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 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
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ตรี (4ปี) เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทางสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้จัดท าคู่มือนักศึกษาตามโครงสร้างและหลักสูตรขึ้นโดยมีรายละเอียด
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ระเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียน คณาจารย์ผู้สอน ตลอดจนค าอธิบายรายวิชา ข้อบังคับ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร 
 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในการใช้เป็นแนวทางการศึกษาตามหลักสูตรและประกอบอาชีพต่อไป  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
1.  ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Product Design 
 
2.  ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
 ชื่อย่อ อส.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   Bachelor of Industrial Technology (Industrial Product Design) 
 ชื่อย่อ B.Ind.Tech (Industrial Product Design) 

 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 
4.  ปรัชญา  

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 

ความส าคัญ   
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีจิตส านึกในการสืบ
สานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้สนองประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้  โดยให้สอดคล้องกับประกาศนโยบายของ
รัฐบาลประเทศไทย 4.0 ที่ต้องใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษาโดยการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การปรับแก้
กฎหมายและกลไกภาครัฐ การศึกษาในหลักสูตรได้เน้นการสร้างทักษะการเรียนรู้และปรับตัวของผู้เรียนให้
สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต อีกทั้งมีการจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานฝึก
ทักษะทางการคิดวิเคราะห์ความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” มีความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ การรักสิ่งแวดล้อม มีสังคมที่อยู่ดีมีสุข การเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ด้วยการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐาน
ความคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้วิสัยทัศน์ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

การส่งเสริมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (Stem Education) ได้สอน ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกับศาสตร์
ในเรื่องของโลกและวัตถุต่างๆควบคู่กับการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่ง
ส าคัญจึงต้องมีหลักสูตร การเรียน – การสอน ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิต 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 



สะเต็มศึกษา จึงส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริงเพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
ท ากิจกรรม หรือ โครงงานสะเต็มช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในภาคการผลิตได้เป็นอย่างดี ดังนั้นสะเต็มศึกษาจึงเป็นนวัตกรรมการ
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างคนไทยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถ มีความพร้อมใน
การแข่งขันของประเทศตามโมเดลการพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” 

 
5.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี ้

1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชิพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยยึดหลักคุณธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถแก้ปัญหา พัฒนาและ
บริการชุมชน 

3. มีจิตส านึกในการออกแบบงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
4. เห็นคุณค่าและสืบสานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่นภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
6.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบงานโลหะ การออกแบบกราฟิก การออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม ฯลฯ 

2. นักวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
3. นักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
4. นักออกแบบฝ่ายปฏิบัติประจ าหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
5. นักออกแบบอิสระ สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
6. สามารถน าไปต่อยอดในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จ

การศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
7.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
          - กลุ่มวิชาภาษา      9-12 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     11-14 หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       5-8 หน่วยกิต 

 
 



2) หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไม่น้อยกว่า  104 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน      12 หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ       68 หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก       18 หน่วยกิต 
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
7.3 รายวิชาในหลักสูตร   

 1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 
-  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

เลขประจ าวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1-3   หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใช้เลข 061 เป็นเลขของหมวดวิชา 
 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4    หมายถึง  กลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                  เลข  1  หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษา 
                  เลข  2 หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                     เลข  3 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5-6 หมายถึง   ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา 

-  หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขประจ าวิชาในหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 
   ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1-3 ของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ 502 
   ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4  หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก 

เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2 
เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 
เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 4 

ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5  หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์ 
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัตถกรรม 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบเครื่องเรือน 
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก 
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย โครงการพิเศษ 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ล าดับเลขต าแหน่งที่ 6  หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
 



2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
     หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีรายวิชา

ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชารวมไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต 
ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชารวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาบังคับ จ านวน 25 หน่วยกิต 

และรายวิชาเลือก อย่างน้อย 5 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้ ดังนี้หน่วยกิต  ดังนี้ 
 1. กลุ่มวิชาภาษา                                           
 1.1  บังคับ                                             เรียน 9 หน่วยกิต 

061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061102 ภาษาอังกฤษ 1         2(1-2-3) หน่วยกิต 
061103 ภาษาอังกฤษ 2                                                        2(1-2-3) หน่วยกิต 
061104 ภาษาอังกฤษ 3                                                        2(1-2-3) หน่วยกิต 

 1.2  เลือก                                              เรียน 0-5 หน่วยกิต 
061105 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061106 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061107 ภาษาอังกฤษ 4 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061108 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน                                                                            3(3-0-6) หน่วยกิต 
061109 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน                                                                        3(3-0-6) หน่วยกิต 
061110 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน                                                                         3(3-0-6) หน่วยกิต 
061111 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061112 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                                                                     3(3-0-6) หน่วยกิต 
061113 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061114   ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

061115  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน  3(3-0-6) หน่วยกิต 

061116 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                              
 2.1  บังคับ                                             เรียน 9 หน่วยกิต 

061201 ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061202 ความเป็นไทย                        3(3-0-6) หน่วยกิต 
061203 อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน                    2(1-2-3) หน่วยกิต 

061204 การคิดเพ่ือการด าเนินชีวิต        2(1-2-3) หน่วยกิต 

 2.2  บังคับเลือก                                       เรียน 2 หน่วยกิต 
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่   2(1-2-3) หน่วยกิต 
061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต                 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061207 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 2(1-2-3) หน่วยกิต 

 2.3  บังคับ                                             เรียน 0-5 หน่วยกิต 
061208 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต       3(3-0-6) หน่วยกิต 
061209 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061210 การใช้เหตุผลในสังคม 2(2-0-4) หน่วยกิต 



