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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Design

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) B.Sc. (Industrial Design)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ปรัชญา
มุ งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู   ความเชี่ยวชาญ  ในการออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม

นําองคความรู ไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม
ตรงตามความตองการของสังคม
วัตถุประสงค เพ่ือผลิตบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรูจริงทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ท้ังทฤษฎี
ปฏิบัติ

2. มีความใฝรู  เชื่อม่ันในความรู นําองคความรูมาประยุกตใชสรางสรรคผลงานออกแบบ
คนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ ท่ีทันสมัยตอวิทยาการและเทคโนโลยีใหม  สามารถพัฒนาผลิตภัณฑให
มีคุณภาพตรงตามความตองการของสังคม

3. มีความรัก  ความศรัทธาในวิชาชีพ  มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน และมีความสํานึกใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย อันเปนเอกลักษณของชาติ และตระหนักในการธํารงรักษาสิ่งแวดลอม
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 62 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย
Thai Language  for Communication

3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
5541101 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

History  of  Industrial Product Designs
2(1-2)

5541103 องคประกอบศิลปะและหลักการออกแบบเบื้องตน
Principles Designs and  Art Composition

2(1-2)

5541105 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
Materials and  Production  Process

2(1-2)

5541106 การยศาสตรเพ่ืองานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Ergonomics  for Industrial Product  Designs

2(1-2)

5541801 ปฏิบัติการเครื่องมือพ้ืนฐาน
Workshop  in  Basic  Tools

2(1-2)

5541102 หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Principles  of Industrial Design

3(2-2)

5541104 แนวคิดทางการออกแบบเบื้องตน
Concept  of Basic Designs

3(2-2)

5541107 เขียนแบบเบื้องตน
Basic  Drawing  Technique

2(1-2)

5541108 วาดภาพเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ
Drawing  for Product Designs

2(1-2)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 62 หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ เรียน 44 หนวยกิต
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5542101 เขียนแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร
Product  Drawing  Technique  by  Computer

2(1-2)

5542102 ทฤษฎีสีและการออกแบบสี
Theory  of  Color  and  Design

2(1-2)

5542103 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
Industrial  Designs 1

3(2-2)

5542112 การทําหุนจําลองเพ่ือนําเสนอผลงาน
Model Making for Presentations

3(2-2)

5542701 ออกแบบบรรจุภัณฑ
Packaging Designs

3(2-2)

5543102 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
Industrial  Design 2

3(2-2)

5543108 คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ 1
Computer  Aided Designs 1

2(1-2)

5543109 คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ 2
Computer  Aided Designs 2

2(1-2)

5543110 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
Industrial  Design 3

3(2-2)

5543111 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
Industrial  Design 4

3(2-2)

5543901 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
Product  Research  and  Development

2(1-2)

5544901 โครงการออกแบบนิพนธ
Thesis Proposal  Designs

2(1-2)

5544902 ออกแบบนิพนธ
Thesis Designs

4(2-6)

5542108 ออกแบบผลิตภัณฑไทยรวมสมัย
Contemporary Thai Products Designs

3(2-2)

5542401 ออกแบบเฟอรนิเจอร
Furniture  Designs

3(2-2)

5542601 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
Plastic  Designs

3(2-2)

5542702 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
Designs  and  Development  Packaging

3(2-2)

5543112 การถายภาพเพ่ืองานออกแบบ
Photography  for  Product  Designs

2(1-2)

2.3.2) วิชาเลือก 18 หนวยกิต
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5543113 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
Industrial  Design 5

3(2-2)

5543119 การจัดการธุรกิจงานออกแบบผลิตภัณฑ
Management of  Product  Designs

2(1-2)

5543203 ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ
Paper  Designs

3(2-2)

5543212 ออกแบบเครื่องประดับ
Ornament Designs

3(2-2)

5543216 ออกแบบผลิตภัณฑของเด็กเลน
Toy Designs

3(2-2)

5543217 ออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือมวลชน
Universal  Designs

3(2-2)

5543218 ออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม
Product  Designs for  Environment

3(2-2)

5543219 ออกแบบผลิตภัณฑบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Product Designs Based  on Sufficiency  Economy
Philosophy

3(2-2)

5543220 ออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติ
Designs for  Disaster  Mitigation

3(2-2)

5543221 ออกแบบยานพาหนะเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
Vehicle  Designs for  Environment Conservation

3(2-2)

5543222 ออกแบบผลิตภัณฑท่ีระลึกสําหรับประชาคมอาเซียน
Souvenir Product Designs for  ASEAN  Community

3(2-2)

5543223 ออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือการจัดสวน
Product  Designs for Garden Arrangement

3(2-2)

