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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 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเช่ียวชาญ ในการประกอบวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
มีจิตสํานึกในการสืบสานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถ่ินภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม โดยเลือกใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสามารถบูรณาการองคความรูสนองประโยชนและพัฒนาชุมชนทองถ่ินได โดยใหสอดคลองกับประกาศ
นโยบายของรัฐบาลประเทศไทย 4.0 ที่ตองใชแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เปนตัวการขับเคลื่อนโดยมุงเนนการมี
สวนรวมของภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษาโดยการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ การ
ปรับแกกฎหมายและกลไกภาครัฐ การศึกษาในหลักสูตรไดเนนการสรางทักษะการเรียนรูและปรับตัวของผูเรียนให
สามารถพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต อีกทั้งมีการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงานฝกทักษะ
ทางการคิดวิเคราะหความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดลอม เนนการ “พัฒนาที่สมดุล” มีความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
การรักสิ่งแวดลอม มีสังคมที่อยูดีมีสุข การเสริมสรางภูมิปญญามนุษยดวยการพัฒนาที่ต้ังอยูบนฐานความคิดของ
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตวิสัยทัศน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การสงเสริมการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา (Stem Education)ไดสอน ใหผูเรียนมีความเขาใจกับศาสตรในเรื่องของโลกและวัตถุตางๆควบคูกับการ
คงไวซึ่งวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเปนสิ่งสําคัญจึงตองมีหลักสูตร การเรียน – การ
สอน ที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตรไปใชในการเช่ือมโยงและแกปญหาในชีวิต รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิต



ใหมควบคูกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 สะเต็มศึกษา จึงสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงานที่
มุงแกปญหาที่พบเห็นในชีวิตจริงเพื่อเสริมสรางประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค นําไปสูการสราง
นวัตกรรมใหผูเรียนมีประสบการณในการทํากิจกรรม หรือ โครงงานสะเต็มชวยใหผูเรียนมีความพรอมที่จะไป
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูและทักษะ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในภาคการผลิตไดเปนอยางดี 
ดังน้ันสะเต็มศึกษาจึงเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสรางคนไทยรุนใหม ใหมีทักษะการสรางนวัตกรรมที่ชวย
เสริมสรางความสามารถ มีความพรอมในการแขงขันของประเทศตามโมเดลการพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งค่ังและ
ย่ังยืน” 
 

5.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคดังน้ี 

1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติวิชาชิพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยยึดหลักคุณธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

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. นักวิจยัและพัฒนาดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทั้งในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
3. นักวิชาการดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
4. นักออกแบบฝายปฏิบัติประจําหนวยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
5. นักออกแบบอิสระ สามารถประกอบอาชีพอิสระได 
6. สามารถนําไปตอยอดในการศึกษาในระดับทีสู่งข้ึน 

 

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 
   - กลุมวิชามนุษยศาสตร       6-9 หนวยกิต 
   - กลุมวิชาสังคมศาสตร     3-6 หนวยกิต 
   - กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6-9 หนวยกิต 
   - กลุมวิชาการบริหารจัดการ    3 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   หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชเลข 0 เปนเลขของหมวดวิชา 
  ลําดับเลขตําแหนงที่ 2-3   หมายถึง   กลุมวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                 เลข  01   หมายถึง   กลุมวิชาภาษา 
                 เลข  02   หมายถึง   กลุมวิชามนุษยศาสตร 
                                    เลข  03   หมายถึง   กลุมวิชาสังคมศาสตร 
                                    เลข  04   หมายถึง   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                                    เลข  05   หมายถึง   กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
  ลําดับเลขตําแหนงที่ 4-6   หมายถึง   ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา 

-  หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขประจําวิชาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 
  ลําดับเลขตําแหนงที่ 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 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตองเรียนทุกกลุมวิชารวมไมนอยกวา   30  หนวยกิต  ดังน้ี 
 1. กลุมวิชาภาษา                                          เรียน 9-12 หนวยกิต 
 1.1  บังคับ     9 หนวยกิต 
001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หนวยกิต 
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1         3(3-0-6) หนวยกิต 
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   2                                                       3(3-0-6) หนวยกิต 
 1.2  เลือก 0-3 หนวยกิต 
001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) หนวยกิต 
001005 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) หนวยกิต 
001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) หนวยกิต 
001007 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน                                                                           3(3-0-6) หนวยกิต 
001008 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน                                                                       3(3-0-6) หนวยกิต 
001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน                                                                        3(3-0-6) หนวยกิต 
001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
001011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                                                                    3(3-0-6) หนวยกิต 
001012 ภาษาลาวพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
 2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร                                เรียน  6-9 หนวยกิต 
 2.1  บังคับ     6 หนวยกิต 
002001 วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
002002 ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) หนวยกิต 
 2.2  เลือก 0-3 หนวยกิต 
002003 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
002004 มนุษยกับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หนวยกิต 
 3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร                                 เรียน  3-6 หนวยกิต 
 3.1  บังคับ     3 หนวยกิต 
003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) หนวยกิต 
 3.2  เลือก 0-3 หนวยกิต 
003002 สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) หนวยกิต 
003003 มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หนวยกิต 
003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
003006 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง 3(3-0-6) หนวยกิต 
 4.กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  เรียน                                                                        6-9 หนวยกิต 
 4.1  บังคับ     6 หนวยกิต 
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) หนวยกิต 
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) หนวยกิต 