061211 ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061212 มนุษย์กับอารยธรรม 2(2-0-4) หน่วยกิต 
061213 กฎหมายในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061214 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2(2-0-4) หน่วยกิต 

 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                                                                                                                                
 3.1  บังคับ                                             เรียน 3 หน่วยกิต 

061301 คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ       2(1-2-3) หน่วยกิต 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) หน่วยกิต 

 3.2  บังคับเลือก                                       เรียน                        2 หน่วยกิต 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน์   2(1-2-3) หน่วยกิต 
061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061305 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ       2(1-2-3) หน่วยกิต 

 3.3  เลือก                                              เรียน                        0-5 หน่วยกิต 
061306 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแห่งชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061307 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) หน่วยกิต 

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                         เรียนไม่น้อยกว่า    104  หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน                           เรียนไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 

502101 วิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) หน่วยกิต 
502102 หลักการออกแบบ 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502103 การวาดเส้น 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502104 กายวิภาคในการออกแบบ 3(2-2-5) หน่วยกิต 

 2.กลุ่มวิชาเอกบังคับ                         เรียนไม่น้อยกว่า   68 หน่วยกิต 
502105 เขียนแบบพ้ืนฐาน 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502106 วัสดุศาสตร์ 1 3(2-2-5) หน่วยกิต 
502107 เขียนแบบเทคนิค 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502108 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502111 เทคนิคการน าเสนอผลงาน 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502112 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502201 ออกแบบระบบกลไกพ้ืนฐาน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
502202 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502203 วัสดุศาสตร์ 2 3(2-2-5) หน่วยกิต 
502204 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502205 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502221 การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการออกแบบ 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502261 ออกแบบกราฟิก 1 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502262 ออกแบบกราฟิก 2 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502301 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) หน่วยกิต 



502302 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502311 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502371 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502381 สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502382 ระเบียบวิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) หน่วยกิต 
502401 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502481 โครงการพิเศษ 5(2-6-7) หน่วยกิต 

 

 3.กลุ่มวิชาเอกเลือก                          เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 
 3.1  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้      เลือก   3 หน่วยกิต 

502304 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) หน่วยกิต 
502305 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
502306 ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
502312 การถ่ายภาพเพ่ือการออกแบบ 3(0-6-3) หน่วยกิต 

 3.2  เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้  เรียนไม่น้อยกว่า           15 หน่วยกิต 
 ก.กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม    

502222 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502223 ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502224 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์และซีเมนต์  3(0-6-3) หน่วยกิต 
502321 ออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น 3(2-2-5) หน่วยกิต 
502322 ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้  3(0-6-3) หน่วยกิต 
502323 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502324 ออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502421 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  3(0-6-3) หน่วยกิต 
502422 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ  3(0-6-3) หน่วยกิต 
502423 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502424 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่ง 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502425 ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 3(0-6-3) หน่วยกิต 

 ข.กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา   
502231 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 1 3(0-6-3)     หน่วยกิต 
502232 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 2 3(0-6-3)   หน่วยกิต 
502331 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 3 3(0-6-3) หน่วยกิต 

 ค.กลุ่มออกแบบเครื่องเรือน   
502241 ออกแบบเครื่องเรือน 1 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502242 ออกแบบเครื่องเรือน 2 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502341 ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา 3(0-6-3)   หน่วยกิต 

 ง.กลุ่มออกแบบตกแต่งภายใน   
502351 การออกแบบตกแต่งภายใน 1 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502352 การออกแบบตกแต่งภายใน 2  3(0-6-3) หน่วยกิต 



502451 การออกแบบตกแต่งภายใน 3  3(0-6-3) หน่วยกิต 
 จ.กลุ่มออกแบบกราฟิก   

502361 ออกแบบกราฟิก 3 3(0-6-3) หน่วยกิต 
 ฉ.กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์   

502372 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 3(0-6-3) หน่วยกิต 
502471 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 3(0-6-3) หน่วยกิต 

 
 4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

502391 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

1(0-90-0) 
 

หน่วยกิต 
 

502491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 5(0-450-0) หน่วยกิต 
502492 สหกิจศึกษา 6(0-640-0) หน่วยกิต 

 
 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                        เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

 
8. บุคลากรของสาขาวิชา 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสาขาวิชา สถาบันที่จบการศึกษา 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฎวรัตน์  ขจดัภัย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 

(สาขาสถาปัตยกรรมภายใน) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ (ค.อ.ม.) 
(สาขาเทคโนโลยีออกแบบผลติภณัฑ์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2 อาจารย์ปริญญา  เชิดเกียรติพล 
 

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) 
(สาขาสถาปตัยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถ.บ.) มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 

3 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.บญุชุบ  บุญสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
(สาขาเทคโนโลยเีซรามิกส์) 

วิทยาลัยพระนคร 
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10.  อาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 
        อาจารย์ปราณี  เท่ากลาง  
11.  แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาภาคปกติ (4 ปี)  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร    

และสื่อประสม      
2(1-2-3) 

เฉพาะ 502101  ววิัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
502102  หลักการออกแบบ 3(0-6-3) 
502103  การวาดเส้น 3(0-6-3) 
502104  กายวิภาคในการออกแบบ 3(2-2-5) 
502105  เขียนแบบพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
502106  วัสดุศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

รวม 20(8-24-28) 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป 061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

061102 ภาษาอังกฤษ 1         2(1-2-3) 
เฉพาะ 502107  เขียนแบบเทคนิค 3(0-6-3) 

502108  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 3(0-6-3) 
502111  เทคนิคการน าเสนอผลงาน 3(0-6-3) 
502112  การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
502203  วัสดุศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

รวม 20(6-28-26) 
 

 



ปีท่ี  2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป 061103  ภาษาอังกฤษ 2                                                        2(1-2-3) 

