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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 มุงมั่นพัฒนาตน ดํารงคุณธรรม นําประโยชนสูสังคม

วัตถุประสงคของหลักสูตร มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มี ค วามมุ ง มั่ น ในการทํ า งาน ใฝรู พัฒ นาตนเอง สั งคมและชุ ม ชนใหก า วหนา มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธและความเปนผูนํา มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
2. มีความรู ความเขาใจ ความสามารถปฏิบัติงานดานการออกแบบนิเทศศิลป และประยุกตใช
เทคโนโลยีเพื่อกาวทันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน วิเคราะห แกปญหา และสามารถทํางานออกแบบได
อยางสรางสรรค
4. ให ต ระหนั ก รู ในศิ ล ปวั ฒ นธรรมของสั งคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชาคมอาเซีย น
สรางสรรคงานที่กอใหเกิดความสัมพันธอันดีกับสมาชิกของประชาคม สังคมวัฒนธรรมอาเซียน
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

130 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษา
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

การจัดการเรียนการสอน
1500110
1500111

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
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30
9
12
9
94
6
27
55
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

2

1500112
2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Daily Life
1.3) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ

2.1) กลุมวิชาแกน
1552702 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 1
English for Communication Art Design 1
1552703 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 2
English for Communication Art Design 2
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2.1) รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
2031301 พื้นฐานคอมพิวเตอรกราฟก
Basic Computer Graphic
2031302 พื้นฐานการวาดเสน
Basic Drawing
2.2.2) รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2031117
2031119
2031303
2031306

หลักการออกแบบ
Principle of Design
สีและการออกแบบสรางสรรค
Color and Creative Design
การวาดเสน
Drawing
ประวัติศาสตรการออกแบบนิเทศศิลป
History of Visual Communication Design
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3(3-0)
12 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9 หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
94

หนวยกิต

6

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)

27
4

หนวยกิต
หนวยกิต
2(1-2)
2(1-2)

23

หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
หนา 2
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2031307
2031308
2031309
2031310

สุนทรียศาสตร
Aesthetics
ศิลปะตะวันออกและอาเซียน
Eastern and Asian Art
การออกแบบตามวิถีไทย
Thai Style Design
คอมพิวเตอรเพื่องานศิลปะและการออกแบบ
Computer for Art and Design
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน

2031105
2031118
2031304
2031305
2032101
2032103
2032104
2032202
2032408
2033101
2033105
2033206
2034204
2034901

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
55

หนวยกิต

2.3.1. รายวิชาเฉพาะ(บังคับ)
43
การออกแบบสัญลักษณ
Symbol Design
เทคนิคการเขียนแบบ
Drawing Techniques
การวาดเสนสรางสรรค
Creative Drawing
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
Creative Thinking in Design
ภาพประกอบ
Illustrations
การออกแบบสิ่งพิมพ
Printing Design
การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ
Graphic Design on Package
กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบและการนําเสนองาน
Creative Design Process and Presentation
การถายภาพ
Photography
การออกแบบโฆษณา
Advertising Design
การออกแบบนิเทศศิลปเพื่อสิ่งแวดลอม
Visual Communication Design for Environment
การวิจัยงานศิลปะและการออกแบบ
Art and Design Research
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติและ 3 มิติ
2D and 3D Animation Design
ศิลปนิพนธ
Art Thesis

หนวยกิต
3(2-2)
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
4(2-4)

หนา 3
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2.3.2 รายวิชาเฉพาะ (เลือก)
12 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2032106 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
Lettering and Typography Design
2033207 การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ
Display and Exhibition Design
2033208 สีในการออกแบบ
Color in Design
2033209 กลยุทธการสรางสรรคสื่อโฆษณา
Advertising Creative Strategy
2033210 การออกแบบเว็บ
Web Design
2033211 ศิลปะพื้นบาน
Folk Art
2033403 การถายภาพโฆษณา
Advertising Photography
2034201 นวัตกรรมการออกแบบนิเทศศิลป
Visual Communication Design Innovation
2034202 การจัดการงานออกแบบนิเทศศิลป
Visual Communication Design Management
2034203 การออกแบบสื่อผสม
Multimedia Design
2034205 การออกแบบบรรจุภัณฑ
Package Design
2034206 การออกแบบหนังสือ
Book Design
2034207 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่องานโฆษณา
Printing Design for Advertising
2034902 โครงการเอกเทศ
Individual Project
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หนวยกิต
2034801 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป
Professional Internship in Visual
Communication Design

2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-1)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(1-3)
6(450)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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หนา 4

