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หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป
Bachelor of Fine Arts Program in Visual Communication Design
ศล.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป) B.F.A. (Visual Communication Design)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปรัชญา

ออกแบบสื่อสรางสรรค มุงม่ันพัฒนาตน ดํารงคุณธรรม นําประโยชนสูสังคม
วัตถุประสงคของหลักสูตร มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความมุงม่ันในการทํางาน ใฝรู พัฒนาตนเอง สังคมและชุมชนใหกาวหนา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธและความเปนผูนํา   มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ

2. มีความรู ความเขาใจ ความสามารถปฏิบัติงานดานการออกแบบนิเทศศิลป และประยุกตใช
เทคโนโลยีเพ่ือกาวทันสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

3. มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน วิเคราะห แกปญหา และสามารถทํางานออกแบบได
อยางสรางสรรค

4. ใหตระหนักรูในศิลปวัฒนธรรมของสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชาคมอาเซียน
สรางสรรคงานท่ีกอใหเกิดความสัมพันธอันดีกับสมาชิกของประชาคม สังคมวัฒนธรรมอาเซียน
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 27 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 55 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)
Thai Language  for Communication

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)
English for Communication and Study Skills
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1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)
Language  and Culture
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)
Truth and Development of Life

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)
Aesthetics for Self Development

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
Law in Daily Life
1.3) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต

2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต
1552702 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 1

English for Communication Art Design 1
3(3-0)

1552703 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 2
English for Communication Art Design 2

3(3-0)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หนวยกิต
2.2.1) รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 4 หนวยกิต

2031301 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรกราฟก
Basic Computer Graphic

2(1-2)

2031302 พ้ืนฐานการวาดเสน
Basic Drawing

2(1-2)

2.2.2) รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23 หนวยกิต
2031117 หลักการออกแบบ

Principle of Design
3(2-2)

2031119 สีและการออกแบบสรางสรรค
Color and Creative Design

3(2-2)

2031303 การวาดเสน
Drawing

2(1-2)

2031306 ประวัติศาสตรการออกแบบนิเทศศิลป
History of Visual Communication Design

3(2-2)
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2031307 สุนทรียศาสตร
Aesthetics

3(2-2)

2031308 ศิลปะตะวันออกและอาเซียน
Eastern and Asian Art

3(2-2)

2031309 การออกแบบตามวิถีไทย
Thai  Style  Design

3(2-2)

2031310 คอมพิวเตอรเพ่ืองานศิลปะและการออกแบบ
Computer for Art and Design

3(2-2)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 55 หนวยกิต
2.3.1. รายวิชาเฉพาะ(บังคับ) 43 หนวยกิต

2031105 การออกแบบสัญลักษณ
Symbol Design

3(2-2)

2031118 เทคนิคการเขียนแบบ
Drawing Techniques

3(2-2)

2031304 การวาดเสนสรางสรรค
Creative Drawing

3(2-2)

2031305 ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
Creative Thinking in Design

3(2-2)

2032101 ภาพประกอบ
Illustrations

3(2-2)

2032103 การออกแบบสิ่งพิมพ
Printing Design

3(2-2)

2032104 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ
Graphic Design on Package

3(2-2)

2032202 กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบและการนําเสนองาน
Creative Design Process and Presentation

3(2-2)

2032408 การถายภาพ
Photography

3(2-2)

2033101 การออกแบบโฆษณา
Advertising  Design

3(2-2)

2033105 การออกแบบนิเทศศิลปเพ่ือสิ่งแวดลอม
Visual Communication Design for Environment

3(2-2)

2033206 การวิจัยงานศิลปะและการออกแบบ
Art and Design Research

3(2-2)

2034204 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติและ 3 มิติ
2D and 3D Animation Design

3(2-2)

2034901 ศิลปนิพนธ
Art Thesis

4(2-4)
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2.3.2 รายวิชาเฉพาะ (เลือก) 12 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

2032106 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
Lettering and Typography Design

2(1-2)

2033207 การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ
Display and Exhibition Design

2(1-2)

2033208 สีในการออกแบบ
Color in Design

2(1-2)

2033209 กลยุทธการสรางสรรคสื่อโฆษณา
Advertising Creative Strategy

2(1-2)

2033210 การออกแบบเว็บ
Web Design

2(1-2)

2033211 ศิลปะพ้ืนบาน
Folk Art

2(1-2)

2033403 การถายภาพโฆษณา
Advertising Photography

2(1-2)