5543801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Preparation for Professional Internship Industrial  Product
Designs

2(90)

5544801 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Professional Internship for Industrial Product Designs

5(450)

หรือ
5543802 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา

Preparation for  Co – operative  Education
1(45)

5544802 สหกิจศึกษา
Co- operative  Education

6(540)

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไม
เปนรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language  for Communication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

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)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน เพ่ือการ
อยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2) กลุมมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

Aesthetics for Self Development
3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพ่ือ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ

Integrated Problem Solving
3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1

General  Physics 1
3(2-2)

การวัดและความแมนยําในการวัด  สเกลารและเวคเตอร การเคลื่อนท่ีในลักษณะตาง ๆ
โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนท่ี  แรงและผลของแรง  งาน  กําลัง และพลังงาน  การเคลื่อนท่ีฮารมอนิก
การเคลื่อนท่ีแบบคลื่น  คลื่นกล  สมบัติของสสาร  ปรากฏการณความรอน  อุณหพลศาสตร โดยจัดใหมี
การสาธิตและทดลองตามความเหมาะสม

4021101 เคมีท่ัวไป 1
General Chemistry 1

3(2-2)

หลักเคมีเบื้องตน  การจําแนกสาร  สมบัติของธาตุ สารประกอบ  ของผสม  สารละลาย
วิธีแยกสารโดยการกลั่น  การกรอง  การตกผลึก  การใชตัวทําละลายและโครมาโทกราฟก  ระบบเปด
ระบบปด  ปริมาณสารสัมพันธ  ความเขมขนของสารละลาย อะตอม  โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ
พันธะเคมีเบื้องตน  ปฏิกิริยาเคมี องคประกอบท่ีมีผลตออัตราของปฏิกิริยา กรด เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร
สมบัติของแกส  ความสัมพันธระหวางปริมาตร  ความดันและอุณหภูมิ  ทฤษฎีจลน  โมเลกุลของแกส  การ
แพรของแกส
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
4411104 หลักสถิติ

Principles of Statistics
3(3-0)

ความหมายและประโยชนของสถิติ สถิติพรรณนา  หลักเบื้องตนของความนาจะเปน  ตัว
แปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมท่ีสําคัญ  คาคาดหมาย  การแจกแจกท่ีไดจากตัวอยาง
การประมาณคา  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน

5501102 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงานอุตสาหกรรม
Applied  Mathematics  for  industrial  Works

3(3-0)

ระบบจํานวนจริง  สมการ  เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง วงกลม และภาคตัดกรวย
ฟงกชั่นและกราฟ อันดับและอนุกรม  ลิมิต  ความตอเนื่อง  อนุพันธและอินทิกรัล

5542104 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
English  for  Industrial  Product  Designs

3(3-0)

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ การสนทนา  การอาน  การ
เขียน  การเรียนรูคําศัพทวิชาชีพเฉพาะนักออกแบบท่ีเปนสากล และแวดวงนักออกแบบท่ีเก่ียวของ  เชน
การเดาความหมาย  การอานขอความ  บทความตาง ๆ ทางวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ  การใชคํายอ  การ
อานคําสั่ง และอ่ืน ๆ การเสนอแนวคิดทางการออกแบบในเชิงวิชาการ

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5541101 ประวัตแิละวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

History  of  Industrial Product Designs
2(1-2)

ประวัติและวิวัฒนาการของการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ประวัติ และผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑท่ีสําคัญในซีกโลกตะวันตก ตะวันออกและ
ประเทศไทยแตละยุคสมัย แนวคิด และผลงานนักออกแบบท่ีมีชื่อเสียงในอดีตและปจจุบัน

5541103 องคประกอบศิลปะและหลักการออกแบบเบ้ืองตน
Principles  Designs  and  Art  Composition

2(1-2)

ทฤษฎกีารจัดองคประกอบศิลปะ ทฤษฎีสี  อิทธิพลของสีท่ีมีตอความรูสึกมนุษย หลักการ
ออกแบบเบื้องตน การจัดองคประกอบงานออกแบบดวยวัสดุและกรรมวิธีตาง ๆ 2 มิติและ 3 มิติ  ดวย
กระบวนการสรางสรรค  แนวคิด  เพ่ือใหเกิดทักษะ  ประสบการณ  จินตนาการ  และศิลปะนิสัย
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5541105 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต

Materials and  Production  Process
2(1-2)

สมบัติของวัสดุตาง ๆ และกรรมวิธีการผลิต  ตลอดจนการใชวัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุ
อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ  การวิเคราะหเปรียบเทียบขอดีขอเสีย  เพ่ือเปนแนวทางการเลือกใชวัสดุท่ี
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ  มีการศึกษานอกสถานท่ี