 4.2  เลือก 0-3 หนวยกิต 
004003 การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) หนวยกิต 
004004 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
004005 อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หนวยกิต 
 5.กลุมวิชาการบริหารจัดการ                             เรียน 3 หนวยกิต 
 5.1เลือก 3 หนวยกิต 
005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) หนวยกิต 
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
005003 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 3(3-0-6) 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) หนวยกิต 
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) หนวยกิต 
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) หนวยกิต 
 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 ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และ
ตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต 
 
8. บุคลากรของสาขาวิชา 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสาขาวิชา สถาบันท่ีจบการศึกษา 

1 ผูชวยศาสตราจารย 
ณัฎวรัตน  ขจัดภัย 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
(สาขาสถาปตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2 อาจารยการุณ   
มุกดาเนตร 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

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) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

5 อาจารยภิญญาพัชร   
สวัสด์ิกุลนิธิ 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
(สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

6 อาจารยอรรคเดช   
สุนทรพงศ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
(สาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

วิทยาลัยครูสุรินทร 

 
 



อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

 
ผศ.ณัฎวรัตน   ขจัดภัย 

 
ผศ.ดร.บุญชุบ  บุญสุข 

 
นายการุณ  มุกดาเนตร 

 
นางสาวปราณี  เทากลาง 

 
นางสาวภิญญาพัชร  สวัสด์ิกุลนิธ ิ

 
นายอรรคเดช  สุนทรพงศ 

 
เจาหนาท่ีประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 
นายชัยพงศ  นาคเพชร 
    นักวิชาการศึกษา 



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

 
10.  อาจารยท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 
        นายอรรคเดช สุนทรพงศ 
 
11.  แผนการเรียนในแตละภาคการศึกษาภาคปกติ (4 ป)  
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 

เฉพาะ 502101  วิวัฒนาการการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

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 24(9-24-30) 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1         3(3-0-6) 

004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

เฉพาะ 502107  เขียนแบบเทคนิค 3(0-6-3) 

502108  ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 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 24(11-26-35) 



ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   2                                                       3(3-0-6) 

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 18(7-25-25) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 002001 วิถีแหงชีวิต  3(3-0-6) 

004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

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

502222 ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 3(0-6-3) 3(0-6-3) 

502231 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 1   3(0-6-3)     

502262 ออกแบบกราฟก 2  3(0-6-3) 

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

รวม 21(x-x-x) 
 

ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 003001 การเปนพลเมือง  3(3-0-6) 

005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม  3(3-0-6) 

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 21(12-18-33) 
 
 



ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 002002 ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) 

เฉพาะ 502311 คอมพิวเตอรในงานออกแบบ 3(0-6-3) 

502382 ระเบียบวิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

502401 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 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 19(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) 

เลือกเสรี 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) 
001001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Thai for Communication)  
          ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่ องมือสื่อสาร การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
กระบวนการพัฒนาดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 
 

001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
          ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟง
ขอความสั้น ๆ การออกเสียงในระดับคํา วลี และประโยค การอานปายประกาศ แบบฟอรม ใบสมัคร ฉลากสินคา
ตาง ๆ การเขียนขอความเกี่ยวกับตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ และการจดบันทึก 
 

001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication II) 

พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน  ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซอนข้ึน  การฟงและการพูด 

แสดงความคิดเห็นประกอบ การอานจับใจความสําคัญในระดับยอหนา การเขียนอธิบายเกี่ยวกับคน สิ่งของ และ
สถานที ่
 

001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 (Thai for Occupational Purposes) 

ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และ
โอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและโฆษณา การเขียน
โครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
 

001005 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) 
 (Aesthetics of Thai Language) 

ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทางภาษาการประเมิน
คุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตาง ๆ 
 

001006 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 (English for Occupational Purposes) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 

ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และ
โอกาส การนําเสนอขอมูลและแสดงความคิดเห็น การอานบทความเกี่ยวกับงานอาชีพการเขียนจดหมายสมัคร
งาน ประวัติสวนตัว การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสอบถาม และการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 



001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Foundation Chinese) 

ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียง ภาษาจีนกลางตาม
มาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องตน 
 

001008 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Foundation Japanese)  

คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

001009 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 (Foundation Cambodian)  

โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน 
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
 

001010 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 (Foundation Hindi)  

การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท สังขยา 
สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
 

001011 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 (Foundation French)   

ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนา
ในชีวิตประจําวัน  
 

001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
 (Foundation Lao)  

ระดับเสียง โครงสรางทางไวยากรณ รูปประโยคพื้นฐาน ถอยคํา สํานวนที่ใชในการสื่อสาร ทักษะการฟง 
การพูด การอาน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
002001 วิถีแหงชีวิต   3(3-0-6) 
 (Way of Life)  

ความหมายและคุณคาของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เปาหมายของชีวิต หลักสิทธิ
มนุษยชนเพื่อการดํารงชีวิต การดํารงตนอยางมีสันติสุขและอยูรวมกัน ในสังคมอยางมีสันติภาพ การตัดสินคุณคา
ของการกระทํา และมาตรฐานทางจริยธรรม 
 