061301  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ       2(1-2-3) 
061302  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 

เฉพาะ 502201  ออกแบบระบบกลไกพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
502202  เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(0-6-3) 
502204  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 3(0-6-3) 
502221  การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
การออกแบบ 

3(0-6-3) 

502261  ออกแบบกราฟิก 1 3(2-2-5) 
รวม 20(6-29-21) 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป 061104 ภาษาอังกฤษ 3                                                        2(1-2-3) 

061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3) 
061204 การคิดเพ่ือการด าเนินชีวิต 2(1-2-3) 

เฉพาะ 502205 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 3(0-6-3) 
502222  ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(0-6-3) 
502231 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 1   3(0-6-3)     
502262 ออกแบบกราฟิก 2  3(0-6-3) 

เลือกเสรี xxxxxx  1 รายวิชา เรียนไม่น้อยกว่า 3(x-x-x) 
รวม 21(x-x-x) 

 
 



ปีท่ี  3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป 061202 ความเป็นไทย  3(3-0-6) 

061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่   2(1-2-3) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

เฉพาะ 502301 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
502302 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 3(0-6-3) 
502351  การออกแบบตกแต่งภายใน 1  3(0-6-3) 
502381 สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

รวม 20(x-x-x) 
 

 
ปีท่ี  3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป 061203 อาเซียนศึกษา ฯ 2(1-2-3) 

061xxx  เลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(x-x-x) 
เฉพาะ 502311 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 3(0-6-3) 

502382 ระเบียบวิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

502401 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 3(0-6-3) 
502352 การออกแบบตกแต่งภายใน 2  3(0-6-3) 
502371 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 3(0-6-3) 
502391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

1(0-90-0) 

รวม 20(x-x-x) 
 
 



ปีท่ี  4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

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

502305 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
502372 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 3(0-6-3) 

เลือกเสรี xxxxxx 1 รายวิชา เรียนไม่น้อยกว่า 3(x-x-x) 
รวม 14(x-x-x) 

 
 

ปีท่ี  4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เฉพาะ 502491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ 
5(0-450-0) 

502492  สหกิจศึกษา  6(0-640-0) 
รวม 5(0-450-0) 

หรือ 6(0-640-0) 
 



12. ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

  1. กลุ่มวิชาภาษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Thai for Communication)  
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารกระบวนการ 

พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การย่อความ 
การสรุปความ การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การ
น าเสนอผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 

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) 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในการทักทาย การแนะน าตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การ
บรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ต่าง 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) 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ในระดับที่สูงขึ้น การขอข้อมูลและการให้ข้อมูลทั่วไป การให้ข้อเสนอแนะ การแสดง
ความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การตีความ การสรุปความ การจับใจความส าคัญ   

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) 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ส าหรับการเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การ



สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน 
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 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Career) 
ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ 

ถูกต้อง ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การน าเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การ
เขียนประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานส าหรับงานอาชีพ 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) 

ความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความ
งดงามทางภาษา การประเมินคุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาใน
รูปแบบต่าง 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) 

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ใน
การท างาน ได้แก่ การทักทาย การต้อนรับ การนัดหมาย การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การ
จดบันทึก การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการน าเสนองาน 

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 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Chinese) 

ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การ
อ่านออกเสียง ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพิน
อิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องต้น 

 



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 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental Japanese)  

ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน 
และการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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

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

โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

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

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

โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

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

 (Fundamental French)   
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  
French characters and grammar, basic skills in listening, 

speaking, reading, and writing, conversation in daily life. 
 
061113 ภาษาลาวพื้นฐาน    3(3-0-6) 

 (Fundamental Laos)  
โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวลาว 
Basic structures of Lao language, listening, speaking, 

reading, and writing skills, conversations in daily life according to Laos culture. 
 



2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
061201 ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๙       
2(1-2-3) 

 
 (King Bhumibol Adulyadej’s Science)   

แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  หลักการทรงงาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการประยุกต์ใช้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

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 ความเป็นไทย 3(3-0-6) 

 (Thainess)  
ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลัก

สิทธิมนุษยชน เพ่ือการด ารงชีวิต การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่าง ๆ 
รวมถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช 

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 อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน 2(1-2-3) 

 (ASEAN Studies and ASEAN Citizen)  
ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความร่วมมือของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ การปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑ์ของสังคม การท ากิจกรรมจิตอาสา และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียน 

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 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต  2(1-2-3) 
 (Thinking for Living)  

ความหมาย ความส าคัญของการคิด มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการคิด 
ประสาทวิทยาศาสตร์การคิด ความสัมพันธ์ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจ า ประเภทการคิด 
ทักษะและกระบวนการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เน้นการ
ฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

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 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่  2(1-2-3) 
 (Modern Entrepreneurs)  

แนวคิดพ้ืนฐานและจริยธรรมทางธุรกิจส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ                
การวิเคราะห์โอกาสและการจัดตั้งธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การตลาด การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ การจัดการการเงิน โดย
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด าเนินธุรกิจในศตวรรษท่ี 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)  

วิวัฒนาการของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคม 
การจัดการทรัพยากร รายจ่าย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้า
ระหว่างประเทศ สภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 

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 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน   2(1-2-3) 
 (Self-Management for Work Development)  

แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน                        
การตั้งเป้าหมายในการท างาน การจัดการอุปสรรคในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความ
เชื่อมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการส านักงาน            
การจัดการตนเองภายใต้การเปลี่ยนแปลง 



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 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต    3(3-0-6) 
 (Psychology for Living)  

ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม 
ปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการศึกษาและพัฒนาตน การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเข้าใจ การเป็นผู้น า-ผู้
ตาม และการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การสร้างความสุขในการ
ด าเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา 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 มนุษย์กับสุนทรียภาพ    3(3-0-6) 
 (Man and Aesthetics)  