5541106 การยศาสตรเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Ergonomics  for Industrial Product  Designs

2(1-2)

รายละเอียดทางกายภาพเชิงกลเก่ียวกับขนาดสัดสวน โครงสราง หนาท่ีการใชงาน  การ
เคลื่อนไหวสมรรถนะการทํางานของรางกายมนุษย  ท่ีมีความสัมพันธกับการใชงานและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ และอุปกรณตาง ๆ เพ่ือนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับงานออกแบบ  และพัฒนา
คุณภาพการทํางานของผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับการใชงานของมนุษย

5541801 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐาน
Workshop  in  Basic  Tools

2(1-2)

หลักการปฏิบัติงานเบื้องตนในโรงงาน กรรมวิธีในโรงงาน  ความปลอดภัยในโรงงาน การ
ใชเครื่องมือพ้ืนฐานชางชนิดตาง ๆ ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือ  วัด  เครื่องมืออยางงาย เครื่องมือกล
เครื่องจักรกล ตลอดจนการบํารุงรักษาเครือ่งมือเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับนักออกแบบ

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 66 หนวยกิต
2.3.1) กลุมวิชาบังคับเรียน 48 หนวยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5541102 หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

Principles  of Industrial Design
3(2-2)

หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงพ้ืนฐาน
ทางการออกแบบ  รูปทรง  ประโยชนใชสอย ความสวยงาม การสรางแนวความคิดในการออกแบบ
ความคิดสรางสรรค และการกําหนดกรอบความคิด  องคประกอบศิลปะ  ทฤษฎีและจิตวิทยาการใชสีกับ
ผลิตภัณฑแตละประเภท  ขนาดสัดสวน  โครงสรางของผลิตภัณฑ  การสรางความคิดสรางสรรค ท่ีมาของ
การออกแบบ สิ่งตาง ๆ ท่ีมีผลตอการออกแบบผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค ศึกษาขอดี – ขอเสีย
ผลิตภัณฑอยางงาย  การนําเสนอผลงาน การออกแบบท่ีเปนรูปธรรม  สุนทรียภาพทางทัศนศิลปในรูปแบบ
ตาง ๆ  จรรยาบรรณในวิชาชีพ
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5541104 แนวคิดทางการออกแบบเบ้ืองตน

Concept  of Basic Designs
2(1-2)

หลักการ กระบวนการออกแบบและแนวคิดเบื้องตน เชน รูปทรง ประโยชนใชสอย  วัสดุ
องคประกอบศิลปะ และความคิดสรางสรรค  การสรางแนวคิด การกําหนดกรอบแนวคิด และวิธีคิด
อิทธิพลจากสิ่งตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการออกแบบผลิตภัณฑ  ท่ีจะสรางผลงาน และนําเสนองานออกแบบ
ใหสามารถสื่อถึงผูบริโภคไดเขาใจ ฝกปฏิบัติการออกแบบท่ีเนนแนวคิด

5541107 เขียนแบบเบ้ืองตน
Basic Drawing Technique

2(1-2)

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนการเขียนแบบ  การใชเครื่องมือ  และอุปกรณใน
การเขียนแบบ  ลักษณะเสนชนิดตาง ๆ  สัญลักษณ  มาตราสวน  ฝกการเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต และ
เขียนแบบ ผลิตภัณฑในลักษณะสองและสามมิติ  หลักการมองภาพ และการเขียนทัศนียภาพ

5541108 วาดภาพเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
Drawing  for  Product Designs

2(1-2)

เทคนิคการรางภาพ  เขียนภาพจากตนแบบในธรรมชาติ และเนนการเขียนภาพผลิตภัณฑ
ตาง ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน เนนใหมีขนาดสัดสวนจริง การใหแสงเงาและองคประกอบทางศิลปะท่ีถูกตอง
มีความเหมือนจริง

5542101 เขียนแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร
Product Drawing Technique  by Computer

2(1-2)

รายวิชาบังคับกอน : 5541107 การเขียนแบบเบ้ืองตน
การเขียนแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอรตามหลักมาตรฐานสากล  การเขียนแบบแยก

ชิ้นสวนประกอบตาง ๆ และการเขียนแบบละเอียดเพ่ือการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปในงานเขียนแบบ

5542102 ทฤษฎีสีและการออกแบบสี
Theory  of  Color  and  Design

2(1-2)

ศึกษาและคนควาเรื่องสีทางการฟสิกส  กายภาพและจิตวิทยาตั้งแตอดีตจนปจจุบัน
คุณสมบัติของสีประเภทตาง ๆ สุนทรียภาพในการใชสี ซึ่งมีอิทธิพลตอการออกแบบสภาพแวดลอมและ
สังคม  สามารถนําหลักทฤษฎีสีมาใชเปนพ้ืนฐานในการออกแบบ