 
 
 
 



002002 ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Local Studies)  

ความเปนมาของทองถ่ินไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของทองถ่ินตางๆ ในประเทศ
ไทย ความสําคัญ คุณคา และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลสําคัญ ของทองถ่ินไทยและทองถ่ิน
โคราช 
 

002003 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 (Psychology for Living)  

องคประกอบของความเปนมนุษย พฤติกรรมและปจจัยที่ เกี่ยวของ การรูจักและพัฒนาตนเอง                         
การอยูรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ และการดําเนินชีวิตใหมีความสุข 
 

002004 มนุษยกับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 
 (Man and Aesthetics)  

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทางสุนทรีย ความซาบซึ้งใน
คุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม การเขาถึงความหมาย และ
ความสุขจากสิ่งสุนทรีย 
 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
 (Citizenship)  

ความหมายและความสําคัญการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความหมายของสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ความสําคัญของ
กฎเกณฑและกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแหงการอยูรวมกันอยางสันติ 
 

003002 สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) 
 (Futurology of Global Society) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโนม ความเปนไปไดของ
ปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท 
กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียม ความพรอม  สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและ
สังคมไทยในอนาคต 
 

003003 มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) 
 (Man and Civilization)  

การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรคอารยธรรม ในบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
 
 
 



003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 (ASEAN Studies)  

หลักการ ที่มา และความสําคัญ ของการรวมกลุมประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ บริบท
ทางสังคม วัฒนธรรม  กระบวนทัศน เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศตางๆ ในอาเซียน การเจรจาและ
ความรวมมือในประชาคมอาเซียน  กฎบัตรอาเซียนและขอตกลงตางๆ  ศักยภาพ ความเขมแข็งและความ พรอม
ของอาเซียนในการกาวสูเวทีโลก 
 

003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Law for Living)  

กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและประเภท
ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ข้ันพื้นฐาน ของบุคคลและการใชสิทธิ 
หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา หน้ี ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระทํา
ความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
 

003006 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง   3(3-0-6) 
 (Self-Access Learning and Resource) 

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาจากแหลงสารสนเทศ การเขาถึง 
และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและคนคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการบรรณานุกรมและการ
อางอิง 
 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 (Information Technology)  
          ทฤษฎีด านคอมพิวเตอรและสารสนเทศ การประยุกต ใช ในการทํางานและชี วิตประจํา วัน                  
วิธีการแกปญหาโดยใชความรูและทักษะทางคอมพิวเตอร สารสนเทศ ระบบขอมูลขาวสาร อินเตอรเน็ต การ
สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชโปรแกรมประยุกตสํานักงาน การใชคอมพิวเตอรและความรูทางดานสารสนเทศเพื่อแสวงหา
ความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 (System Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การวิเคราะห
ขอมูลและขาวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 



004003 การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
 (Health Promotion and Exercise) 

การสงเสริมสุขภาพตามชวงวัยตาง ๆ แบบองครวม ครอบคลุมทั้ง 4 มติิ คือ กาย ใจ สังคม  และปญญา 
การควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการความเครยีด ภูมิปญญาพื้นบาน
และสมุนไพรที่ใชในการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณคา ทางโภชนาการ อาหารเสริมสุขภาพ หลัก
และวิธีการออกกําลังกาย การฝกปฏิบัติการออกกําลังกาย และเลนกีฬา 
 

004004 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Environment and Energy for Sustainable Living) 

ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใชพลังงานที่มี
ผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตาง ๆ และแนวทางปองกันแกไข   
 

004005 อาหารเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 (Food for Life)  

หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตรอินทรีย เกษตรปลอด
สารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีใน
การเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใชความรอน    
ความเย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 
 

004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Technology in Daily Life)  

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักการทํางานเบื้องตน
และการใชงานเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ภายในสถานที่ทํางาน คอมพิวเตอร เครื่องยนต การใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม 
 

5. กลุมวิชาการบริหารจัดการ  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 
 (Modern Entrepreneurship)  

แนวคิดพื้นฐานการเปนผูประกอบการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย การผลิต การบริการ การเงินและ
บัญชี โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการ ทักษะการเปนผูนํายุค
โลกาภิวัฒน ดานการบริหารจัดการและการสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม  
 
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 
 (Economy and Living)   

วิวัฒนาการของโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากรการบริโภค 
การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแกไข 
การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน 
 



005003 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 3(3-0-6) 
 (Self-Management for Work Development) 

แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การต้ังเปาหมายในการทํางาน 
การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการทํางาน
รวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคล และวิธีการใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ในสํานักงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

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 การปฏิวัติอุตสาหกรรมและทฤษฎีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กลุมยุโรป อเมริกา เอเชีย ประทศไทย รวมถึงประวัติและผลงานของนักออกแบบ
ผลิตภัณฑที่สําคัญ 
 

502102 หลักการออกแบบ 3(0-6-3) 
 (Principles of  Industrial  Design)  