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับ
ปรากฏการณ์ทางสุนทรีย์ ความซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
ศาสนา และวัฒนธรรม การเข้าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย์ 

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 การใช้เหตุผลในสังคม     2(2-0-4) 
 (Reasoning in Society)  

ลักษณะของเหตุผล  การคิดอย่างมีเหตุผลรูปแบบต่าง ๆ การน าเหตุผล
ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และน าไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพและการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 

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



061211 ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและ
อนาคต  

 3(3-0-6) 

 (Present World System and Future World 
Society) 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเป็นไปของโลกทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวโน้มของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และ
ผลกระทบต่ออนาคต การเตรียมความพร้อม ส าหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

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 มนุษย์กับอารยธรรม  2(2-0-4) 
 (Man and Civilization)  

การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและ
ตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการ
รังสรรค์ 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 กฎหมายในการด ารงชีวิต  3(3-0-6) 
 (Law for Living)  

กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของ
กฎหมาย ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิ
หน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม
สัญญาหนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระท าความผิดทางอาญา 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 กฎหมายในการด ารงชีวิต  2(2-0-4) 
 (Sources and Methods of Autonomous 

Learning) 
 

กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของ
กฎหมาย ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิ
หน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม
สัญญาหนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระท าความผิดทางอาญา 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. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
061301 คณติศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  2(1-2-3) 
 (Mathematics for Decision 

Making) 
     

   
การให้เหตุผล การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ 

โดยเน้นทักษะการคิดค านวณและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Reasoning, using information for decision making and 

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

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

การน าหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการทดสอบระดับความสามารถของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย เพ่ือ
การประเมินและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

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   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์ 2(1-2-3) 

 (Information Technology for Online 
Information Management) 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอ
ข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง 



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   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม 2(1-2-3) 
 (Information Technology for Online 

Information Management) 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอ
ข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง 

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   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ  2(1-2-3) 
 (Information Technology for Office 

Automation) 
 

การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน โปรแกรม
ประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมน าเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต เพ่ือการท ารายงาน การค านวณข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลงาน 

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

ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน 
ปัญหาการใช้พลังงาน ที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่าง ๆ 
และแนวทางป้องกันแก้ไข   

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 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
 (Food for Life)  

หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชด าริ การเสื่อมเสียของ
อาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้น
ในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น การท าแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี 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 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 (Technology in Daily Life)  

ความรู้และหลักการ ในการเลือก การติดตั้ง การบ ารุงรักษาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยียานยนต์ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                     
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502101 วิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
(The Evolution of Industrial product Design) 
ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการในสมัยต่างๆ เช่น การปฏิวัติอุตสาหกรรมและ

ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มยุโรป อเมริกา เอเชีย ประทศไทย รวมถึงประวัติและ
ผลงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ 
 
502102 หลักการออกแบบ 3(0-6-3) 

(Principles of  Industrial  Design) 
ฝึกปฏิบัติงานองค์ประกอบของศิลปะ และ ทฤษฎีสี เพ่ือใช้เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการ

สร้างสรรค์งานออกแบบ โดยเน้นการประสานสัมพันธ์ระหว่าง เส้น รูปร่าง พื้นผิว น้ าหนัก ขาว ด า และสี 
ท างานประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ ในการสร้างรูปทรงต่างๆ การสร้างรูปทรงต่างๆ ให้ค าอธิบาย 
เปรียบเทียบ เรื่อง ความงามเพ่ือเป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
 
 
 
 



502103 การวาดเส้น 3(0-6-3) 
(Drawing) 
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพลายเส้น ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่ น 

ทิวทัศน์ คน สัตว์ ฯลฯ สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น หุ่นปูนปั้น สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ ให้ได้สัดส่วน 
แสง และเงา และองค์ประกอบของศิลปะที่ถูกต้องมีความเหมือนจริง เน้นเทคนิคการเขียนภาพ การใช้
ดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น เครยองชาร์โคล ฯลฯ 
 
502104 กายวิภาคในการออกแบบ 3(2-2-5) 

(Anatomy For Design) 
สัดส่วนและสรีระร่างกายมนุษย์ (Anatomy) โครงสร้าง และหน้าที่การท างานของ

ร่างกายมนุษย์ กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ (Activities of Human Beings) ที่มีความสัมพันธ์กับงาน 
(Task) หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ (Machines) การวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ (Engineering 
Anthropometry) ไปใช้งานศึกษาสภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม ในการท างาน (Working 
Conditions and Environment) และปรับปรุงสภาวะและสิ่งแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้ Ergonomics ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

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

(Foundation Drawing) 
ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ในการเขียนแบบ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ

เบื้องต้น การใช้และรักษาเครื่องมือเขียนแบบ เพ่ือแสดงให้ทราบถึงรูปทรง ขนาดของชิ้นงาน
มาตรฐานสากล เส้น ตัวเลข ตัวอักษร และรายละเอียดในการก าหนดแบบ 
 
502106 วัสดุศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

(Material science 1) 
ศึกษาคุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุอินทรีย์ คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ 

และมาตรฐานของวัสดุโดยทั่วไป เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้ จัดทัศนศึกษา กรรมวิธีการผลิตจาก   
พ้ืนถิ่น 
 
502107 เขียนแบบเทคนิค 3(0-6-3) 

(Technical Drawings) 
พื้นฐานความรู้: สอบผ่านรายวิชา 502105 เขียนแบบพ้ืนฐาน 
การเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนแบบงานสามารถแสดงรายละเอียด