ฝกปฏิบัติ  วิเคราะห  ทดลอง  การใชสี  อยางมีระบบในงานออกแบบศิลปะ  งานชาง
และงานเทคโนโลยี เพ่ือเปนแนวทางสรางสรรคออกแบบท้ังประเภท  สองมิติ  สามมิติ และสี่มิติ
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5542103 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1

Industrial  Design 1
3(2-2)

หลักการ กระบวนการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ ตามหลักเกณฑการออกแบบ-
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คํานึงถึงปจจัยพ้ืนฐานทางการออกแบบ โดยวาดภาพจากความคิด (Idea  Sketch)
รูปทรง  ประโยชนใชสอย  ความคิดสรางสรรค  ขนาดสัดสวน  โครงสรางของผลิตภัณฑ  ศึกษาขอดีขอเสีย
ผลิตภัณฑเดิมในการออกแบบผลิตภัณฑอยางงาย ไมมีระบบกลไก ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอยาง
งาย ไมมีระบบกลไก การทําแบบราง  การนําเสนอผลงาน พรอมหุนจําลอง มีการศึกษานอกสถานท่ี

5542112 การทําหุนจําลองเพื่อนําเสนอผลงาน
Model Making for Presentations

3(2-2)

ประเภทและลักษณะของหุนจําลอง ประเภท  ชนิด  คุณสมบัติ และขอจํากัดของ วัสดุ
ทุกชนิด ข้ันตอนการทําหุนจําลอง และเทคนิควิธีการใชวัสดุตาง ๆ แตละประเภท  แตละชนิดในการผลิต
หุนจําลอง การใชมาตราสวนศึกษาวิเคราะห  คัดเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมในการทําหุนจําลองของผลิตภัณฑ
ในทองตลาด ศึกษารูปแบบการนําเสนองานออกแบบดวยวิธีการตาง ๆ  การสื่อความหมายดวยภาษาพูดท่ี
เหมาะสม ฝกปฏิบัติการสรางหุนจําลองประเภทตาง ๆ และการนําเสนอผลงาน

5542701 ออกแบบบรรจุภัณฑ
Packaging  Designs

3(2-2)

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ  บรรจุภัณฑสินคาท่ัวโลก ดานรูปทรง โครงสราง
ประโยชนใชสอย  กราฟก  ศึกษาโครงสรางบรรจุภัณฑ  ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุหลัก และกรรมวิธีการ
ผลิตท่ีนํามาใชทําบรรจุภัณฑได  ศึกษาวิเคราะหถึงขอกําหนด หรือรายละเอียดท่ีพึงมีบนกราฟก บรรจุ
ภัณฑ  เชน  เครื่องหมายทางการคา  สัญลักษณบนบรรจุภัณฑ  ตลอดจนพฤติกรรมและความตองการของ
ผูบริโภค  ฝกปฏิบัติงานโครงงานออกแบบบรรจุภัณฑ  สินคาอุปโภคบริโภคอยางงายท่ีทําจากวัสดุหลัก
ชนิดตาง ๆ  ทําหุนจําลอง  ผลิตภัณฑตนแบบ  นําเสนอผลงาน  มีการศึกษานอกสถานท่ี

5543102 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
Industrial  Design 2

3(2-2)

รายวิชาบังคับกอน : 5542103 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
เทคนิคและแนวคิดใหม ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑท่ีทันสมัยในขณะนั้น กระบวนการ

สรางความคิดสรางสรรค  จิตวิทยาผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ  ความสะดวก
ของผูใช  การวิเคราะหและพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ  การนําการยศาสตรมาใชกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ  วิธีการผลิต ฝกการทําแบบรางออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีโครงสราง และมีระบบกลไกอยางงาย ไม
สลับซับซอน  การนําเสนอผลงาน  การทําหุนจําลองผลิตภัณฑตนแบบ  มีการศึกษานอกสถานท่ี
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5543108 คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ 1

Computer  Aided Designs 1
2(1-2)

หลักการ วิธีการ การใชคําสั่ง  ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
เก่ียวของท่ีจะชวยในการออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑโดยเนนการข้ึนรูปวัตถุลักษณะ 2 มิติและ3 มิติ
ฝกทักษะการใชโปรแกรมประยุกต เพ่ือการออกแบบกราฟก สิ่งพิมพ บนผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ

5543109 คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ 2
Computer  Aided Designs 2

2(1-2)

รายวิชาบังคับกอน : 5543108 คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ 1
การฝกฝนการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานดานการ

ออกแบบ  โดยเนนลักษณะงาน 3 มิติ ท่ีเก่ียวของกับงานออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ

5543110 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
Industrial  Design 3

