2 3(0-6-3) 

(Graphic Design2) 
ปฏิบัติการออกแบบกราฟก โดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการออกแบบการ

นําเครื่องหมายไปใชในการผลิตภัณฑ ศึกษากระบวนการผลิตงานกราฟก 
 
502301 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Quality Control in Industrial Products) 
ทฤษฎีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงานอตุสาหกรรม โดยอาศัยพื้นฐานทาง

สถิติมาใชประกอบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติการตรวจสอบตัวอยาง การสรางระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ตลอดจนมาตรฐานสินคา 
 
502302 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 3(0-6-3) 

(Industrial Product Design 4) 
พ้ืนฐานความรู : สอบผานรายวิชา 502205 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 
การวางแผนการออกแบบ  หรือการเตรียมงานช้ินแรก  วิธีการคนควาวิจัย การ

วิเคราะหขอมูลและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ หลักการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม (Mass Production) การประมาณราคา ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กที่มีกลไกซับซอนปานกลาง  สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม เนนปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ออกแบบระบบมาตรฐาน 
 
502311 คอมพิวเตอรในงานออกแบบ 3(0-6-3) 

(Computer Aid Design) 
หลักการ และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร 

เทคนิคการสรางภาพสองมิติโดยเนนการเขียนแบบ เชน การเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปแสดง ภาพตัด 
ขยาย ฯลฯ ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
502371 ออกแบบบรรจุภัณฑ 1 3(0-6-3) 

(Packaging Design 1) 
ประวัติความเปนมาของบรรจุภัณฑ หลักการออกแบบ หนาที่ และโครงสรางของ

บรรจุภัณฑชนิดตางๆ ศึกษาวัสดุหลักที่สามารถนํามาใชทําบรรจุภัณฑได  
 
502381 สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

(Industrial Product Design Seminar 1) 
หลักการจัดการสัมมนาในแบบตางๆ  การจัดการสัมมนาในหรือนอกหองเรียน เพื่อ

ศึกษาแนวทางแกปญหาและความเปนไปได แลกเปลี่ยนประสบการณในงานออกแบบผลิตภัณฑ ระหวาง
นักศึกษา อาจารย วิทยากร ที่มีประสบการณตางกัน  

 



502382 ระเบียบวิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
(Research Methodology in Industrial Product Design) 
หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย สถิติเพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน ข้ันการเตรียมงาน ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันวิเคราะหขอมูล ข้ันนําเสนอ
ผลงานวิจัย ฯลฯ ฝกปฏิบัติการคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องที่กําหนด สรุปเปนภาคเอกสาร ปฏิบัติการ
จัดเตรียมโครงรางวิชา 502481 โครงการพิเศษ 
 
502401 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5 3(0-6-3) 

(Industrial Product Design 5) 
พ้ืนฐานความรู : สอบผานรายวิชา 502302 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 
ความเปนมาความสําคัญของกลุมชมรมและสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(Society of Industrial Designers) ที่เปนสมาชิกของ ICSID (The International Council of 
Societies of Industrial Design) และสถาบันที่เกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑ ศึกษาจรรยาบรรณ
และหลักปฏิบัติของนักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Ethics and Practices) ขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) เชน สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธ์ิ (Copy right) ฯลฯ ฝก
ทักษะการออกแบบผลงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหม เนนการออกแบบ เขียนแบบสําหรับการขอ
ลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 
 
502481 โครงการพิเศษ 5(2-6-7) 

(Special  Project) 
พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502382 ระเบียบวิธีวิจัยงานออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
แนวทาง และหลักการทั้งหมดของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กําหนด

และเสนอหัวขอเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจมากที่สุด  ฝกปฏิบัติการจัดทํา
โครงการพิเศษ การเสนอหัวขอโครงการ การดําเนินการหาขอมูล การวิเคราะหขอมูล แนวทางการ
แกปญหา การทําแบบราง จนถึงการออกแบบข้ันสุดทาย และการทําหุนจําลองหรือการทําผลิตภัณฑ
ตนแบบ สรุปการดําเนินงานทุกข้ันตอนเปนภาคเอกสาร ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
โครงการ เนนโครงการที่สามารถผลิตไดจริงในระบบอุตสาหกรรม ที่เกิดแนวคิดใหมสามารถแกปญหาที่มี
อยูเดิมได และเปนประโยชนตอสังคม 
 