ชิ้นงาน แยกชิ้นส่วนของชิ้นงาน การก าหนดขนาด มาตราส่วน เพ่ือน าไปใช้ในขบวนการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 



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

พื้นฐานความรู้: สอบผ่านรายวิชา 502102 หลักการออกแบบ  

รูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถก รรม และผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา  ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยที่
เหมาะสม สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม การก าหนดแนวคิด  และวิธีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐานสากลเน้นการฝึกการออกแบบร่าง (Sketch Design) 
เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
502111 เทคนิคการน าเสนอผลงาน 3(0-6-3) 

(Presentation Technique) 
ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการน าเสนองานด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเขียนทัศนียภาพ 

(Perspective) การเขียนภาพเหมือนจริง (Rendering)  ที่เป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์การน าเสนอ Plate 
ผลงานด้วยรูปภาพ และตัวอักษร การจัดองค์ประกอบของการน าเสนองาน ฯลฯ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการใช้
สีแบบต่างๆ 
 
502112 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 3(0-6-3) 

(Foundation Computer Aid Design) 
หลักการ  และวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 

เทคนิคการสร้างภาพสองมิติ เช่น ภาพลายเส้น ภาพประกอบเรื่องราว ภาพทางการออกแบบกราฟิก 
ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
502261 ออกแบบกราฟิก 1 3(0-6-3) 

(Graphic Design 1) 
หลักการออกแบบกราฟิกพ้ืนฐานเทคนิคการจัดองค์ประกอบงานกราฟิก ประเภท

ต่างๆ เช่น การจัดภาพ การก าหนดสี การเลือกใช้วัสดุ การพิมพ์เบื้องต้น การพิมพ์ซิลค์ สกรีน การพิมพ์
ระบบต่างๆ ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ์ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบเครื่องหมาย 
การค้า การออกแบบลวดลาย การท า Art work และฝึกปฏิบัติการพิมพ์ซิลสกรีนบนกระดาษ ผ้า และ
วัสดุอื่นๆ  การออกแบบปกหนังสือ การจัดหน้าหนังสือ โปสเตอร์ แผ่นปลิว และแผ่นพับ 
 
502201 ออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน 3(2-2-5) 

(Foundation Mechanic Design) 
ระบบการท างานของระบบกลไกชนิดต่างๆฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบกลไกอย่าง

ง่ายๆ เพื่อน าไปเป็นส่วนประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ 
 
 
 
 



502202 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(0-6-3) 
(Model Making Technique) 
ชนิด ลักษณะ เทคนิควิธี และวัสดุที่ใช้สร้างหุ่นจ าลองชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้าง

หุ่นจ าลองจากวัสดุต่างๆ ในการขึ้นรูป เช่น ดินน้ ามัน ปูนปลาสเตอร์ กระดาษ ไม้ พลาสติก โลหะ ฯลฯ 
และวิธีการตกแต่งรายละเอียด และผิวหน้า (Surface) ให้ดูเหมือนจริง รวมถึงความปลอดภัย และความ
ประหยัดการเลือกวัสดุ 
 
502203 วัสดุศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

(Material science 2) 
ศึกษาคุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุอนินทรีย์ คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ 

และมาตรฐานของวัสดุโดยทั่วไป เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้ จัดทัศนศึกษา กรรมวิธีการผลิตจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
502204 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 3(0-6-3) 

(Industrial Product Design 2) 
พื้นฐานความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 502108 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 
รูปแบบและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในลักษณะต่างๆภายในประเทศ และ

ต่างประเทศฝึกปฏิบัติการออกแบบ การก าหนดแนวคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว โดยศึกษา
ข้อมูลประกอบการออกแบบ วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามระบบ มาตรฐานสากลที่
สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม ฝึกทักษะการออกแบบเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
 
502205 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 3(0-6-3) 

(Industrial  Product Design 3) 
พื้นฐานความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 502204 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 
รูปแบบ และแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะต่างๆภายในประเทศ   

และต่างประเทศ ศึกษาการออกแบบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ ศึกษาถึง
ขนาด สัดส่วน หน้าที่ และความสามารถในการท างานของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่ายกายมนุษย์ โดยเน้น
ศึกษาด้าน Ergonomics หรือ Human Factors Engineering ให้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆฝึก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีระบบกลไกอย่างง่ายๆ เน้นประโยชน์ใช้สอย ความ
สะดวกสบาย ความสวยงามเป็นหลักใหญ่ ใช้โครงสร้างอิสระและสวยงาม 
 
502221 การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการออกแบบ 3(0-6-3) 

(Study and Local Wisdom Development For Design) 
ความหมาย บทบาทและความส าคัญของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านศึกษาบริบทที่

เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตของชุมชน ฝึก
ออกแบบและงานสร้างสรรค์ของท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 



502262 ออกแบบกราฟิก 2 3(0-6-3) 
(Graphic Design2) 
ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก โดยน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการออกแบบการ

น าเครื่องหมายไปใช้ในการผลิตภัณฑ์ ศึกษากระบวนการผลิตงานกราฟิก 
 
502301 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Quality Control in Industrial Products) 
ทฤษฎีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยอาศัยพ้ืนฐานทาง

สถิติมาใช้ประกอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติการตรวจสอบตัวอย่าง การสร้างระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตลอดจนมาตรฐานสินค้า 
 
502302 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 3(0-6-3) 

(Industrial Product Design 4) 
พื้นฐานความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 502205 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 
การวางแผนการออกแบบ  หรือการเตรียมงานชิ้นแรก  วิธีการค้นคว้าวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม (Mass Production) การประมาณราคา ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนาดเล็กที่มีกลไกซับซ้อนปานกลาง  สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม เน้นปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ออกแบบระบบมาตรฐาน 
 