2034201 นวัตกรรมการออกแบบนิเทศศิลป
Visual  Communication Design Innovation

2(1-2)

2034202 การจัดการงานออกแบบนิเทศศิลป
Visual Communication Design Management

2(2-1)

2034203 การออกแบบสื่อผสม
Multimedia Design

2(1-2)

2034205 การออกแบบบรรจุภัณฑ
Package Design

2(1-2)

2034206 การออกแบบหนังสือ
Book Design

2(1-2)

2034207 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพ่ืองานโฆษณา
Printing Design for Advertising

2(1-2)

2034902 โครงการเอกเทศ
Individual  Project

3(1-3)

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต
2034801 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป

Professional Internship in Visual
Communication  Design

6(450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย

Thai Language  for Communication 3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ
การยอความ การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห
ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอ
ผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม

1500111 English for Communication and Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

3(3-0)

Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational
communication.   Basic study skills: reading, writing and those required for
vocabulary development and information retrieval used for undertaking
basic research.

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมี
ตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน ความเจริญของ
ภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการ
ดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอ
สวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของ
มนุษย ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การ
เคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละ

แบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมา
ประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจ
ผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความ
ตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การ
ผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศ
และระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิ
ชุมชน

3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ
พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การ
เสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอ
สุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการ
ดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติ ออกกําลังกาย
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบ
ตาง ๆ ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม
และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การ
นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และ
การสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

1552702 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 1
English for Visual Communication Design 1

3(3-0)

English usage in visual communication design to be able to
communicate in various ways, vocabulary, interpretations, reading, reading the
brief, writing list and specifications for design. Conversation regarding visual
communication design.

1552703 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 2
English for Visual Communication  Design 2
รายวิชาบังคับกอน : 1552702 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบนิเทศ
ศิลป 1

3(3-0)

Developing the ability to recognize and derive the meaning of context in
reading articles about visual design, technical terminology and structure of
sentence, making comments, speech, written, or oral presentation for
professional practice.

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หนวยกิต
2.2.1) รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 4 หนวยกิต

2031301 พื้นฐานคอมพิวเตอรกราฟก
Basic Computer Graphic

2(1-2)

การทํางานของคอมพิวเตอร หนวยความจํา หนวยคํานวณ หนวยประมวลผล อุปกรณตอ
พวง ซอฟทแวรทางศิลปะหรือโปรแกรมท่ีเก่ียวของ การใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยงานออกแบบ
และเขียนแบบทางศิลปะ การคนควาขอมูล   การสื่อสารข้ันพ้ืนฐานทางอินเทอรเนต

2031302 พื้นฐานการวาดเสน 2(1-2)
Basic Drawing

การใชเครื่องมือและอุปกรณในการวาดภาพ  การวาดภาพลักษณะตาง ๆ  จากสิ่งท่ีมีอยู
ในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน  โดยเนนความถูกตองของการวาดภาพและระบายสี
เหมือนจริง

2.2.2) รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 23 หนวยกิต
2031117 หลักการออกแบบ 3(2-2)

Principle of  Design
ความสัมพันธของทัศนธาตุ  ทฤษฎีสี หลักการจัดองคประกอบศิลปท่ีสามารถ

ประยุกตใชในงานออกแบบ  ความมีรสนิยมท่ีดีทางการออกแบบ ฝกปฏิบัติออกแบบ เนน
ทักษะในการสื่อสารดวยภาษาภาพ และการอธิบาย

2031119 สีและการออกแบบสรางสรรค 3(2-2)
Color and Creative  Design
รายวิชาบังคับกอน : 2031302 พ้ืนฐานการวาดเสน

:  2031301 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรกราฟก
ท่ีมาของการออกแบบ การสรางสรรค  ทฤษฎีสี วิธีการคิด การกําหนดกรอบและ
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เนื้อหาสาระของงานออกแบบ การนําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาแนวความคิดในการ
ออกแบบ ฝกปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคงาน

2031303 การวาดเสน 2(1-2)
Drawing
รายวิชาบังคับกอน : 2031302 พ้ืนฐานการวาดเสน

การวาดภาพลักษณะบุคลิกและทาทางลักษณะการเคลื่อนไหว ของสิ่งมีชีวิต แสดง
ลักษณะเฉพาะหรืออารมณความรูสึกท่ีไดจากสิ่งนั้น ๆ การวาดภาพสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน  การ
วาดภาพทัศนียวิทยาในธรรมชาติ เนนความถูกตองท่ีสะทอนภาพลักษณของสื่อนั้น ๆ ให
ใกลเคียงกับสภาพท่ีเปนจริง ดวยการวาดภาพสีและขาวดํา ฝกปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ
และนอกสถานท่ี