3(2-2)

รายวิชาบังคับกอน :  5543102 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
ศึกษาปญหาผลิตภัณฑ คนควา และสํารวจขอมูลเพ่ือประกอบการออกแบบ การวิเคราะห

ขอมูล เนนศึกษาวิธี และกระบวนการทางความคิด ซึ่งจะนําไปสูแนวคิดใหม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ เชิง
นวัตกรรม การระบุปญหาและสรางแนวคิดใหม เพ่ือประกอบการออกแบบ และกระบวนการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงปจจัยและผลกระทบท่ีมีตอการออกแบบ ฝกปฏิบัติงานออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีระบบกลไกซับซอน  โดยเนนแนวทางการศึกษาผลิตภัณฑท่ีมีการพัฒนา
นวัตกรรม จากเทคโนโลยีปจจุบัน เพ่ือประยุกตใหเปนผลิตภัณฑใหม สรางหุนจําลอง  และสรางผลิตภัณฑ
ตนแบบท่ีใชงานไดจริง

5543111 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
Industrial  Design 4

3(2-2)

รายวิชาบังคับกอน :  5543110 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
การออกแบบสรางสรรคโดยการคนควาและทดลองแกปญหาในรูปแบบตาง ๆ ใหเกิดการ

พัฒนา  หรือการนําเอารูปแบบการออกแบบในปจจุบันมาวิเคราะหดานคุณคาความงาม  ดานหนาท่ี
รูปทรง หรือประโยชนใชสอย เพ่ือใหเกิดแนวความคิดใหม แสวงหาและทดลองวัสดุอุปกรณ ในปจจุบันมา
สรางสรรคข้ึนใหม  โดยผานกระบวนการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห ศึกษากฎหมายทรัพยสินทางปญญา
และสิทธิบัตรการออกแบบ
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5543218 ออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม

Product  Designs  for  Environment
3(2-2)

หลักการ กระบวนการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การออกแบบยั่งยืน ท่ีเปนมิตร และ
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือคงคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ ดวยวิธีการการออกแบบอัน
ชาญฉลาด การนําหลักการ การลด การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหม การซอมบํารุง มาประยุกตใชใน
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ตั้งแตการวางแผน  การออกแบบ  การผลิต  การนําไปใช และการทําลายหลักเลิกใช
ภายใตองคความรูของวิถี แหงความเปนจริงของชีวิต และองคความรูแหงบริบททางสังคมท่ียั่งยืน มี
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ฝกการทําโครงงานออกแบบ สรางหุนจําลอง และผลิตภัณฑตนแบบ

5543220 ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อภัยพิบัติ
Designs for Disaster Mitigation

3(2-2)

สภาพสิ่งแวดลอมโลก  รูปแบบ และลักษณะภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติและมนุษย
เชน แผนดินไหว คลื่นใตน้ํา อุทกภัย ทุพภิกขภัย  เปนตน เนนออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติท่ี
สงผลกระทบทางกายภาพ  ทางสังคม  วัฒนธรรม วิถีชีวิตทางสังคมและการดําเนินชีวิต และจิตใจของ
ผูประสบภัย  ในลักษณะสรางสรรคแนวคิด เพ่ือปองกัน และเตรียมพรอมรับสถานการณ  สําหรับใชใน
เหตุการณเฉพาะ  โดยออกแบบใหม  ปรับปรุง  หรือวัสดุภายในบานพักอาศัย นํากลับมาใชใหมใหสามารถ
เปลี่ยนแปลงประโยชนใชสอยไดในกรณีฉุกเฉิน  การใชงาน การนําองคประกอบ  ศึกษา  วิเคราะห และ
เลือกใชวัสดุท่ีเก่ียวของเหมาะสมกับภัยพิบัติรูปแบบตาง ๆ

5543901 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
Product  Research and Development

2(1-2)

หลักการ  การคนควาและวิจัยงานผลิตภัณฑ  โดยการนําสถิติมาชวยในการวิเคราะห
การแกปญหาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยงานดานออกแบบ  ข้ันตอน  กระบวนการผลิต
รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับปญหาของผลิตภัณฑ เพ่ือการปรับปรุงแกไขใหบังเกิดผลดานการใชสอย และ
เศรษฐกิจ ปฏิบัติการทํารูปเลมงานวิจัยสรางสรรค ในหัวขอเรื่องท่ีกําหนดของคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชา  สรุปเปนผลงานออกแบบนิพนธ

5544901 โครงการออกแบบนิพนธ
Thesis Proposal Designs

2(1-2)

รายวิชาบังคับกอน :  5543115 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
การเสนอหัวขอโครงการออกแบบทางวิชาชีพ  ตามความชํานาญในสาขาวิชาท่ีตนเอง