502311 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 3(0-6-3) 

(Computer Aid Design) 
หลักการ และวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 

เทคนิคการสร้างภาพสองมิติโดยเน้นการเขียนแบบ เช่น การเขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปแสดง ภาพตัด 
ขยาย ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
502371 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 3(0-6-3) 

(Packaging Design 1) 
ประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบ หน้าที่ และโครงสร้างของ

บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ศึกษาวัสดุหลักท่ีสามารถน ามาใช้ท าบรรจุภัณฑ์ได้  
 
502381 สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

(Industrial Product Design Seminar 1) 
หลักการจัดการสัมมนาในแบบต่างๆ  การจัดการสัมมนาในหรือนอกห้องเรียน เพ่ือ

ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาและความเป็นไปได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ วิทยากร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน  
 



502382 ระเบียบวิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
(Research Methodology in Industrial Product Design) 
หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย สถิติ เ พ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น ขั้นการเตรียมงาน ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นน าเสนอ
ผลงานวิจัย ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ก าหนด สรุปเป็นภาคเอกสาร ปฏิบัติการ
จัดเตรียมโครงร่างวิชา 502481 โครงการพิเศษ 
 
502401 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 3(0-6-3) 

(Industrial Product Design 5) 
พื้นฐานความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 502302 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 
ความเป็นมาความส าคัญของกลุ่มชมรมและสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(Society of Industrial Designers) ที่เป็นสมาชิกของ ICSID (The International Council of 
Societies of Industrial Design) และสถาบันที่เก่ียวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษาจรรยาบรรณ
และหลักปฏิบัติของนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Ethics and Practices) ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เช่น สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธิ์ (Copy right) ฯลฯ ฝึก
ทักษะการออกแบบผลงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ เน้นการออกแบบ เขียนแบบส าหรับการขอ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 
 
502481 โครงการพิเศษ 5(2-6-7) 

(Special  Project) 
พื้นฐานความรู้: สอบผ่านรายวิชา 502382 ระเบียบวิธีวิจัยงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
แนวทาง และหลักการทั้งหมดของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก าหนด

และเสนอหัวข้อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจมากที่สุด  ฝึกปฏิบัติการจัดท า
โครงการพิเศษ การเสนอหัวข้อโครงการ การด าเนินการหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการ
แก้ปัญหา การท าแบบร่าง จนถึงการออกแบบขั้นสุดท้าย และการท าหุ่นจ าลองหรือการท าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ สรุปการด าเนินงานทุกขั้นตอนเป็นภาคเอกสาร ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ เน้นโครงการที่สามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรม ที่เกิดแนวคิดใหม่สามารถแก้ปัญหาที่มี
อยู่เดิมได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

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

(English for Industrial Work) 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาฝึกฝนเรื่องการ

อ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม เช่นการอ่านบทความ
ทางด้านเทคนิค บันทึกข้อความ คู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน
ระบบอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้นๆ บรรยาย และน าเสนอ 
 
 



502305 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
(Consumer Behevior For Product Design) 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้วยการตลาดในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบที่

แตกต่าง  ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเป็นมาและความส าคัญ หลักการตลาดเบื้องต้น 
 
502306 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 

 (Creative Thinking For Product Design) 
ความเป็นมาและความส าคัญ ฝึกระดับของความคิดสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆของผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงปรากฏการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ที่
น าไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ 
 
502312 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 3(0-6-3) 

(Photography for Design) 
อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ของการถ่ายภาพนิ่ง ศึกษาปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง ฝึก

ปฏิบัติการถ่ายภาพขาว-ด า สี และสไลด์ เพ่ือให้ได้คุณภาพพิเศษตามเนื้อหาของการออกแบบ การสร้าง
เนื้อหาในงานถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบการเลือกหามุมของภาพ การฝึกความคิดสร้างสรรค์ เทคนิค
การจัดวางหุ่น การจัดแสดง การจัดฉากพิเศษ การจัดแสง เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการใช้อุปกรณ์
ประกอบ เพ่ือประกอบการออกแบบ 
 

 ก. กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502222 ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 3(0-6-3) 
(Product Design in Thai Identities) 
ศิลปะ และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของไทยในภาคต่างๆ วิเคราะห์เอกลักษณ์เด่นๆ ด้าน

รูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่น ามาใช้ฝึกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย 
โดยใช้แนวคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบสากล 
 
502223 ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(0-6-3) 

(Community Product Design) 
ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ชุมชน ส ารวจผลิตภัณฑ์ชุมชน งานสร้างสรรค์ชุมชน เพ่ือ

เป็นแนวทางในการวิจัยและส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
502224 ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์และซีเมนต์  3(0-6-3) 

(Plaster and Cement Product Design) 
ลักษณะรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ปูนพลาสเตอร์และซีเมนต์ชนิดต่างๆ 

ศึกษาคุณสมบัติของปลาสเตอร์และซีเมนต์ วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และท าแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้น
รูปและตกแต่ง ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และฝึกปฏิบัติท าแม่พิมพ์และหล่อชิ้นงาน เน้นชิ้นงานรูปนูนต่ า
และชิ้นงานรูปลอยตัวขนาดเล็ก  
 



502321 ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น 3(2-2-5) 
(Local Product Design) 
ความส าคัญของผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น ส ารวจผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น งานสร้างสรรค์พ้ืนถิ่นเพ่ือ

เป็นแนวทางในการวิจัยและส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืน
ถิ่น 
 

502322 ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้  3(0-6-3) 
(Wood Product Design) 
ประเภท  ชนิดและคุณสมบัติของไม้ชนิดต่างๆ ของไทย ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์และ