2031306 ประวัติศาสตรออกแบบนิเทศศิลป 3(2-2)
History of Visual Communication Design

ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตกและประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก  วิวัฒนาการของ
การออกแบบนิเทศศิลป  รูปแบบ  ปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบ  ประวัติและผลงาน
นักออกแบบนิเทศศิลปท่ีสําคัญ

2031307 สุนทรยีศาสตร 3(2-2)
Aesthetics

ความหมาย ความสําคัญของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีความงามและศิลปะ ทัศนะเรื่อง
การรับรูและสภาวะของความงาม โครงสรางของความงามท่ีมีอยูในธรรมชาติและศิลปะตาม
ทฤษฎีสุนทรียศาสตรของนักปรัชญาคนสําคัญ ความสัมพันธระหวางความงามกับศิลปะ การ
แสดงออกและอารมณในศิลปะ ท้ังโลกตะวันออกและโลกตะวันตก

2031308 ศิลปะตะวันออกและอาเซียน 3(2-2)
Eastern and Asian Art

ความสําคัญ วิวัฒนาการ ความเปนมาของรูปแบบทางศิลปะตะวันออกและอาเซียน
แนวความคิดความหมายทางศิลปะท่ีมีตอวัฒนธรรม ภาษา คติ ความเชื่อทางศาสนา
ประวัติศาสตร สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีของแตละยุคสมัย รวมท้ัง
แนวความคิดในการสรางงานของศิลปนคนสําคัญ อิทธิพลศิลปะตะวันตกและศิลปะ
ตะวันออกท่ีมีตองานศิลปกรรมในภูมิภาคอาเซียน ฝกปฏิบัติออกแบบศิลปกรรมตะวันออก
และอาเซียน

2031309 การออกแบบตามวิถีไทย 3(2-2)
Thai Style Design

วิวัฒนาการศิลปะไทยและศิลปะไทยรวมสมัย ศึกษาวิธีคิดและการแสดงออกของ
ศิลปะประจําชาติ ศิลปวัตถุ พุทธศิลป วิถีชีวิต ความเชื่อพิธีกรรมและความคิดของคนไทยใน
สังคม อารยธรรมไทยจนถึงปจจุบันท่ีมีอิทธิพลตอการออกแบบนิเทศศิลป  ปฏิบัติการ
ออกแบบผสมผสานงานศิลปะไทยกับงานนิเทศศิลป

2031310 คอมพิวเตอรเพื่องานศิลปะและการออกแบบ 3(2-2)
Computer for Art and Design
รายวิชาบังคับกอน : 2031301 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรกราฟก

หลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการทํางานศิลปะ งานกราฟกเพ่ืองาน
นิเทศศิลป  งานออกแบบ และผลิตกราฟกประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติงานทางศิลปะและ
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การออกแบบ

2.3) กลุมวิชาเฉพาะ 55 หนวยกิต
2.3.1. รายวิชาเฉพาะ(บังคับ) 43 หนวยกิต

2031105 การออกแบบสัญลักษณ 3(2-2)
Symbol Design
รายวิชาบังคับกอน : 2031117 หลักการออกแบบ

หลักการและพ้ืนฐานการออกแบบนิเทศศิลป การออกแบบสัญศาสตร การ
ออกแบบอัตลักษณ การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ การออกแบบตัวอักษร ฝก
ปฏิบัติการออกแบบ คํานึงถึงหลักการออกแบบและการสื่อสาร

2031118 เทคนิคการเขียนแบบ 3(2-2)
Drawing Techniques

การใชเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบมาตรฐาน ลักษณะ
ของเสน  การเขียนตัวอักษร การเขียนรูปทรงเรขาคณิต  สิ่งของตาง ๆ ในลักษณะสองมิติ
และสามมิติ  การอานแบบ และการเขียนแบบทัศนียภาพ

2031304 การวาดเสนสรางสรรค 3(2-2)
Creative Drawing
รายวิชาบังคับกอน : 2031302 พ้ืนฐานการวาดเสน