5

คําอธิบายรายวิชา
1500110

1500111

1500112

2500113

2500114

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
กลุมภาษา
9 หนวยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ
การยอความ การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห
ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอ
ผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม
English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
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.
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มี
ตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของ
ภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
หนวยกิต
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการ
ดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอ
สวนรวม
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของ
มนุษย ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การ
เคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละ
แบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมา
ประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจ
ผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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หนา 5

6

2500115

2500116

4000115

4000116

4000117

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนํา
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งมาประยุกตใชในการดําเนิน ชีวิตในปจ จุบัน สรางความ
ตระหนั กในคุณคาวั ฒนธรรม และการรวมกิจ กรรมสืบสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ไทย และท องถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับวิวัฒ นาการ ผลกระทบ การ
ผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศ
และระหวางประเทศ
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Law in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พย สิน ทางปญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให โ ทษ พระราชบั ญญัติ ทะเบีย นราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ ย วกับสิ่งแวดลอมและสิทธิ
ชุมชน
3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสั ม พั น ธ ร ะหวางสิ่งมี ชีวิต ธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดลอ ม การเปลี่ย นแปลงที่ มี
ผลกระทบต อ ภาวะสุ ข ภาพของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก สถานการณ ป ญ หาสุ ข ภาพ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภค พฤติ ก รรมสุ ข ภาพทางเพศ ป ญ หาความเครี ย ด
การ
เสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอ
สุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการ
ดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติ ออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลั กการ แนวคิดแบบ
ตาง ๆ ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม
และการคิดเพื่อแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การ
นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และ
การสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1552702

1552703

2) หมวดวิชาเฉพาะ
94
หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
6
หนวยกิต
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 1
3(3-0)
English for Visual Communication Design 1
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.
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 2
3(3-0)
English for Visual Communication Design 2
รายวิชาบังคับกอน : 1552702 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบนิเทศ
ศิลป 1
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
2(1-2)
Basic Computer Graphic
การทํางานของคอมพิวเตอร หนวยความจํา หนวยคํานวณ หนวยประมวลผล อุปกรณตอ
พวง ซอฟทแวรทางศิลปะหรือโปรแกรมที่เกี่ยวของ การใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยงานออกแบบ
และเขียนแบบทางศิลปะ การคนควาขอมูล การสื่อสารขั้นพื้นฐานทางอินเทอรเนต
2031302 พื้นฐานการวาดเสน
2(1-2)
Basic Drawing
การใชเครื่องมือและอุปกรณในการวาดภาพ การวาดภาพลักษณะตาง ๆ จากสิ่งที่มีอยู
ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โดยเนนความถูกตองของการวาดภาพและระบายสี
เหมือนจริง
2031117

2031119

2.2.2) รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
23 หนวยกิต
หลักการออกแบบ
3(2-2)
Principle of Design
ความสัมพันธของทัศนธาตุ ทฤษฎีสี หลักการจัดองคประกอบศิลปที่สามารถ
ประยุกตใชในงานออกแบบ ความมีรสนิยมที่ดีทางการออกแบบ ฝกปฏิบัติออกแบบ เนน
ทักษะในการสื่อสารดวยภาษาภาพ และการอธิบาย
สีและการออกแบบสรางสรรค
3(2-2)
Color and Creative Design
รายวิชาบังคับกอน : 2031302 พื้นฐานการวาดเสน
: 2031301 พื้นฐานคอมพิวเตอรกราฟก
ที่มาของการออกแบบ การสรางสรรค ทฤษฎีสี วิธีการคิด การกําหนดกรอบและ
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2031303