3. กลุมวิชาเอกเลือก 
502304 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(English for Industrial Work) 
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในดานอุตสาหกรรม โดยมุงพัฒนาฝกฝนเรื่องการ

อาน การเขียน การฟง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรม เชนการอานบทความ
ทางดานเทคนิค บันทึกขอความ คูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ ตามมาตรฐาน
ระบบอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้นๆ บรรยาย และนําเสนอ 

 

 



502305 พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 
(Consumer Behevior For Product Design) 
สงเสริมผลิตภัณฑดวยการตลาดในรูปแบบที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในรูปแบบที่

แตกตาง  ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค ความเปนมาและความสําคัญ หลักการตลาดเบื้องตน 
 
502306 ความคิดสรางสรรคเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 (Creative Thinking For Product Design) 

ความเปนมาและความสําคัญ ฝกระดับของความคิดสรางสรรค ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบเชิงสรางสรรคในรูปแบบตางๆของผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงปรากฏการณที่แสดงความสัมพันธที่
นําไปสูการสรางผลิตภัณฑ 
 
502312 การถายภาพเพ่ือการออกแบบ 3(0-6-3) 

(Photography for Design) 
อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ของการถายภาพน่ิง ศึกษาปฏิบัติการถายภาพน่ิง ฝก

ปฏิบัติการถายภาพขาว-ดํา สี และสไลด เพื่อใหไดคุณภาพพิเศษตามเน้ือหาของการออกแบบ การสราง
เน้ือหาในงานถายภาพ การจัดองคประกอบการเลือกหามุมของภาพ การฝกความคิดสรางสรรค เทคนิค
การจัดวางหุน การจัดแสดง การจัดฉากพิเศษ การจัดแสง เทคนิคการถายภาพ เทคนิคการใชอุปกรณ
ประกอบ เพื่อประกอบการออกแบบ 
 

 ก. กลุมออกแบบผลติภัณฑหัตถกรรม  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502222 ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 3(0-6-3) 
(Product Design in Thai Identities) 
ศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบานของไทยในภาคตางๆ วิเคราะหเอกลักษณเดนๆ ดาน

รูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่นํามาใชฝกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 
โดยใชแนวคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑระบบสากล 
 
502223 ออกแบบผลิตภัณฑชุมชน 3(0-6-3) 

(Community Product Design) 
ความสําคัญของผลิตภัณฑชุมชน สํารวจผลิตภัณฑชุมชน งานสรางสรรคชุมชน เพื่อ

เปนแนวทางในการวิจัยและสงเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 
502224 ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต  3(0-6-3) 

(Plaster and Cement Product Design) 
ลักษณะรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑปูนพลาสเตอรและซีเมนตชนิดตางๆ 

ศึกษาคุณสมบัติของปลาสเตอรและซีเมนต วิธีการใชเครื่องมือ อปุกรณและทําแมพิมพ กระบวนการข้ึน
รูปและตกแตง ฝกปฏิบัติการออกแบบ และฝกปฏิบัติทําแมพิมพและหลอช้ินงาน เนนช้ินงานรูปนูนตํ่า
และช้ินงานรูปลอยตัวขนาดเล็ก  
 



502321 ออกแบบผลิตภัณฑพ้ืนถ่ิน 3(2-2-5) 
(Local Product Design) 
ความสําคัญของผลิตภัณฑพื้นถ่ิน สํารวจผลิตภัณฑพื้นถ่ิน งานสรางสรรคพื้นถ่ินเพื่อ

เปนแนวทางในการวิจัยและสงเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมพื้น
ถ่ิน 
 
502322 ออกแบบผลิตภัณฑไม  3(0-6-3) 

(Wood Product Design) 
ประเภท  ชนิดและคุณสมบัติของไมชนิดตางๆ ของไทย ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณและ

เครื่องจักรที่ใชกับงานไม กรรมวิธีการแปรรูป ปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการข้ึนรูป และการตกแตงสีผิว 
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑไมจากไมจริง การแกะสลักไมและการฉลุไม ฝกปฏิบัติการออกแบบ
และข้ึนรูปผลิตภัณฑไมจากไมจริงเปนวัสดุหลัก เนนชนิดงานขนาดเล็ก มีความสวยงาม ประณีต นําไปใช
สอยได เปนผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก เครื่องประดับ เครื่องตกแตง 
 
502323 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 3(0-6-3) 

(Weaving Product Design) 
ชนิด ประเภท เครื่องจักสานในภาคตางๆของประเทศไทย  ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ 

และเครื่องจักร กรรมวิธีการแปรรูป การปรับปรุงคุณภาพและการข้ึนรูป ฝกปฏิบัติการออกแบบและ
ปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภัณฑ เครื่องจักสาน เนนช้ินงานขนาดเล็กเปนผลิตภัณฑของที่ระลึก เครื่องประดับ 
เครื่องตกแตง 
 

502324 ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ 3(0-6-3) 
(Paper Product Design) 
ชนิดและประเภทคุณสมบัติของกระดาษ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ

ชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบเชิงหัตถศิลปการข้ึนรูปดวยกระดาษปด เทคนิคการตัดฉลุกระดาษ 
ฯลฯ ตามเน้ือหาและวัตถุประสงคที่กําหนดให โดยเนนผลิตภัณฑที่เปนประโยชนใชสอย ควบคูกับความ
สวยงาม 
 
502421 ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  3(0-6-3) 

(Textile Product Design) 
ประวัติความเปนมา ลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑผาทอ ผาพิมพ และสิ่งทออื่นๆ 

ศึกษากระบวนการยอม การทอ และการพิมพซิลคสกรีน ฝกปฏิบัติออกแบบลายผาทอ ลายพิมพผา และ
รูปแบบผลิตภัณฑที่ทําจากผาทอ และผาพิมพ 
 
502422 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ  3(0-6-3) 

(Metal Product Design) 
คุณสมบัติและลักษณะทั่วๆ ไปของโลหะ ที่นํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑประเภทตางๆ 

ศึกษาวิธีการใชอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร ที่ใชแปรรูปและข้ึนรูปรวมทั้งกระบวนการตกแตงผิว
โลหะ ฝกปฏิบัติการออกแบบช้ินงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใชอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร 



การทําหุนจําลอง 

 

502423 ออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก 3(0-6-3) 
(Souvenir Product Design) 
ลักษณะรูปแบบของที่ระลึกและศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีความตองการดาน

ของขวัญ แนวคิดตางๆที่มีรูปแบบแปลกใหมรูปแบบการผลิตที่จะนํามาทําการออกแบบของที่ระลึก และ
ของขวัญ ที่มีประโยชนใชสอยและการตกแตง 
 
502424 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องตกแตง 3(0-6-3) 

(Ornament Product Design) 
รูปแบบตกแตงจากภาคตางๆ ของไทย ศึกษาชนิดประเภทและคุณสมบัติของวัสดุที่

นํามาใช ศึกษาวิธีใชเครือ่งมือ กระบวนการ ข้ึนรูปชนิดตาง ฝกปฏิบัติการออกแบบ เนนประโยชนใชสอย 
 
502425 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 3(0-6-3) 

(Plastic Product Design) 
ชนิด คุณสมบัติ และการใชงานของพลาสติกเหลวโพลิเอสเตอรเรซิ่น ยางซิลิโคน ใย

แกว และวัสดุอื่นๆ ศึกษาและฝกทักษะ วิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณกระบวนการทําแมพิมพแบบถลก 
แมพิมพแบบผา วิธีการหลอ และการตกแตง 
 

 ข. กลุมออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502231 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 1 3(0-6-3) 

(Ceramics Product Design 1) 
ความหมาย ความสําคัญของเครื่องปนดินเผา ประวัติโดยสังเขปของเครื่องปนดินเผา