การวาดภาพสรางสรรค ลักษณะตาง ๆ จากจินตนาการและความคิดสรางสรรค
เรียนรูเก่ียวกับการรับรูและการแสดงออกในแงของความคิดสรางสรรคท่ีกวางข้ึน ปฏิบัติงาน
ท้ังในหองปฏิบัติงานและนอกสถานท่ี เนนเทคนิคการวาดภาพเพ่ือการออกแบบนิเทศศิลป

2031305 ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ 3(2-2)
Creative Thinking  in  Design
รายวิชาบังคับกอน : 2031117 หลักการออกแบบ

หลักการสรางจินตนาการ กระบวนการคิดงานออกแบบอยางเปนระบบ องค
ประกอบของกระบวนการคิดเพ่ือการสรางสรรค พฤติกรรมการแสดงออก การบูรณาการ
ความคิดกับงานออกแบบ จิตวิทยา ความสัมพันธระหวางงานออกแบบกับสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม เนนฝกทักษะการคิด การสื่อสารดวยภาษาภาพและการอธิบายอยาง
สรางสรรค

2032101 ภาพประกอบ 3(2-2)
Illustrations

หลักการ แนวคิด การออกแบบภาพประกอบดวยเทคนิคตางๆ และการถายทอด
ภาษาภาพใหสื่อสารในงาน 2 มิติและ 3 มิติ ไดอยางเหมาะสม ฝกทักษะการพัฒนาแนวคิด
เพ่ือการประยุกตใชสื่อหลายรูปแบบสําหรับงานออกแบบสิ่งพิมพและสตอรีบอรด

2032103 การออกแบบสิ่งพิมพ 3(2-2)
Printing Design
รายวิชาบังคับกอน : 2031105 การออกแบบสัญลักษณ

การออกแบบงานสิ่งพิมพอยางเปนระบบ (pre-press) โดยเนนฝกทักษะ เทคโนโลยี
กระบวนการพัฒนาทางความคิดสรางสรรค การคนควาและการวิเคราะหขอมูล การสื่อสาร
ออกแบบงานสิ่งพิมพตามแนวความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2032104 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 3(2-2)
Graphic Design on Package
รายวิชาบังคับกอน : 2032103 การออกแบบสิ่งพิมพ

หลักการออกแบบกราฟกสําหรับบรรจุภัณฑ หนาท่ีของกราฟกบนบรรจุภัณฑชนิด
ตาง ๆ  วัสดุตาง ๆ  ท่ีใชทําบรรจุภัณฑ  การจัดวางองคประกอบตาง ๆ บนบรรจุภัณฑ ฝก
ทักษะออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ

2032202 กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบและการนําเสนองาน 3(2-2)
Creative Design Process and Presentation

การวางแผนการออกแบบนิเทศศิลป  การตีความขอมูลกอนนําไปออกแบบเปนภาพ
การคนควาขอมูลเพ่ือการจัดระบบ การเรียบเรียง การวิเคราะห การนําเสนอขอมูลจากการ
ตีความ การเลือกใชสื่อในการถายทอดความคิด  การสื่อความหมายดวยภาพและตัวอักษร
การใชสื่อมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร การนําเสนอผลงานออกแบบ การทําพอรตฟอลิโอ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการเสนอผลงาน

2032408 การถายภาพ 3(2-2)
Photography

หลักการถายภาพเบื้องตน การใชกลองถายภาพ  อุปกรณตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการ
ถายภาพ การจัดองคประกอบภาพ มุมกลอง ความคิดสรางสรรคในการถายภาพ ปฏิบัติการ
ถายภาพท้ังในและนอกสถานท่ี

2033101 การออกแบบโฆษณา 3(2-2)
Advertising Design
รายวิชาบังคับกอน : 2032103 การออกแบบสิ่งพิมพ

การออกแบบโฆษณา การสรางอัตลักษณ โดยใชสื่อ เทคโนโลยี รูปแบบใหเหมาะกับ
สภาพแวดลอม ทําเล หัวเรื่องหรือลักษณะเฉพาะของสื่อโฆษณา ปฏิบัติการออกแบบโฆษณา

2033105 การออกแบบนิเทศศิลปเพื่อสิ่งแวดลอม 3(2-2)
Visual Communication Design for Environment
รายวิชาบังคับกอน : 2033101 การออกแบบโฆษณา

Visual communication design in the form of two – dimensional and
three – dimensional images for the creation in relationship with arts to
technology and environment. (teaching in English)