ฝกปฏิบัติงานองคประกอบของศิลปะ และ ทฤษฎีสี เพื่อใชเปนแนวทางพื้นฐานในการสรางสรรคงาน
ออกแบบ โดยเนนการประสานสัมพันธระหวาง เสน รูปราง พื้นผิว นํ้าหนัก ขาว ดํา และสี ทํางานประเภท 2 มิติ 
และ 3 มิติ ในการสรางรูปทรงตางๆ การสรางรูปทรงตางๆ ใหคําอธิบาย เปรียบเทียบ เรื่อง ความงามเพื่อเปน
พื้นฐานในการออกแบบ 
 

502103 การวาดเสน 3(0-6-3) 
 (Drawing)  

ฝกปฏิบัติการเขียนภาพลายเสน ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ เชน ทิวทัศน คน สัตว ฯลฯ 
สิ่งที่มนุษยสรางข้ึน เชน หุนปูนปน สิ่งกอสราง สถาปตยกรรมตางๆ ใหไดสัดสวน แสง และเงา และองคประกอบ
ของศิลปะที่ถูกตองมีความเหมือนจริง เนนเทคนิคการเขียนภาพ การใชดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น เครยองชาร
โคล ฯลฯ 
 

502104 กายวิภาคในการออกแบบ 3(2-2-5) 
 (Anatomy For Design)  

สัดสวนและสรีระรางกายมนุษย (Anatomy) โครงสราง และหนาที่การทํางานของรางกายมนุษย 
กิจกรรมตางๆของมนุษย (Activities of Human Beings) ที่มีความสัมพันธกับงาน (Task) หรือเครื่องจักร 
อุปกรณตางๆ (Machines) การวัดขนาดสัดสวนรางกายมนุษย (Engineering Anthropometry) ไปใชงานศึกษา
สภาวะแวดลอมและสิ่งแวดลอม ในการทํางาน (Working Conditions and Environment) และปรับปรุงสภาวะ
และสิ่งแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน การประยุกตใช Ergonomics ในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
 



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

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนในการเขียนแบบ ฝกปฏิบัติการเขียนแบบเบื้องตน การใชและ
รักษาเครื่องมือเขียนแบบ เพื่อแสดงใหทราบถึงรูปทรง ขนาดของช้ินงานมาตรฐานสากล เสน ตัวเลข ตัวอักษร 
และรายละเอียดในการกําหนดแบบ 
 

502106 วัสดุศาสตร 1 3(2-2-5) 
 (Material science 1)  

ศึกษาคุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุอินทรีย คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ และมาตรฐานของ
วัสดุโดยทั่วไป เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใช จัดทัศนศึกษา กรรมวิธีการผลิตจาก  พื้นถ่ิน 
 

502107 เขียนแบบเทคนิค 3(0-6-3) 
 (Technical Drawings)  

พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502105 เขียนแบบพ้ืนฐาน 
การเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การเขียนแบบงานสามารถแสดงรายละเอียดช้ินงาน แยกช้ินสวน

ของช้ินงาน การกําหนดขนาด มาตราสวน เพื่อนําไปใชในขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการ
เขียนแบบที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 
 

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

พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502102 หลักการออกแบบ  
รูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม และผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา  ฝกปฏิบัติการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมีรูปแบบ และประโยชนใชสอยที่เหมาะสม สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
การกําหนดแนวคิด  และวิธีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐานสากลเนนการฝกการ
ออกแบบราง (Sketch Design) เสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 

502111 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 3(0-6-3) 
 (Presentation Technique)  

ฝกปฏิบัติ เทคนิคการนําเสนองานดวยวิธีการตางๆ เชน การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) การเขียน
ภาพเหมือนจริง (Rendering)  ที่เปนช้ินงานผลิตภัณฑการนําเสนอ Plate ผลงานดวยรูปภาพ และตัวอักษร การ
จัดองคประกอบของการนําเสนองาน ฯลฯ ฝกปฏิบัติเทคนิคการใชสีแบบตางๆ 
 

502112 การออกแบบดวยคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
 (Foundation Computer Aid Design)  

หลักการ  และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร เทคนิคการสรางภาพ
สองมิติ เชน ภาพลายเสน ภาพประกอบเรื่องราว ภาพทางการออกแบบกราฟก ฯลฯ ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
เพื่อชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
 
 



502261 ออกแบบกราฟก 1 3(0-6-3) 
 (Graphic Design 1)  

หลักการออกแบบกราฟกพื้นฐานเทคนิคการจัดองคประกอบงานกราฟก ประเภทตางๆ เชน การจัดภาพ 
การกําหนดสี การเลือกใชวัสดุ การพิมพเบื้องตน การพิมพซิลค สกรีน การพิมพระบบตางๆ ฯลฯ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบสัญลักษณ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบเครื่องหมาย การคา การออกแบบลวดลาย การทํา Art 
work และฝกปฏิบัติการพิมพซิลสกรีนบนกระดาษ ผา และวัสดุอื่นๆ การออกแบบปกหนังสอื การจัดหนาหนังสือ 
โปสเตอร แผนปลิว และแผนพับ 
 

502201 ออกแบบระบบกลไกพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 (Foundation Mechanic Design)  

ระบบการทํางานของระบบกลไกชนิดตางๆฝกปฏิบัติการออกแบบระบบกลไกอยางงายๆ เพื่อนําไปเปน
สวนประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑช้ินใหม 
 

502202 เทคนิคการทําหุนจําลอง 3(0-6-3) 
 (Model Making Technique)  