เครื่องจักรที่ใช้กับงานไม้ กรรมวิธีการแปรรูป ปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการขึ้นรูป และการตกแต่งสีผิว 
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้จากไม้จริง การแกะสลักไม้และการฉลุไม้ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
และข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ไม้จากไม้จริงเป็นวัสดุหลัก เน้นชนิดงานขนาดเล็ก มีความสวยงาม ประณีต น าไปใช้
สอยได้ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึก เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง 
 

502323 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 3(0-6-3) 
(Weaving Product Design) 
ชนิด ประเภท เครื่องจักสานในภาคต่างๆของประเทศไทย  ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

และเครื่องจักร กรรมวิธีการแปรรูป การปรับปรุงคุณภาพและการขึ้นรูป ฝึกปฏิบัติการออกแบบและ
ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องจักสาน เน้นชิ้นงานขนาดเล็กเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เครื่องประดับ 
เครื่องตกแต่ง 
 

502324 ออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ 3(0-6-3) 
(Paper Product Design) 
ชนิดและประเภทคุณสมบัติของกระดาษ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ

ชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติการออกแบบเชิงหัตถศิลป์การขึ้นรูปด้วยกระดาษปิด เทคนิคการตัดฉลุกระดาษ 
ฯลฯ ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ใช้สอย ควบคู่กับความ
สวยงาม 
 

502421 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  3(0-6-3) 
(Textile Product Design) 
ประวัติความเป็นมา ลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าพิมพ์ และสิ่งทออ่ืนๆ 

ศึกษากระบวนการย้อม การทอ และการพิมพ์ซิลค์สกรีน ฝึกปฏิบัติออกแบบลายผ้าทอ ลายพิมพ์ผ้า และ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าทอ และผ้าพิมพ์ 
 

502422 ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ  3(0-6-3) 
(Metal Product Design) 
คุณสมบัติและลักษณะทั่วๆ ไปของโลหะ ที่น ามาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ 

ศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ที่ใช้แปรรูปและขึ้นรูปรวมทั้งกระบวนการตกแต่งผิว
โลหะ ฝึกปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร 
การท าหุ่นจ าลอง 



502423 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 3(0-6-3) 
(Souvenir Product Design) 
ลักษณะรูปแบบของที่ระลึกและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการด้าน

ของขวัญ แนวคิดต่างๆที่มีรูปแบบแปลกใหม่รูปแบบการผลิตที่จะน ามาท าการออกแบบของที่ระลึก และ
ของขวัญ ที่มีประโยชน์ใช้สอยและการตกแต่ง 
 
502424 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่ง 3(0-6-3) 

(Ornament Product Design) 
รูปแบบตกแต่งจากภาคต่างๆ ของไทย ศึกษาชนิดประเภทและคุณสมบัติของวัสดุที่

น ามาใช้ ศึกษาวิธีใช้เครื่องมือ กระบวนการ ขึ้นรูปชนิดต่าง ฝึกปฏิบัติการออกแบบ เน้นประโยชน์ใช้สอย 
 
502425 ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 3(0-6-3) 

(Plastic Product Design) 
ชนิด คุณสมบัติ และการใช้งานของพลาสติกเหลวโพลิเอสเตอร์เรซิ่น ยางซิลิโคน ใย

แก้ว และวัสดุอ่ืนๆ ศึกษาและฝึกทักษะ วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์กระบวนการท าแม่พิมพ์แบบถลก 
แม่พิมพ์แบบผ่า วิธีการหล่อ และการตกแต่ง 
 

 ข. กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502231 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 1 3(0-6-3) 
(Ceramics Product Design 1) 
ความหมาย ความส าคัญของเครื่องปั้นดินเผา ประวัติโดยสังเขปของเครื่องปั้นดินเผา

ไทยและสากล ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตพ้ืนฐานที่ใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผา ฝึกทักษะการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทนูนต่ า และลอยตัวฝึกปฏิบัติการออกแบบและการขึ้นรูป
เครื่องปัน้ดินเผาด้วยกรรมวิธีพ้ืนฐานอย่างง่ายๆ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การท าแม่พิมพ์ และหล่อชิ้นงาน
ขนาดเล็ก โดยเน้นความสวยงามของรูปทรงเป็นหลัก 
 
502232 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 2   3(0-6-3) 

(Ceramics Product Design 2) 
พื้นฐานความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 502231 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผา 1 
รายละเอียดคุณสมบัติของวัตถุดิบและสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมดินปั้น 

ศึกษาถึงกระบวนการขึ้นรูปด้วยมือ เช่น วิธีบีบ วิธีขด วิธีแผ่น วิธีกดจากแม่พิมพ์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ตามกระบวนการดังกล่าว จนส าเร็จเป็นชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 



502331 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 3 3(0-6-3) 
(Ceramics Product Design 3) 
พื้นฐานความรู้: สอบผ่านรายวิชา 5022232 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 2 
รายละเอียดคุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์ วัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ท าแม่พิมพ์แบบแยก

ชิ้นส่วน และกรรมวิธี การหล่อด้วยน้ าดิน การเคลือบผิวดิน ฝึกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ และการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และการหล่อด้วยน้ าดิน (Slip Casting)  จนส าเร็จเป็นชิ้นงาน 
 

 ค. กลุ่มออกแบบเครื่องเรือน  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502241 ออกแบบเครื่องเรือน 1 3(0-6-3) 
(Furniture Design 1) 
ประวัติและแนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนในยุคสมัยต่างๆ ศึกษาหน้าที่ และการ

ใช้งานของเครื่องเรือนชนิดต่างๆ เครื่องมือ เครื่องจักรเบื้องต้น ที่ใช้ในงานเครื่องเรือนชิ้นส่วนประกอบ
ต่างๆ ของเครื่องเรือนไม้ วิธีการเข้าเดือยชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนแบบ การ
ย่อส่วน การแสดงแบบ รายละเอียดเทคนิคการท าส่วนประกอบของเครื่องเรือนไม้ การท าหุ่นจ าลอง การ
ท าต้นแบบ 
 