ไทยและสากล ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตพื้นฐานที่ใชในงานเครื่องปนดินเผา ฝกทักษะการออกแบบ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาประเภทนูนตํ่า และลอยตัวฝกปฏิบัติการออกแบบและการข้ึนรูป
เครื่องปนดินเผาดวยกรรมวิธีพื้นฐานอยางงายๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบ การทําแมพิมพ และหลอช้ินงาน
ขนาดเล็ก โดยเนนความสวยงามของรูปทรงเปนหลัก 
 
502232 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 2   3(0-6-3) 

(Ceramics Product Design 2) 
พ้ืนฐานความรู : สอบผานรายวิชา 502231 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 1 
รายละเอียดคุณสมบัติของวัตถุดิบและสารเคมีชนิดตางๆ ที่ใชในการเตรียมดินปน 

ศึกษาถึงกระบวนการข้ึนรูปดวยมือ เชน วิธีบีบ วิธีขด วิธีแผน วิธีกดจากแมพิมพ ฝกปฏิบัติการออกแบบ
ตามกระบวนการดังกลาว จนสําเร็จเปนช้ินงาน 

 

 

 



502331 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 3 3(0-6-3) 

(Ceramics Product Design 3) 
พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 5022232 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 2 
รายละเอียดคุณสมบัติของปูนปลาสเตอร วัสดุ และเครื่องมือที่ใชทําแมพิมพแบบแยก

ช้ินสวน และกรรมวิธี การหลอดวยนํ้าดิน การเคลือบผิวดิน ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ และการ
ข้ึนรูปผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา และการหลอดวยนํ้าดิน (Slip Casting)  จนสําเร็จเปนช้ินงาน 
 

 ค. กลุมออกแบบเครื่องเรือน  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502241 ออกแบบเครื่องเรือน 1 3(0-6-3) 

(Furniture Design 1) 
ประวัติและแนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนในยุคสมัยตางๆ ศึกษาหนาที่ และการ

ใชงานของเครื่องเรือนชนิดตางๆ เครื่องมือ เครื่องจักรเบื้องตน ที่ใชในงานเครื่องเรือนช้ินสวนประกอบ
ตางๆ ของเครื่องเรือนไม วิธีการเขาเดือยชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนแบบ การ
ยอสวน การแสดงแบบ รายละเอียดเทคนิคการทําสวนประกอบของเครื่องเรือนไม การทําหุนจําลอง การ
ทําตนแบบ 
 
502242 ออกแบบเครื่องเรือน 2 3(0-6-3) 

(Furniture Design 2) 
พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502241 ออกแบบเครื่องเรือน 1 
รูปแบบและหลักการออกแบบ ตู โตะ เตียง และช้ันวางของแบบตางๆที่ทําจากวัสดุ

ตางๆ ขอมูลตางๆที่ใชประกอบการออกแบบ ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบเครื่องเรือน การทํา
หุนจําลอง  การทําตนแบบ (Prototype) 
 
502341 ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา  3(0-6-3)  

(Furniture Design and Cost Estimating) 
ฝกปฏิบัติออกแบบเครื่องเรือนลอยตัว (Free Standing Furniture) และเครื่องเรือน

ติดตาย (Built-in Furniture) ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ศึกษารายละเอียดของเครื่องเรือน การ
อานแบบ การคํานวณปริมาตรของวัสดุประเภทตางๆ  ที่ปรากฏในแบบ การเสนอราคา การคิดคํานวณ
ราคาแรงงาน ราคาออกแบบ การทําสัญญาวาจาง การคํานวณราคาแบบประมาณ และแบบละเอียด 
 
 ง. กลุมออกแบบตกแตงภายใน  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502351 การออกแบบตกแตงภายใน 1 3(0-6-3) 

(Interior Design 1) 
ทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในเบื้องตน เชนหลักการจัดและแบงพื้นที่ใชสอย 

หลักการจัดวางเครื่องเรือนศึกษาลักษณะและขนาดสัดสวนของเครื่องเรือนใหเหมาะสมกับพื้นที่ภายใน 
ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) 



502352 การออกแบบตกแตงภายใน 2  3(0-6-3) 

(Interior Design 2) 
พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502351 การออกแบบตกแตงภายใน 1 
ทฤษฏี และสถานที่ และนํามาปฏิบัติ การออกแบบ พรอมทั้งแกปญหาในการ