2031306

2031307

2031308

2031309

2031310

เนื้อหาสาระของงานออกแบบ การนําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาแนวความคิดในการ
ออกแบบ ฝกปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคงาน
การวาดเสน
2(1-2)
Drawing
รายวิชาบังคับกอน : 2031302 พื้นฐานการวาดเสน
การวาดภาพลักษณะบุคลิกและทาทางลักษณะการเคลื่อนไหว ของสิ่งมีชีวิต แสดง
ลักษณะเฉพาะหรืออารมณความรูสึกที่ไดจากสิ่งนั้น ๆ การวาดภาพสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การ
วาดภาพทัศนียวิทยาในธรรมชาติ เนนความถูกตองที่สะทอนภาพลักษณของสื่อนั้น ๆ ให
ใกลเคียงกับสภาพที่เปนจริง ดวยการวาดภาพสีและขาวดํา ฝกปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ
และนอกสถานที่
ประวัติศาสตรออกแบบนิเทศศิลป
3(2-2)
History of Visual Communication Design
ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตกและประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก วิวัฒนาการของ
การออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป รู ป แบบ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การออกแบบ ประวั ติ แ ละผลงาน
นักออกแบบนิเทศศิลปที่สําคัญ
สุนทรียศาสตร
3(2-2)
Aesthetics
ความหมาย ความสําคัญของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีความงามและศิลปะ ทัศนะเรื่อง
การรับรูและสภาวะของความงาม โครงสรางของความงามที่มีอยูในธรรมชาติและศิลปะตาม
ทฤษฎีสุนทรียศาสตรของนักปรัชญาคนสําคัญ ความสัมพันธระหวางความงามกับศิลปะ การ
แสดงออกและอารมณในศิลปะ ทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตก
ศิลปะตะวันออกและอาเซียน
3(2-2)
Eastern and Asian Art
ความสําคัญ วิวัฒนาการ ความเปนมาของรูปแบบทางศิลปะตะวันออกและอาเซียน
แนวความคิดความหมายทางศิลปะที่มีตอวัฒนธรรม ภาษา คติ ความเชื่อทางศาสนา
ประวัติศาสตร สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีของแตละยุคสมัย รวมทั้ง
แนวความคิดในการสรางงานของศิลปนคนสําคัญ อิทธิพลศิลปะตะวันตกและศิลปะ
ตะวันออกที่มีตองานศิลปกรรมในภูมิภาคอาเซียน ฝกปฏิบัติออกแบบศิลปกรรมตะวันออก
และอาเซียน
การออกแบบตามวิถีไทย
3(2-2)
Thai Style Design
วิวัฒนาการศิลปะไทยและศิลปะไทยรวมสมัย ศึกษาวิธีคิดและการแสดงออกของ
ศิลปะประจําชาติ ศิลปวัตถุ พุทธศิลป วิถีชีวิต ความเชื่อพิธีกรรมและความคิดของคนไทยใน
สังคม อารยธรรมไทยจนถึงปจจุบันที่มีอิทธิพลตอการออกแบบนิเทศศิลป ปฏิบัติการ
ออกแบบผสมผสานงานศิลปะไทยกับงานนิเทศศิลป
คอมพิวเตอรเพื่องานศิลปะและการออกแบบ
3(2-2)
Computer for Art and Design
รายวิชาบังคับกอน : 2031301 พื้นฐานคอมพิวเตอรกราฟก
หลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการทํางานศิลปะ งานกราฟกเพื่องาน
นิเทศศิลป งานออกแบบ และผลิตกราฟกประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติงานทางศิลปะและ
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การออกแบบ

2031105

2031118

2031304

2031305

2032101

2032103

2.3) กลุมวิชาเฉพาะ
55
หนวยกิต
2.3.1. รายวิชาเฉพาะ(บังคับ)
43
หนวยกิต
การออกแบบสัญลักษณ
3(2-2)
Symbol Design
รายวิชาบังคับกอน : 2031117 หลักการออกแบบ
หลั ก การและพื้ น ฐานการออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป การออกแบบสั ญ ศาสตร การ
ออกแบบอัตลั กษณ การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ การออกแบบตัวอักษร ฝก
ปฏิบัติการออกแบบ คํานึงถึงหลักการออกแบบและการสื่อสาร
เทคนิคการเขียนแบบ
3(2-2)
Drawing Techniques
การใชเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบมาตรฐาน ลักษณะ
ของเสน การเขียนตัวอักษร การเขียนรูปทรงเรขาคณิต สิ่งของตาง ๆ ในลักษณะสองมิติ
และสามมิติ การอานแบบ และการเขียนแบบทัศนียภาพ
การวาดเสนสรางสรรค
3(2-2)
Creative Drawing
รายวิชาบังคับกอน : 2031302 พื้นฐานการวาดเสน
การวาดภาพสรางสรรค ลักษณะตาง ๆ จากจินตนาการและความคิดสรางสรรค
เรียนรูเกี่ยวกับการรับรูและการแสดงออกในแงของความคิดสรางสรรคที่กวางขึ้น ปฏิบัติงาน
ทั้งในหองปฏิบัติงานและนอกสถานที่ เนนเทคนิคการวาดภาพเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป
ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
3(2-2)
Creative Thinking in Design
รายวิชาบังคับกอน : 2031117 หลักการออกแบบ
หลักการสรางจินตนาการ กระบวนการคิดงานออกแบบอยางเปนระบบ องค
ประกอบของกระบวนการคิดเพื่อการสรางสรรค พฤติกรรมการแสดงออก การบูรณาการ
ความคิดกับงานออกแบบ จิตวิทยา ความสัมพันธระหวางงานออกแบบกับสถานที่และ
สภาพแวดลอม เนนฝกทักษะการคิด การสื่อสารดวยภาษาภาพและการอธิบายอยาง
สรางสรรค
ภาพประกอบ
3(2-2)
Illustrations
หลักการ แนวคิด การออกแบบภาพประกอบดวยเทคนิคตางๆ และการถายทอด
ภาษาภาพใหสื่อสารในงาน 2 มิติและ 3 มิติ ไดอยางเหมาะสม ฝกทักษะการพัฒนาแนวคิด
เพื่อการประยุกตใชสื่อหลายรูปแบบสําหรับงานออกแบบสิ่งพิมพและสตอรีบอรด
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 หนาที่ของกราฟกบนบรรจุภัณฑชนิด
ตาง ๆ วัสดุตาง ๆ ที่ใชทําบรรจุภัณฑ การจัดวางองคประกอบตาง ๆ บนบรรจุภัณฑ ฝก
ทักษะออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ

2032202

กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบและการนําเสนองาน
3(2-2)
Creative Design Process and Presentation
การวางแผนการออกแบบนิเทศศิลป การตีความขอมูลกอนนําไปออกแบบเปนภาพ
การคนควาขอมูลเพื่อการจัดระบบ การเรียบเรียง การวิเคราะห การนําเสนอขอมูลจากการ
ตีความ การเลือกใชสื่อในการถายทอดความคิด การสื่อความหมายดวยภาพและตัวอักษร
การใช สื่ อมั ล ติ มีเ ดี ย บนคอมพิวเตอร การนําเสนอผลงานออกแบบ การทําพอรตฟอลิโ อ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการเสนอผลงาน

2032408

การถายภาพ
3(2-2)
Photography
หลักการถายภาพเบื้องตน การใชกลองถายภาพ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ถายภาพ การจัดองคประกอบภาพ มุมกลอง ความคิดสรางสรรคในการถายภาพ ปฏิบัติการ
ถายภาพทั้งในและนอกสถานที่

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 เพื่อนําไปใชกับงานสรางสรรคงานภาพเคลื่อนไหว
หลั ก การออกแบบภาพเคลื่ อ นไหว ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งงานออกแบบ รู ป แบบ วั ส ดุ
เครื่องมือ และกรรมวิธีการผลิตภาพเคลื่อนไหว ปฏิบัติการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
และ 3 มิติ

2034901

ศิลปนิพนธ
4(2-4)
Art Thesis
รายวิชาบังคับกอน : 2033206 การวิจัยงานออกแบบและศิลปะ
งานศิลปนิพนธทางออกแบบนิเทศศิลป เฉพาะบุคคลที่ไดรับอนุมัติหัวขอจากคณะ
กรรมการพิจารณาเคาโครงศิลปนิพนธ ทําการคนควาพัฒนาออกแบบสรางสรรคงานดวย
ตนเองเปนศิลปนิพนธ โดยใชพื้นฐานความรูความสามารถทางการศึกษาตาง ๆ ในสาขาการ
ออกแบบ และจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธตอสาธารณะ หลังจากศิลปนิพนธผานการอนุมัติ

2032106

2033207

2.3.1. รายวิชาเฉพาะ(เลือก)
12
หนวยกิต
การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
2(1-2)
Lettering and Typography Design
การออกแบบตั ว อัก ษร เลื อ กใช ตั ว อั ก ษร การจั ด วางตั ว อั ก ษรให เ หมาะสมและ
สร า งสรรค โดยคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การและทฤษฎี ใ นการมองเห็ น และสื่ อ สารการออกแบบ
ความสัมพันธกันระหวางตัวอักษรและภาพ ปฏิบัติการออกแบบและจัดวางตัวอักษร
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 เพื่องานออกแบบนิเทศศิลป

2033209

กลยุทธการสรางสรรคสื่อโฆษณา
2(1-2)
Advertising Creative Strategy
การออกแบบโฆษณา การวางแผน กลยุท ธ และแนวคิ ดหลั กในการสรา งสรรค
โฆษณา การโฆษณาตอเนื่องในลักษณะของการรณรงค ปฏิบัติการออกแบบสรางสรรคสื่อ
โฆษณา
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2033210

การออกแบบเว็บ
2(1-2)
Web Design
พัฒนาการทางออกแบบนิเทศศิลป และองคประกอบการออกแบบอื่น 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 การจัดแสงและอุปกรณอื่นในการ
ถายภาพโฆษณา ปฏิบัติการถายภาพโฆษณาทั้งในและนอกสถานที่