ชนิด ลักษณะ เทคนิควิธี และวัสดุที่ใชสรางหุนจําลองชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการสรางหุนจําลองจากวัสดุ
ตางๆ ในการข้ึนรูป เชน ดินนํ้ามัน ปูนปลาสเตอร กระดาษ ไม พลาสติก โลหะ ฯลฯ และวิธีการตกแตง
รายละเอียด และผิวหนา (Surface) ใหดูเหมือนจริง รวมถึงความปลอดภัย และความประหยัดการเลือกวัสดุ 
 

502203 วัสดุศาสตร 2 3(2-2-5) 
 (Material science 2)  

ศึกษาคุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุอนินทรีย คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ และมาตรฐานของ
วัสดุโดยทั่วไป เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใช จัดทัศนศึกษา กรรมวิธีการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 

502204 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 3(0-6-3) 
 (Industrial Product Design 2)  

พ้ืนฐานความรู : สอบผานรายวิชา 502108 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 
รูปแบบและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ ในลักษณะตางๆภายในประเทศ และตางประเทศฝก

ปฏิบัติการออกแบบ การกําหนดแนวคิดและพัฒนาผลิตภัณฑกลุมดังกลาว โดยศึกษาขอมูลประกอบการออกแบบ 
วิธีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามระบบ มาตรฐานสากลที่สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม ฝกทักษะ
การออกแบบเสริมสรางความคิดสรางสรรค 
 

502205 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 3(0-6-3) 
 (Industrial  Product Design 3)  

พ้ืนฐานความรู : สอบผานรายวิชา 502204 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 
รูปแบบ และแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑในลักษณะตางๆภายในประเทศ และตางประเทศ ศึกษา

การออกแบบโครงสรางของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในรูปแบบตางๆ ศึกษาถึงขนาด สัดสวน หนาที่ และ
ความสามารถในการทํางานของอวัยวะสวนตางๆ ของรายกายมนุษย โดยเนนศึกษาดาน Ergonomics หรือ 
Human Factors Engineering ใหสัมพันธกับผลิตภัณฑชนิดตางๆฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ที่มีระบบกลไกอยางงายๆ เนนประโยชนใชสอย ความสะดวกสบาย ความสวยงามเปนหลักใหญ ใชโครงสราง
อิสระและสวยงาม 
 



502221 การศึกษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการออกแบบ 3(0-6-3) 
 (Study and Local Wisdom Development For Design)  

ความหมาย บทบาทและความสําคัญของผลิตภัณฑภูมิปญญาชาวบานศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน ศึกษาความสัมพันธของภูมิปญญาทองถ่ินกับการดํารงชีวิตของชุมชน ฝกออกแบบและงานสรางสรรคของ
ทองถ่ินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

502262 ออกแบบกราฟก 2 3(0-6-3) 

 (Graphic Design2)  

ปฏิบัติการออกแบบกราฟก โดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการออกแบบการนําเครื่องหมายไป
ใชในการผลิตภัณฑ ศึกษากระบวนการผลิตงานกราฟก 
 

502301 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Quality Control in Industrial Products)  

ทฤษฎีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยอาศัยพื้นฐานทางสถิติมาใชประกอบ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบตัวอยาง การ
สรางระบบและวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตลอดจนมาตรฐานสินคา 
 

502302 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 3(0-6-3) 
 (Industrial Product Design 4)  

พ้ืนฐานความรู : สอบผานรายวิชา 502205 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 
การวางแผนการออกแบบ  หรือการเตรียมงานช้ินแรก  วิธีการคนควาวิจัย การวิเคราะหขอมูลและปจจัย

ตางๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ หลักการผลิตในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production) การ
ประมาณราคา ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีกลไกซับซอนปานกลาง  สามารถผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม เนนปฏิบัติตามข้ันตอนการออกแบบระบบมาตรฐาน 
 

502311 คอมพิวเตอรในงานออกแบบ 3(0-6-3) 

 (Computer Aid Design)  

หลักการ และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร เทคนิคการสรางภาพ
สองมิติโดยเนนการเขียนแบบ เชน การเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปแสดง ภาพตัด ขยาย ฯลฯ ฝกปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร เพื่อชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

502371 ออกแบบบรรจุภัณฑ 1 3(0-6-3) 

 (Packaging Design 1)  

ประวัติความเปนมาของบรรจุภัณฑ หลักการออกแบบ หนาที่ และโครงสรางของบรรจุภัณฑชนิดตางๆ 
ศึกษาวัสดุหลักที่สามารถนํามาใชทําบรรจุภัณฑได  
 
 
 
 



502381 สัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
 (Industrial Product Design Seminar 1)  

หลักการจัดการสัมมนาในแบบตางๆ การจัดการสัมมนาในหรือนอกหองเรียน เพื่อศึกษาแนวทาง
แกปญหาและความเปนไปได แลกเปลี่ยนประสบการณในงานออกแบบผลิตภัณฑ ระหวางนักศึกษา อาจารย 
วิทยากร ที่มีประสบการณตางกัน  
 