สนใจ หรือภายใตขอกําหนดกรอบคราว ๆ ของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ  ตลอดจนวิธีการ
สรางสรรคผลงาน การคนควาทดลอง วิเคราะหขอมูล การเขียนโครงการ และการเรียบเรียงขอมูลตาม
คูมือการเขียนเอกสารประกอบงานออกแบบนิพนธ เพ่ือเปนแนวทางในการทําออกแบบนิพนธ
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2.3.2) กลุมวิชาบังคับเลือก 18 หนวยกิต
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5544902 ออกแบบนิพนธ

Thesis Designs
4(2-6)

รายวิชาบังคับกอน :  5544901 โครงการออกแบบนิพนธ
บูรณาการความรูท่ีศึกษามาตลอดหลักสูตร  เพ่ือสรางสรรคผลงานดานออกแบบนิพนธ

เฉพาะบุคคล  ตามหัวขอ  จุดมุงหมาย  ขอกําหนดและขอบเขตท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
หัวขอออกแบบนิพนธ  มีการคนควาพัฒนาสรางสรรคดวยตนเอง โดยศึกษาทฤษฎี  วิธีการ กระบวนการ
ตาง ๆ ตลอดจนวิเคราะห  สรุปขอมูลประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ โดยปฏิบัติตามระเบียบการเขียน
เอกสารประกอบงานออกแบบนิพนธ  และจัดทําผลงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภายใตการ
ควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ

5542108 ออกแบบผลิตภัณฑไทยรวมสมัย
Contemporary Thai Product Designs

3(2-2)

การออกแบบผลิตภัณฑรวมสมัย เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไทยอยางมีเอกลักษณ
และมีความเปนสากล  ตามแนวคิด  ความหมาย และหลักการออกแบบผลิตภัณฑรวมสมัย โดยศึกษา
วิเคราะหแนวโนม และความนิยมทางการตลาด เปรียบเทียบวิถีชีวิตปจจุบันของคนไทยในสังคมเมือง และ
นอกเมือง  รูปแบบการดําเนินชีวิตระหวางสังคมไทยกับสังคมตะวันตก  ดานเทคโนโลยี  วัฒนธรรม
รสนิยม  ฝกการทําโครงงานออกแบบผลิตภัณฑในลักษณะท่ีเก่ียวของ  การทําหุนจําลอง การทําผลิตภัณฑ
ตนแบบ  มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

5542401 ออกแบบเฟอรนิเจอร
Furniture  Designs

3(2-2)

การออกแบบเฟอรนิเจอร  ประเภทเครื่องเรือนแบบประจําชาติ และสากล  ในยุคสมัย
ตาง ๆ และยุคปจจุบัน  การวิเคราะหรูปแบบ  วัสดุ ประโยชนใชสอยท่ีสอดคลองกับสัดสวนของรางกาย
มนุษย  อุปกรณประกอบโครงสราง  การทดสอบความแข็งแรง  และความงาม  การออกแบบ  เขียนแบบ
พรอมท้ังผลิตภัณฑชิ้นงานตนแบบ  มีการศึกษานอกสถานท่ี

5542601 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
Plastic  Designs

3(2-2)

ชนิด คุณสมบัติ และการใชงานของพลาสติก พลาสติกเสริมแรง และ ไฟเบอรกลาส
ประเภทตาง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก และวิธีการใชเครื่องมืออุปกรณ  กระบวนการ
ข้ึนรูปผลิตภัณฑดวยแมพิมพจากงานปูนปลาสเตอร กระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑ ไฟเบอรกลาส ดวย
แมพิมพขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก และทําหุนจําลองผลิตภัณฑ
พลาสติกจากกรรมวิธีการผลิตดังกลาว ฝกทําโครงงานออกแบบ  ทําหุนจําลอง  และผลิตภัณฑตนแบบ
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5542702 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ

Designs  and  Development  Packaging
รายวิชาบังคับกอน : 5542701 การออกแบบบรรจุภัณฑ

3(2-2)

การคนควาวิจัยพัฒนางานออกแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือสงเสริมการขาย  การจัดจําหนาย
การขนสง  โดยคํานึงถึงหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการออกแบบบรรจุภัณฑ  การคนควาขอมูลประกอบการ
ออกแบบ  วัสดุ  โครงสราง  ความปลอดภัย  กราฟก  ความสวยงาม  ฝกการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีมีความ
ซับซอน   การอออกแบบบรรจุภัณฑรวมหนวย   กระบวนการขนสง   มีการทําบรรจุภัณฑตนแบบ  มี
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

5543112 การถายภาพเพื่องานออกแบบ
Photography  for  Designs

2(1-2)