203321

ศิลปะพื้นบาน
2(1-2)
Folk Art
ศิลปะและหัตถกรรม วัฒนธรรมของไทยในภาคตาง ๆ ศิลปะรวมสมัยของไทย
และอาเซี ย น ความเชื่ อหรือเหตุผ ลที่ปรากฏในรูปแบบของศิล ปะพื้นบาน การวิเคราะห
เอกลักษณเดน ๆ ดานรูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่นํามาใช การนํามาประยุกตใชในการ
ออกแบบนิเทศศิลป ปฏิบัติการออกแบบผสมผสานงานศิลปะพื้นบานกับงานนิเทศศิลป

2034201

นวัตกรรมการออกแบบนิเทศศิลป
2(1-2)
Visual Communication Design Innovation
การออกแบบสื่อและการใชสื่อในรูปแบบใหมโดยศึกษาพฤติกรรมและอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมที่มีผลตอสื่อนั้น เนนความคิดรวบยอด ความคิดสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรม
ในการออกแบบและพัฒนาใหทันสมัยสอดคลองกับนวัตกรรมดานการออกแบบนิเทศศิลป
สากล

2034202

การจัดการงานออกแบบนิเทศศิลป
2(2-1)
Visual Communication Design Management
โครงสราง นโยบาย การจัดการหนวยงานนิเทศศิลป การจัดการดานงานออกแบบ
นิเทศศิลป การจัดการงบประมาณและบุคลากร การนําเสนองานโฆษณา งานนิเทศศิลป
และสื่อตางๆ การวิเคราะหและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานธุรกิจ
งานออกแบบนิเทศศิลป จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับงาน
นิเทศศิลป

2034203

การออกแบบสื่อผสม
2(1-2)
Multimedia Design
การใชงานศิลปะหลายแขนง โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชออกแบบ ผสมผสานงานศิลปะ
และสื่อตาง ๆ หลายสื่อ นํามาออกแบบประยุกตเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป ปฏิบัติการ
ออกแบบผสมผสานงานศิลปะหลายแขนงเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป
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2034205

การออกแบบบรรจุภัณฑ
2(1-2)
Packaging Design
ออกแบบบรรจุภัณ ฑประเภทตาง ๆ การผลิตบรรจุภัณ ฑ ระบบการพิ มพบ น
บรรจุภัณฑ การประยุกตงานกราฟกกับบรรจุภัณฑ การทดสอบบรรจุภัณฑ

2034206

การออกแบบหนังสือ
2(1-2)
Book Design
การออกแบบ การเตรีย มและการจัดทํ าตน ฉบับ สําหรับหนังสื อประเภทตา ง ๆ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Book) ออกแบบจัดรูปเลมประเภทตางๆ ความ
ตอเนื่องของการจัดหนา คํานึงถึงหนาที่ในการสื่อสารและความคิดสรางสรรค ขอจํากัดใน
การผลิตงานพิมพและเทคโนโลยี ปฏิบัติการออกแบบหนังสือประเภทตาง ๆ

2034207

การออกแบบสิ่งพิมพเพื่องานโฆษณา
2(1-2)
Printing Design for Advertising
การสรางแนวคิดหลักสําหรับสรางงานโฆษณา การออกแบบนิเทศศิลปสําหรับงาน
โฆษณาโดยเนนสื่อสิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยี การจัดวางในสื่อโฆษณา การใชภาพเพื่องาน
กราฟก ตัวอักษรในงานโฆษณา และการผลิตงานโฆษณา

2034902

โครงการเอกเทศ
3(1-3)
Individual Project
รายวิชาบังคับกอน : 2033206 วิจัยงานออกแบบและศิลปะ
โครงงานทางการออกแบบนิเทศศิล ปที่นําเสนอเปน เอกเทศ โดยผานการอนุมัติ
หัวขอจากผูสอน งานจะตองสรางสรรค พัฒนา และออกแบบ โดยเนนลักษณะเฉพาะตัวที่
ชัดเจนแสดงความเปนมืออาชีพ

2034801

2.4)กลุมวิชาชีพ
6
หนวยกิต
การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป
6(450)
Professional Internship in Visual Communication Design
การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานแหลงประกอบการโดยการนําความรูทางวิชาการที่
ไดศึกษา นํามาพัฒนาใชในการทํางานจริงใหเกิดประสบการณวิชาชีพ ในดานระบบของ
การทํางานแบบมืออาชีพ การปรับตัวเขาสูวัฒนธรรมองคกรงานวิชาชีพเพื่อเสริมสรางความ
มั่นใจในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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