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

หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย สถิติเพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน 
ข้ันการเตรียมงาน ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันวิเคราะหขอมูล ข้ันนําเสนอผลงานวิจัย ฯลฯ ฝกปฏิบัติการ
คนควาวิจัยในหัวขอเรื่องที่กําหนด สรุปเปนภาคเอกสาร ปฏิบัติการจัดเตรียมโครงรางวิชา 502481 โครงการ
พิเศษ 
 

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 ศึกษาจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของนักออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Ethics and Practices) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) 
เชน สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธ์ิ (Copy right) ฯลฯ ฝกทักษะการออกแบบผลงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหม 
เนนการออกแบบ เขียนแบบสําหรับการขอลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 
 

502481 โครงการพิเศษ 5(2-6-7) 
 (Special  Project)  

พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502382 ระเบียบวิธีวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
แนวทาง และหลักการทั้งหมดของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กําหนดและเสนอหัวขอ

เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจมากที่สุด  ฝกปฏิบัติการจัดทําโครงการพิเศษ การเสนอ
หัวขอโครงการ การดําเนินการหาขอมูล การวิเคราะหขอมูล แนวทางการแกปญหา การทําแบบราง จนถึงการ
ออกแบบข้ันสุดทาย และการทําหุนจําลองหรือการทําผลิตภัณฑตนแบบ สรุปการดําเนินงานทุกข้ันตอนเปนภาค
เอกสาร ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ เนนโครงการที่สามารถผลิตไดจริงในระบบ
อุตสาหกรรม ที่เกิดแนวคิดใหมสามารถแกปญหาที่มีอยูเดิมได และเปนประโยชนตอสังคม 
 
3. กลุมวิชาเอกเลือก 
502304 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (English for Industrial Work)  

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในดานอุตสาหกรรม โดยมุงพัฒนาฝกฝนเรื่องการอาน การเขียน การ
ฟง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรม เชนการอานบทความทางดานเทคนิค บันทึกขอความ 
คูมือการใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ ตามมาตรฐานระบบอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้นๆ 
บรรยาย และนําเสนอ 



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

สงเสริมผลิตภัณฑดวยการตลาดในรูปแบบที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ในรูปแบบที่แตกตาง ศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภค ความเปนมาและความสําคัญ หลักการตลาดเบื้องตน 
 

502306 ความคิดสรางสรรคเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 
 (Creative Thinking For Product Design) 

ความเปนมาและความสําคัญ ฝกระดับของความคิดสรางสรรค ฝกปฏิบัติการออกแบบเชิงสรางสรรคใน
รูปแบบตางๆของผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงปรากฏการณที่แสดงความสัมพันธที่นําไปสูการสรางผลิตภัณฑ 
 

502312 การถายภาพเพ่ือการออกแบบ 3(0-6-3) 
 (Photography for Design)  

อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ของการถายภาพน่ิง ศึกษาปฏิบัติการถายภาพน่ิง ฝกปฏิบัติการถายภาพขาว-ดํา 
สี และสไลด เพื่อใหไดคุณภาพพิเศษตามเน้ือหาของการออกแบบ การสรางเน้ือหาในงานถายภาพ การจัด
องคประกอบการเลือกหามุมของภาพ การฝกความคิดสรางสรรค เทคนิคการจัดวางหุน การจัดแสดง การจัดฉาก
พิเศษ การจัดแสง เทคนิคการถายภาพ เทคนิคการใชอุปกรณประกอบ เพื่อประกอบการออกแบบ 
 

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

502222 ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 3(0-6-3) 
 (Product Design in Thai Identities)  

ศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบานของไทยในภาคตางๆ วิเคราะหเอกลักษณเดนๆ ดานรูปแบบ แนวคิด 
รวมทั้งวัสดุที่นํามาใชฝกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเอกลักษณไทย โดยใชแนวคิดและวิธีการ
ออกแบบผลิตภัณฑระบบสากล 
 

502223 ออกแบบผลิตภัณฑชุมชน 3(0-6-3) 
 (Community Product Design)  

ความสําคัญของผลิตภัณฑชุมชน สํารวจผลิตภัณฑชุมชน งานสรางสรรคชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการ
วิจัยและสงเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 
502224 ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต  3(0-6-3) 
 (Plaster and Cement Product Design)  

ลักษณะรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑปูนพลาสเตอรและซีเมนตชนิดตางๆ ศึกษาคุณสมบัติ
ของปลาสเตอรและซีเมนต วิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณและทําแมพิมพ กระบวนการข้ึนรูปและตกแตง ฝก
ปฏิบัติการออกแบบ และฝกปฏิบัติทําแมพิมพและหลอช้ินงาน เนนช้ินงานรูปนูนตํ่าและช้ินงานรูปลอยตัวขนาด
เล็ก  
 
 
 
 
 



502321 ออกแบบผลิตภัณฑพ้ืนถ่ิน 3(2-2-5) 
 (Local Product Design)  

ความสําคัญของผลิตภัณฑพื้นถ่ิน สํารวจผลิตภัณฑพื้นถ่ิน งานสรางสรรคพื้นถ่ินเพื่อเปนแนวทางในการ
วิจัยและสงเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถ่ิน 
 

502322 ออกแบบผลิตภัณฑไม  3(0-6-3) 
 (Wood Product Design)  