ทฤษฎีพ้ืนฐานการถายภาพ วัสดุอุปกรณการถายภาพ เทคนิคการถายภาพประเภทตาง
ๆ  การถายภาพจากแสงธรรมชาติ  แสงในสตูดิโอ ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว การจัดองคประกอบ  การ
ควบคุมแสง ฝกปฏิบัติการถายภาพเบื้องตน  และถายภาพผลิตภัณฑท่ีมีรูปทรง และพ้ืนผิววัสดุแตกตางกัน

5543113 ออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม 5
Industrial  Design 5

3(2-2)

รายวิชาบังคับกอน :  5543111 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
ฝกปฏิบัติการทําโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ ตลอดกระบวนการ ตั้งแตศึกษาคนควา

ขอมูลประกอบการออกแบบภาคเอกสาร  การกําหนดกรอบความคิด ประโยชนใชสอย ฝกการแกไขปญหา
และการวิเคราะหขอมูล  ความสัมพันธระหวางการออกแบบผลิตภัณฑกับสภาพแวดลอม การเขียนแบบ
สั่งงานเพ่ือการผลิต  การสรุปและหาแนวทางการนําเสนองาน  การทําหุนจําลอง หรือผลิตภัณฑตนแบบ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

5543119 การจัดการธุรกิจงานออกแบบผลิตภัณฑ
Management  of Product Designs

2(1-2)

การจัดการบริหารงานธุรกิจดานออกแบบ ศึกษาองคประกอบธุรกิจ  การวางแผนธุรกิจ
การดําเนินงานธุรกิจทางการออกแบบประเภทตาง ๆ วิเคราะหแนวโนมธุรกิจงานออกแบบ  ระเบียบ
ปฏิบัติการทําการจางงานออกแบบ  การประมาณราคา  คาแรง  การดําเนินการวิเคราะห  วิจัยตลาดของ
ธุรกิจงานออกแบบกระบวนการผลิต การนําเสนอและเผยแพรผลงานออกแบบในเชิงการตลาด จริยธรรม
ทางธุรกิจ



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หนา 17

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5543203 ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ

Paper  Designs
3(2-2)

หลักการออกแบบผลิตภัณฑท่ีทําจากกระดาษประเภทตาง ๆ ศึกษาวิธีการ เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ผลิตภัณฑกระดาษ คุณสมบัติ และกรรมวิธีการผลิต เทคนิค กระบวนการสรางงานกระดาษ ฝก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ  หุนจําลอง  ผลิตภัณฑตนแบบ

5543212 ออกแบบเครื่องประดับ
Ornament  Designs

3(2-2)

หลักการ  ประวัติ  ความหมาย  ประเภท  การออกแบบเครื่องประดับเชิงพาณิชย  และ
เชิงศิลปะใหสัมพันธกับเครื่องแตงกาย และความนิยม ตลอดจนรูปแบบการใชชีวิต รวมถึงศึกษาวัสดุ ตาง
ประเภท และคุณสมบัติท่ีเก่ียวของ  ฝกออกแบบเครื่องประดับรางกายประเภทตาง ๆ ทําหุนจําลอง
ผลิตภัณฑตนแบบ เพ่ือนําเสนอผลงาน มีการศึกษานอกสถานท่ี

5543216 ออกแบบผลิตภัณฑของเด็กเลน
Toy  Designs

3(2-2)

ประวัติความเปนมาเก่ียวกับรูปแบบของเด็กเลนท่ัวโลก ของเด็กเลนพ้ืนบานไทยอดีต
จนถึงปจจุบัน  ชนิดของเครื่องเลน  หลักการออกแบบ  กระบวนการออกแบบของเด็กเลนไทย ศึกษา
จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก ความตองการของผูบริโภค  โดยเนนการออกแบบสรางสรรค  ดานรูปทรง
ประโยชนใชสอย  ความปลอดภัย ฯลฯ ฝกทําโครงงานออกแบบของเด็กเลน  การสรางหุนจําลอง  การทํา
ผลิตภัณฑตนแบบ  การนําเสนอผลงาน ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

5543217 ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อมวลชน
Universal  Designs

3(2-2)

การออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑและทดลองแกปญหา ประยุกตงานออกแบบใหเกิด
ความเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม “การออกแบบเพ่ือการใชงานของคนทุกกลุมในสังคม” ผูสูงอายุ
เด็ก  ผูพิการ ผูดอยโอกาสในสังคม หรืออ่ืน ๆ ศึกษาหลักการออกแบบ Universal Design เพ่ือคนทุก
กลุมในสังคม  ศึกษาการยศาสตรท่ีมีความสัมพันธกับการการออกแบบผลิตภัณฑของผูใชทุกกลุมท่ีมี
ความสัมพันธ เหมาะสมกับการออกแบบผลิตภัณฑภายในท่ีพักอาศัย สถานบริการสาธารณะ เฉพาะบุคคล
ออกแบบเพ่ือความปลอดภัย และความเปนระเบียบของเมือง รวมถึงออกแบบสัญลักษณ และ
องคประกอบอ่ืน ฝกทําโครงงานออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือมวลชน ทําหุนจําลอง ผลิตภัณฑตนแบบ
มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5543219 ออกแบบผลิตภัณฑบนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Product Designs Based  on  Sufficiency  Economy  Philosophy
3(2-2)