2033206 การวิจัยงานศิลปะและการออกแบบ 3(2-2)
Art  and  Design Research

หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชประกอบการสรางสรรคศิลปะ
และการออกแบบ การกําหนดหัวของานวิจัย การคนควาขอมูล การจัดระบบเรียบเรียง
ขอมูล การตีความ การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอขอมูลประกอบการสรางสรรคงาน
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2034204 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติและ 3 มิติ 3(2-2)
2D and 3D Animation Design

ออกแบบภาพ 2 มิติและ 3 มิติ เพ่ือนําไปใชกับงานสรางสรรคงานภาพเคลื่อนไหว
หลักการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ความสัมพันธระหวางงานออกแบบ รูปแบบ วัสดุ
เครื่องมือ และกรรมวิธีการผลิตภาพเคลื่อนไหว ปฏิบัติการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
และ 3 มิติ

2034901 ศิลปนิพนธ 4(2-4)
Art Thesis
รายวิชาบังคับกอน :  2033206 การวิจัยงานออกแบบและศิลปะ

งานศิลปนิพนธทางออกแบบนิเทศศิลป เฉพาะบุคคลท่ีไดรับอนุมัติหัวขอจากคณะ
กรรมการพิจารณาเคาโครงศิลปนิพนธ ทําการคนควาพัฒนาออกแบบสรางสรรคงานดวย
ตนเองเปนศิลปนิพนธ  โดยใชพ้ืนฐานความรูความสามารถทางการศึกษาตาง ๆ ในสาขาการ
ออกแบบ และจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธตอสาธารณะ หลังจากศิลปนิพนธผานการอนุมัติ

2.3.1. รายวิชาเฉพาะ(เลือก) 12 หนวยกิต
2032106 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร 2(1-2)

Lettering and Typography Design
การออกแบบตัวอักษร เลือกใชตัวอักษร การจัดวางตัวอักษรใหเหมาะสมและ

สรางสรรค โดยคํานึงถึงหลักการและทฤษฎีในการมองเห็นและสื่อสารการออกแบบ
ความสัมพันธกันระหวางตัวอักษรและภาพ ปฏิบัติการออกแบบและจัดวางตัวอักษร

2033207 การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2)
Display and Exhibition Design

ทฤษฎีและหลักการออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการแบบตาง ๆ ฝกการออกแบบ
และจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑในนิทรรศการ การเลือกใชสื่อในการจัดนิทรรศการ

2033208 สีในการออกแบบ 2(1-2)
Color in Design

การออกแบบสีในงานกราฟก ทฤษฎีสีและสีของแสง จิตวิทยาสี รูปแบบของสี การ
จัดวางโครงสี   มิติของสี  อิทธิพลของสีและแสง ปฏิบัติการออกแบบบนสื่อตางๆ ดิจิทัล
อารต ฯลฯ  การรับรูเรื่องสีของมนุษย เพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป

2033209 กลยุทธการสรางสรรคสื่อโฆษณา 2(1-2)
Advertising Creative Strategy

การออกแบบโฆษณา การวางแผน กลยุทธและแนวคิดหลักในการสรางสรรค
โฆษณา การโฆษณาตอเนื่องในลักษณะของการรณรงค ปฏิบัติการออกแบบสรางสรรคสื่อ
โฆษณา
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2033210 การออกแบบเว็บ 2(1-2)
Web Design

พัฒนาการทางออกแบบนิเทศศิลป และองคประกอบการออกแบบอ่ืน ๆ สําหรับ
การออกแบบเว็บในคอมพิวเตอร โดยคํานึงถึง เนื้อหา การใชงาน รูปลักษณและการมองเห็น
การเรียนรู  การใชชุดโปรแกรม การสรางเว็บไซต การเลือกโฮสติ้ง และการอัพโหลดเว็บ

2033403 การถายภาพโฆษณา 2(1-2)
Advertising Photography

หลักการถายภาพ การถายภาพประเภทตาง ๆ   เทคนิคการถายภาพ  การตกแตง
ภาพ ความคิดรวบยอดในการถายภาพและตกแตงภาพ การจัดแสงและอุปกรณอ่ืนในการ
ถายภาพโฆษณา ปฏิบัติการถายภาพโฆษณาท้ังในและนอกสถานท่ี