ประเภท  ชนิดและคุณสมบัติของไมชนิดตางๆ ของไทย ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรที่ใชกับ
งานไม กรรมวิธีการแปรรูป ปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการข้ึนรูป และการตกแตงสีผิว ศึกษาหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑไมจากไมจริง การแกะสลักไมและการฉลุไม ฝกปฏิบัติการออกแบบและข้ึนรูปผลิตภัณฑไมจากไมจริง
เปนวัสดุหลัก เนนชนิดงานขนาดเล็ก มีความสวยงาม ประณีต นําไปใชสอยได เปนผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก 
เครื่องประดับ เครื่องตกแตง 
 

502323 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 3(0-6-3) 
 (Weaving Product Design)  

ชนิด ประเภท เครื่องจักสานในภาคตางๆของประเทศไทย  ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักร 
กรรมวิธีการแปรรูป การปรับปรุงคุณภาพและการข้ึนรูป ฝกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการข้ึนรูปผลิตภัณฑ 
เครื่องจักสาน เนนช้ินงานขนาดเล็กเปนผลิตภัณฑของที่ระลึก เครื่องประดับ เครื่องตกแตง 
 

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

ชนิดและประเภทคุณสมบัติของกระดาษ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑกระดาษชนิดตางๆ ฝก
ปฏิบัติการออกแบบเชิงหัตถศิลปการข้ึนรูปดวยกระดาษปด เทคนิคการตัดฉลุกระดาษ ฯลฯ ตามเน้ือหาและ
วัตถุประสงคที่กําหนดให โดยเนนผลิตภัณฑที่เปนประโยชนใชสอย ควบคูกับความสวยงาม 
 
502421 ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  3(0-6-3) 
 (Textile Product Design)  

ประวัติความเปนมา ลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑผาทอ ผาพิมพ และสิ่งทออื่นๆ ศึกษากระบวนการ
ยอม การทอ และการพิมพซิลคสกรีน ฝกปฏิบัติออกแบบลายผาทอ ลายพิมพผา และรูปแบบผลิตภัณฑที่ทําจาก
ผาทอ และผาพิมพ 
 
502422 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ  3(0-6-3) 
 (Metal Product Design)  

คุณสมบัติและลักษณะทั่วๆ ไปของโลหะ ที่นํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑประเภทตางๆ ศึกษาวิธีการใช
อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร ที่ใชแปรรูปและข้ึนรูปรวมทั้งกระบวนการตกแตงผิวโลหะ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบช้ินงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใชอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร การทําหุนจําลอง 
 
 
 
 
 



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

ลักษณะรูปแบบของที่ระลึกและศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีความตองการดานของขวัญ แนวคิดตางๆที่มี
รูปแบบแปลกใหมรูปแบบการผลิตที่จะนํามาทําการออกแบบของที่ระลึก และของขวัญ ที่มีประโยชนใชสอยและ
การตกแตง 
 

502424 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องตกแตง 3(0-6-3) 
 (Ornament Product Design)  

รูปแบบตกแตงจากภาคตางๆ ของไทย ศึกษาชนิดประเภทและคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช ศึกษาวิธีใช
เครื่องมือ กระบวนการ ข้ึนรูปชนิดตาง ฝกปฏิบัติการออกแบบ เนนประโยชนใชสอย 
 

502425 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 3(0-6-3) 
 (Plastic Product Design)  

ชนิด คุณสมบัติ และการใชงานของพลาสติกเหลวโพลิเอสเตอรเรซิ่น ยางซิลิโคน ใยแกว 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 ประวัติโดยสังเขปของเครื่องปนดินเผาไทยและสากล 
ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตพื้นฐานที่ใช ในงานเครื่องปนดินเผา ฝกทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาประเภทนูนตํ่า และลอยตัวฝกปฏิบัติการออกแบบและการข้ึนรูปเครื่องปนดินเผาดวยกรรมวิธี
พื้นฐานอยางงายๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบ การทําแมพิมพ และหลอช้ินงานขนาดเล็ก โดยเนนความสวยงามของ
รูปทรงเปนหลัก 
 

502232 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 2   3(0-6-3) 

 (Ceramics Product Design 2)  

พ้ืนฐานความรู : สอบผานรายวิชา 502231 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 1 
รายละเอียดคุณสมบัติของวัตถุดิบและสารเคมีชนิดตางๆ ที่ใชในการเตรียมดินปน ศึกษาถึงกระบวนการ

ข้ึนรูปดวยมือ เชน วิธีบีบ วิธีขด วิธีแผน วิธีกดจากแมพิมพ ฝกปฏิบัติการออกแบบตามกระบวนการดังกลาว จน
สําเร็จเปนช้ินงาน 
 

502331 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 3 3(0-6-3) 

 (Ceramics Product Design 3)  

พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 5022232 ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 2 
รายละเอียดคุณสมบัติของปูนปลาสเตอร วัสดุ และเครื่องมือที่ใชทําแมพิมพแบบแยกช้ินสวน และ

กรรมวิธี การหลอดวยนํ้าดิน การเคลือบผิวดิน ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ และการข้ึนรูปผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา และการหลอดวยนํ้าดิน (Slip Casting)  จนสําเร็จเปนช้ินงาน 



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

502241 ออกแบบเครื่องเรือน 1 3(0-6-3) 

 (Furniture Design 1)  

ประวัติและแนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนในยุคสมัยตางๆ ศึกษาหนาที่ และการใชงานของเครื่อง
เรือนชนิดตางๆ เครื่องมือ เครื่องจักรเบื้องตน ที่ใชในงานเครื่องเรือนช้ินสวนประกอบตางๆ ของเครื่องเรือนไม 
วิธีการเขาเดือยชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนแบบ การยอสวน การแสดงแบบ รายละเอียด
เทคนิคการทําสวนประกอบของเครื่องเรือนไม การทําหุนจําลอง การทําตนแบบ 
 

502242 ออกแบบเครื่องเรือน 2 3(0-6-3) 
 (Furniture Design 2)  

พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502241 ออกแบบเครื่องเรือน 1 
รูปแบบและหลักการออกแบบ ตู โตะ เตียง และช้ันวางของแบบตางๆที่ทําจากวัสดุตางๆ ขอมูลตางๆที่

ใชประกอบการออกแบบ ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบเครื่องเรือน การทําหุนจําลอง  การทําตนแบบ 
(Prototype) 
 

502341 ออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา  3(0-6-3)  

 (Furniture Design and Cost Estimating)  

ฝกปฏิบัติออกแบบเครื่องเรือนลอยตัว (Free Standing Furniture) และเครื่องเรือนติดตาย (Built-in 
Furniture) ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ศึกษารายละเอียดของเครื่องเรือน การอานแบบ การคํานวณ
ปริมาตรของวัสดุประเภทตางๆ  ที่ปรากฏในแบบ การเสนอราคา การคิดคํานวณราคาแรงงาน ราคาออกแบบ 
การทําสัญญาวาจาง การคํานวณราคาแบบประมาณ และแบบละเอียด 
 

 ง. กลุมออกแบบตกแตงภายใน  
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

502351 การออกแบบตกแตงภายใน 1 3(0-6-3) 

 (Interior Design 1)  

ทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในเบื้องตน เชนหลักการจัดและแบงพื้นที่ใชสอย หลักการจัดวางเครื่อง
เรือนศึกษาลักษณะและขนาดสัดสวนของเครื่องเรือนใหเหมาะสมกับพื้นที่ภายใน ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียน
แบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) 

 
502352 การออกแบบตกแตงภายใน 2  3(0-6-3) 

 (Interior Design 2)  

พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502351 การออกแบบตกแตงภายใน 1 
ทฤษฏี และสถานที่ และนํามาปฏิบัติ การออกแบบ พรอมทั้งแกปญหาในการออกแบบ โดยเนนเฉพาะ

บานพักอาศัย โดยศึกษารูปแบบ สถาปตยกรรมภายใน ลวดลาย คติ หรือแนวคิด ในการออกแบบของไทยและ
สากล และนํามาประยุกต สรางบรรยากาศที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
 



502451 การออกแบบตกแตงภายใน 3  3(0-6-3) 
 (Interior Design 3)  

พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502352 การออกแบบตกแตงภายใน 2  
หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัยตอเน่ืองจากออกแบบภายใน 2 ฝก

ปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายในอาคารสาธารณะ เชน รานคา สํานักงาน ฯลฯ  ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียน
แบบ เขียนรายการประกอบแผน การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทําแบบจําลอง (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 โดยเนนการศึกษาเรื่องโครงสรางที่มีความ

สลับซับซอนปานกลาง การประยุกตกราฟกอยางงายๆ เขากับตัวบรรจุภัณฑไดอยางเหมาะสม ศึกษาวัสดุชนิด
ตางๆ ที่นํามาใชทําบรรจุภัณฑ เชน กระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกชนิดตางๆ ฯลฯ ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุ
ภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วๆ ไป ที่ใชกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูก โดยการวางแบบและกราฟกใหมีความ
เหมาะสม พรอมวิเคราะหการนําวัสดุมาใช และฝกปฏิบัติการทําหุนจําลองเทาจริง 
 

502471 ออกแบบบรรจุภัณฑ 3 3(0-6-3) 

 Packaging Design 3)  

พ้ืนฐานความรู: สอบผานรายวิชา 502372 ออกแบบบรรจุภัณฑ 2 
หลักการออกแบบ รูปแบบของบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของเหลวศึกษาการจัดองคประกอบ ฉลาก ตรา

สัญลักษณ และลวดลายบนบรรจุภัณฑ ศึกษากรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกและการพิมพในระบบตางๆ ที่
ใชกับงานบรรจุภัณฑ ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑประเภทตางๆ 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 และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในวิชาชีพ 
 
502491 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1  5(0-450-0) 

 (Field Experience in Industrial Product Design 1)  

พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 502391 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบูรณาการ
ความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา หรือ
อาจารยนิเทศก เพื่อใหไดรับความรู พัฒนาทักษะ เจตคติ และประสบการณในวิชาชีพ  
 
502492 สหกิจศึกษา 6(0-640-0) 

 (Co-operative Education)  

การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนโดยบูรณาการ
ความรูทีไ่ดจากในหลักสูตรการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริง เสมือนหน่ึงเปนพนักงาน
ขององคกร จัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนําเสนอโครงการ
ตามคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหเกิดทักษะ องคกรความรูใน
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัย หรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหมี
คุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวากวา 6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
น้ี 
 
 
 