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และนํามาประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑภายใต
กระแสโลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงในสังคม การใชภูมิปญญาทองถ่ิน  และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมในชุมชน นํามาสรางประโยชนอยางเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีความ
เปนอยูอยางพอเพียง ฝกปฏิบัติโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ ใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบาน มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

5543221 ออกแบบยานพาหนะเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
Vehicle  Designs for  Environment Conservation

3(2-2)

ประวัติการออกแบบยานพาหนะประเภทตาง ๆ องคประกอบภายนอกและภายใน
โครงสราง ขนาดสัดสวน  วัสดุ ระบบ ประโยชนใชสอย ศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
พิจารณาถึงความสัมพันธรางกายมนุษย เนนการออกแบบยานพาหนะอยางงายเพ่ือสิ่งแวดลอม ฝก
ออกแบบโครงงานยานพาหนะ  เพ่ือสิ่งแวดลอมอยางงาย เชน เขียนแบบ ทําหุนจําลอง  ทําผลิตภัณฑ
ตนแบบ การนําเสนอผลงาน  มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

5543222 ออกแบบผลิตภัณฑท่ีระลึกสําหรับประชาคมอาเซียน
Souvenir Product Designs for  ASEAN  Community

3(2-2)

แนวคิดเอกลักษณ  ศิลปวัฒนธรรม  แนวคิด  กลุมประเทศอาเซียน  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ
ของท่ี ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การพัฒนารูปแบบใหเปนไปตามความตองการ  และเอกลักษณของแตละ
ประเทศในประชาคมอาเซียน ฝกออกแบบโครงงาน  ทําหุนจําลอง  ผลิตภัณฑตนแบบ นําเสนองาน

5543223 ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการจัดสวน
Product  Designs for Garden Arrangement

3(2-2)

ประวัติความเปนมา รูปแบบ การจัดสวน ศึกษาศาสตรฮวงจุย  ตามหลักความเชื่อ เพ่ือ
การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับใชในการตกแตงสวนใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม มีการสรางสรรครูปทรงให
เปนผลิตภัณฑแนวคิด และผลิตภัณฑเพ่ือประโยชนใชสอยดวยวัสดุประเภทตาง ๆ ฝกออกแบบโครงงาน
ทําหุนจําลอง  ผลิตภัณฑตนแบบ  นําเสนองาน
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2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3 หนวยกิต
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป)
5543801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

Preparation for Professional Internship Industrial Product
Designs

9(90)

การเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูและลักษณะ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณสมบัติ ท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ และเก่ียวของกับวิชาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

5543802 การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Co – operative Education

1(45)

หลักการ  แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรู
พ้ืนฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และ  มนุษย
สัมพันธการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนอและการเขียนแบบ

5544801 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Professional  Internship  for  Industrial  Product  Designs
วิชาบังคับกอน : 5543801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ใหฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการของหนวยงานรัฐบาล หรือเอกชนเสมือน
เปนพนักงานของสถานประกอบการในตําแหนงท่ีตรง หรือใกลเคียงกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 450 ชั่วโมง  เพ่ือหาประสบการณตามความถนัดทางวิชาชีพ  ใน
ระหวางปฏิบัติงานมีหนาท่ีรับผิดชอบแนนอน  และรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายเต็มความสามารถ มี
การสัมมนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู  ในสาระท่ีไดจากการฝกประสบการณวิชาชีพ  เพ่ือ
สรางศรัทธา และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ  โดยมีการดําเนินการจัดสัมมนา และมีสวนรวมในการอภิปราย
สรุปผล  ใหเกิดการพัฒนาตนเอง  กอนสําเร็จการศึกษา

5544802 สหกิจศึกษา
Co – operative Education
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นักศึกษาออกปฏิบัติงานเชิงวิชาการ และวิชาชีพ เต็มเวลา เสมือนเปนพนักงานชั่วคราว
ณ สถานประกอบการท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองสงรายงานวิชาการ และ
นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ตอกรรมการบริหารสาขาวิชา เพ่ือการประเมินผลของอาจารยท่ีปรึกษาท่ีสหกิจ
ศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น