203321 ศิลปะพื้นบาน 2(1-2)
Folk Art

ศิลปะและหัตถกรรม วัฒนธรรมของไทยในภาคตาง ๆ   ศิลปะรวมสมัยของไทย
และอาเซียน ความเชื่อหรือเหตุผลท่ีปรากฏในรูปแบบของศิลปะพ้ืนบาน การวิเคราะห
เอกลักษณเดน ๆ ดานรูปแบบ  แนวคิด รวมท้ังวัสดุท่ีนํามาใช  การนํามาประยุกตใชในการ
ออกแบบนิเทศศิลป ปฏิบัติการออกแบบผสมผสานงานศิลปะพ้ืนบานกับงานนิเทศศิลป

2034201 นวัตกรรมการออกแบบนิเทศศิลป 2(1-2)
Visual Communication Design Innovation

การออกแบบสื่อและการใชสื่อในรูปแบบใหมโดยศึกษาพฤติกรรมและอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอสื่อนั้น เนนความคิดรวบยอด ความคิดสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรม
ในการออกแบบและพัฒนาใหทันสมัยสอดคลองกับนวัตกรรมดานการออกแบบนิเทศศิลป
สากล

2034202 การจัดการงานออกแบบนิเทศศิลป 2(2-1)
Visual Communication Design Management

โครงสราง นโยบาย การจัดการหนวยงานนิเทศศิลป  การจัดการดานงานออกแบบ
นิเทศศิลป  การจัดการงบประมาณและบุคลากร  การนําเสนองานโฆษณา งานนิเทศศิลป
และสื่อตางๆ การวิเคราะหและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานธุรกิจ
งานออกแบบนิเทศศิลป จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวกับงาน
นิเทศศิลป

2034203 การออกแบบสื่อผสม 2(1-2)
Multimedia Design

การใชงานศิลปะหลายแขนง โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชออกแบบ ผสมผสานงานศิลปะ
และสื่อตาง ๆ หลายสื่อ  นํามาออกแบบประยุกตเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป ปฏิบัติการ
ออกแบบผสมผสานงานศิลปะหลายแขนงเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลป
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2034205 การออกแบบบรรจุภัณฑ 2(1-2)
Packaging Design

ออกแบบบรรจุภัณฑประเภทตาง ๆ  การผลิตบรรจุภัณฑ  ระบบการพิมพบน
บรรจุภัณฑ การประยุกตงานกราฟกกับบรรจุภัณฑ การทดสอบบรรจุภัณฑ

2034206 การออกแบบหนังสือ 2(1-2)
Book Design

การออกแบบ การเตรียมและการจัดทําตนฉบับสําหรับหนังสือประเภทตาง ๆ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Book) ออกแบบจัดรูปเลมประเภทตางๆ   ความ
ตอเนื่องของการจัดหนา  คํานึงถึงหนาท่ีในการสื่อสารและความคิดสรางสรรค ขอจํากัดใน
การผลิตงานพิมพและเทคโนโลยี ปฏิบัติการออกแบบหนังสือประเภทตาง ๆ

2034207 การออกแบบสิ่งพิมพเพื่องานโฆษณา 2(1-2)
Printing Design for Advertising

การสรางแนวคิดหลักสําหรับสรางงานโฆษณา การออกแบบนิเทศศิลปสําหรับงาน
โฆษณาโดยเนนสื่อสิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยี การจัดวางในสื่อโฆษณา  การใชภาพเพ่ืองาน
กราฟก ตัวอักษรในงานโฆษณา และการผลิตงานโฆษณา

2034902 โครงการเอกเทศ 3(1-3)
Individual  Project
รายวิชาบังคับกอน : 2033206 วิจัยงานออกแบบและศิลปะ

โครงงานทางการออกแบบนิเทศศิลปท่ีนําเสนอเปนเอกเทศ โดยผานการอนุมัติ
หัวขอจากผูสอน งานจะตองสรางสรรค พัฒนา และออกแบบ โดยเนนลักษณะเฉพาะตัวท่ี
ชัดเจนแสดงความเปนมืออาชีพ

2.4)กลุมวิชาชีพ 6 หนวยกิต
2034801 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 6(450)

Professional Internship in Visual Communication Design
การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานแหลงประกอบการโดยการนําความรูทางวิชาการท่ี

ไดศึกษา  นํามาพัฒนาใชในการทํางานจริงใหเกิดประสบการณวิชาชีพ   ในดานระบบของ
การทํางานแบบมืออาชีพ   การปรับตัวเขาสูวัฒนธรรมองคกรงานวิชาชีพเพ่ือเสริมสรางความ
ม่ันใจในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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