502242 ออกแบบเครื่องเรือน 2 3(0-6-3) 

(Furniture Design 2) 
พื้นฐานความรู้: สอบผ่านรายวิชา 502241 ออกแบบเครื่องเรือน 1 
รูปแบบและหลักการออกแบบ ตู้ โต๊ะ เตียง และชั้นวางของแบบต่างๆที่ท าจากวัสดุ

ต่างๆ ข้อมูลต่างๆที่ใช้ประกอบการออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบเครื่องเรือน การท า
หุ่นจ าลอง  การท าต้นแบบ (Prototype) 
 
502341 ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา  3(0-6-3)   

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

ติดตาย (Built-in Furniture) ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ศึกษารายละเอียดของเครื่องเรือน การ
อ่านแบบ การค านวณปริมาตรของวัสดุประเภทต่างๆ  ที่ปรากฏในแบบ การเสนอราคา การคิดค านวณ
ราคาแรงงาน ราคาออกแบบ การท าสัญญาว่าจ้าง การค านวณราคาแบบประมาณ และแบบละเอียด 
 
 ง. กลุ่มออกแบบตกแต่งภายใน  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502351 การออกแบบตกแต่งภายใน 1 3(0-6-3) 
(Interior Design 1) 
ทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น เช่นหลักการจัดและแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย 

หลักการจัดวางเครื่องเรือนศึกษาลักษณะและขนาดสัดส่วนของเครื่องเรือนให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ภายใน 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) 



502352 การออกแบบตกแต่งภายใน 2  3(0-6-3) 
(Interior Design 2) 
พื้นฐานความรู้: สอบผ่านรายวิชา 502351 การออกแบบตกแต่งภายใน 1 
ทฤษฏี และสถานที่ และน ามาปฏิบัติ การออกแบบ พร้อมทั้งแก้ปัญหาในการ

ออกแบบ โดยเน้นเฉพาะบ้านพักอาศัย โดยศึกษารูปแบบ สถาปัตยกรรมภายใน ลวดลาย คติ หรือ
แนวคิด ในการออกแบบของไทยและสากล และน ามาประยุกต์ สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 

 
502451 การออกแบบตกแต่งภายใน 3  3(0-6-3) 

(Interior Design 3) 
พื้นฐานความรู้: สอบผ่านรายวิชา 502352 การออกแบบตกแต่งภายใน 2  
หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยต่อเนื่องจากออกแบบ

ภายใน 2 ฝึกปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายในอาคารสาธารณะ เช่น ร้านค้า ส านักงาน ฯลฯ  ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ เขียนรายการประกอบแผ่น การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการ
ท าแบบจ าลอง (model) 
 
 จ. กลุ่มออกแบบกราฟิก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502361 ออกแบบกราฟิก 3  3(0-6-3) 
(Graphic Design 3) 
พื้นฐานความรู้: สอบผ่านรายวิชา 502262 ออกแบบกราฟิก 2 
การน างานกราฟิกไปใช้ในงานออกแบบการประชาสัมพันธ์ การค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

วัสดุการพิมพ์ เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตงานกราฟิกในระบบอุตสาหกรรม 
 
 ฉ. กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์  
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502372 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 3(0-6-3) 
(Packaging Design 2) 
พื้นฐานความรู้: สอบผ่านรายวิชา 502371 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 
หลักการออกแบบ รูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการศึกษาเรื่อง

โครงสร้างที่มีความสลับซับซ้อนปานกลาง การประยุกต์กราฟิกอย่างง่ายๆ เข้ากับตัวบรรจุภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม ศึกษาวัสดุชนิดต่างๆ ที่น ามาใช้ท าบรรจุภัณฑ์ เช่น กระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกชนิดต่างๆ 
ฯลฯ ฝึกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วๆ ไป ที่ใช้กระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูก 
โดยการวางแบบและกราฟิกให้มีความเหมาะสม พร้อมวิเคราะห์การน าวัสดุมาใช้ และฝึกปฏิบัติการท า
หุ่นจ าลองเท่าจริง 
 
 
 



502471 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 3(0-6-3) 
Packaging Design 3) 
พื้นฐานความรู้: สอบผ่านรายวิชา 502372 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 
หลักการออกแบบ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ ใช้บรรจุของเหลวศึกษาการ จัด

องค์ประกอบ ฉลาก ตราสัญลักษณ์ และลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ ศึกษากรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกและการพิมพ์ในระบบต่างๆ ที่ใช้กับงานบรรจุภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ ที่ท าจากพลาสติก เน้นรูปทรงสวยงาม น่าซื้อ น่าใช้ เช่น ขวดบรรจุน้ ามัน ขวดยาสระผม ฯลฯ 
พร้อมการออกแบบกราฟิก และฝึกปฏิบัติการท าหุ่นจ าลอง 
 
 4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1(0-90-0) 
(Preparation for Professional Experience in Industrial Product Design) 
จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ในการด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 
 
502491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1  5(0-450-0) 

(Field Experience in Industrial Product Design 1) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 502391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศก์ เพ่ือให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ  
 
502492 สหกิจศึกษา 6(0-640-0) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนโดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการ
ปฏิบัติงานจริง เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร จัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
เขียนรายงานโครงการ และการน าเสนอโครงการตามค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
หรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์กรความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะ
นิสัย หรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรง
ที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเม่ือส าเร็จการศึกษา 

 
 



ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่ากว่า 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
 



บันทึกการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 
 
วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



กระดาษบันทึกข้อความ 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

1. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2551 
2.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2560 

 

 
 

 