ออกแบบ โดยเนนเฉพาะบานพักอาศัย โดยศึกษารูปแบบ สถาปตยกรรมภายใน ลวดลาย คติ หรือ
แนวคิด ในการออกแบบของไทยและสากล และนํามาประยุกต สรางบรรยากาศที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 

 
502451 การออกแบบตกแตงภายใน 3  3(0-6-3) 

(Interior Design 3) 
พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502352 การออกแบบตกแตงภายใน 2  
หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัยตอเน่ืองจากออกแบบ

ภายใน 2 ฝกปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายในอาคารสาธารณะ เชน รานคา สํานักงาน ฯลฯ  ฝก
ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ เขียนรายการประกอบแผน การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการ
ทําแบบจําลอง (model) 
 
 จ. กลุมออกแบบกราฟก  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502361 ออกแบบกราฟก 3  3(0-6-3) 
(Graphic Design 3) 
พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502262 ออกแบบกราฟก 2 
การนํางานกราฟกไปใชในงานออกแบบการประชาสัมพันธ การคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

วัสดุการพิมพ เอกลักษณของผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตงานกราฟกในระบบอุตสาหกรรม 
 
 ฉ. กลุมออกแบบบรรจุภัณฑ  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502372 ออกแบบบรรจุภัณฑ 2 3(0-6-3) 
(Packaging Design 2) 
พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502371 ออกแบบบรรจุภัณฑ 1 
หลักการออกแบบ รูปแบบและโครงสรางของบรรจุภัณฑ โดยเนนการศึกษาเรื่อง

โครงสรางที่มีความสลับซับซอนปานกลาง การประยุกตกราฟกอยางงายๆ เขากับตัวบรรจุภัณฑไดอยาง
เหมาะสม ศึกษาวัสดุชนิดตางๆ ที่นํามาใชทําบรรจุภัณฑ เชน กระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกชนิดตางๆ 
ฯลฯ ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วๆ ไป ที่ใชกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูก 
โดยการวางแบบและกราฟกใหมีความเหมาะสม พรอมวิเคราะหการนําวัสดุมาใช และฝกปฏิบัติการทํา
หุนจําลองเทาจริง 

 

 

 



502471 ออกแบบบรรจุภัณฑ 3 3(0-6-3) 

Packaging Design 3) 
พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502372 ออกแบบบรรจุภัณฑ 2 
หลักการออกแบบ รูปแบบของบรรจุ ภัณฑที่ใชบรรจุของเหลวศึกษาการจัด

องคประกอบ ฉลาก ตราสัญลักษณ และลวดลายบนบรรจุภัณฑ ศึกษากรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ
พลาสติกและการพิมพในระบบตางๆ ที่ใชกับงานบรรจุภัณฑ ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑประเภท
ตางๆ ที่ทําจากพลาสติก เนนรูปทรงสวยงาม นาซื้อ นาใช เชน ขวดบรรจุนํ้ามัน ขวดยาสระผม ฯลฯ 
พรอมการออกแบบกราฟก และฝกปฏิบัติการทําหุนจําลอง 
 
 4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                   
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502391 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1(0-90-0) 

(Preparation for Professional Experience in Industrial Product Design) 
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

ในการดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของในวิชาชีพ 
 
502491 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1  5(0-450-0) 

(Field Experience in Industrial Product Design 1) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 502391 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต
การควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหไดรับความรู พัฒนาทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณในวิชาชีพ  
 
502492 สหกิจศึกษา 6(0-640-0) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนโดยบูรณาการความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการ
ปฏิบัติงานจริง เสมือนหน่ึงเปนพนักงานขององคกร จัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
เขียนรายงานโครงการ และการนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา 
หรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหเกิดทักษะ องคกรความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะ
นิสัย หรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรง
ที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 
 



ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวากวา 6 หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 
 



บันทึกการพบอาจารยท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 
 
วัน/เดือน/ป บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารยท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 บันทึกการเขารวมกิจกรรม 

ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ป โครงการ / กิจกรรม หนวยงานท่ีจัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



กระดาษบันทึกขอความ 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 


