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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Design
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) B.Sc. (Industrial Design)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ ในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
นําองคความรู ไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพเพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม
ตรงตามความตองการของสังคม
วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติดังนี้
1. มี ความคิ ด ริ เ ริ่ มสร างสรรค มีความรูจ ริงทางออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทั้งทฤษฎี
ปฏิบัติ
2. มี ความใฝ รู เชื่ อมั่ น ในความรู นําองคความรูมาประยุ กตใ ชส รา งสรรคผ ลงานออกแบบ
คนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ ที่ทันสมัยตอวิทยาการและเทคโนโลยีใหม สามารถพัฒนาผลิตภัณฑให
มีคุณภาพตรงตามความตองการของสังคม
3. มี ค วามรั ก ความศรั ท ธาในวิ ช าชี พ มี กิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการทํ า งาน และมี ค วามสํ า นึ ก ใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย อันเปนเอกลักษณของชาติ และตระหนักในการธํารงรักษาสิ่งแวดลอม
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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) กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
10 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
62 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
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หนา 1

2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

5541101
5541103
5541105
5541106
5541801

5541102
5541104
5541107
5541108

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

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)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
10 หนวยกิต
ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(1-2)
History of Industrial Product Designs
องคประกอบศิลปะและหลักการออกแบบเบื้องตน
2(1-2)
Principles Designs and Art Composition
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
2(1-2)
Materials and Production Process
การยศาสตรเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(1-2)
Ergonomics for Industrial Product Designs
ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐาน
2(1-2)
Workshop in Basic Tools
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
62 หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ
เรียน
44 หนวยกิต
หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(2-2)
Principles of Industrial Design
แนวคิดทางการออกแบบเบื้องตน
3(2-2)
Concept of Basic Designs
เขียนแบบเบื้องตน
2(1-2)
Basic Drawing Technique
วาดภาพเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
2(1-2)
Drawing for Product Designs
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หนา 2

5542101
5542102
5542103
5542112
5542701
5543102
5543108
5543109
5543110
5543111
5543901
5544901
5544902
5542108
5542401
5542601
5542702
5543112

เขียนแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร
Product Drawing Technique by Computer
ทฤษฎีสีและการออกแบบสี
Theory of Color and Design
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
Industrial Designs 1
การทําหุนจําลองเพื่อนําเสนอผลงาน
Model Making for Presentations
ออกแบบบรรจุภัณฑ
Packaging Designs
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
Industrial Design 2
คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ 1
Computer Aided Designs 1
คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ 2
Computer Aided Designs 2
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
Industrial Design 3
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
Industrial Design 4
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
Product Research and Development
โครงการออกแบบนิพนธ
Thesis Proposal Designs
ออกแบบนิพนธ
Thesis Designs
2.3.2) วิชาเลือก
ออกแบบผลิตภัณฑไทยรวมสมัย
Contemporary Thai Products Designs
ออกแบบเฟอรนิเจอร
Furniture Designs
ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
Plastic Designs
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
Designs and Development Packaging
การถายภาพเพื่องานออกแบบ
Photography for Product Designs
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2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
4(2-6)
18

หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)

หนา 3

5543113
5543119
5543203
5543212
5543216
5543217
5543218
5543219
5543220
5543221
5543222
5543223
5543801
5544801
5543802
5544802

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
3(2-2)
Industrial Design 5
การจัดการธุรกิจงานออกแบบผลิตภัณฑ
2(1-2)
Management of Product Designs
ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ
3(2-2)
Paper Designs
ออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2)
Ornament Designs
ออกแบบผลิตภัณฑของเด็กเลน
3(2-2)
Toy Designs
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อมวลชน
3(2-2)
Universal Designs
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Product Designs for Environment
ออกแบบผลิตภัณฑบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2)
Product Designs Based on Sufficiency Economy
Philosophy
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ
3(2-2)
Designs for Disaster Mitigation
ออกแบบยานพาหนะเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Vehicle Designs for Environment Conservation
ออกแบบผลิตภัณฑที่ระลึกสําหรับประชาคมอาเซียน
3(2-2)
Souvenir Product Designs for ASEAN Community
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการจัดสวน
3(2-2)
Product Designs for Garden Arrangement
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2(90)
Preparation for Professional Internship Industrial Product
Designs
การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5(450)
Professional Internship for Industrial Product Designs
หรือ
การเตรียมฝกสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Co – operative Education
สหกิจศึกษา
6(540)
Co- operative Education
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปน รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไม
เปนรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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หนา 5

คําอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอย า งถู ก ต อ งและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
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
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิช าชีพ การ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
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หนา 6

รหัสวิชา
2500114

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ย วกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ย นแปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
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หนา 7

รหัสวิชา
4000116

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิ ทยา การคิด เชิ งสั งคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใ ช ใ นด า นต า ง ๆ ได แ ก การศึ กษา ศาสนา วั ฒ นธรรม อาชี พ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
4011301
ฟสิกสทั่วไป 1
3(2-2)
General Physics 1
การวัดและความแมนยําในการวัด สเกลารและเวคเตอร การเคลื่อนที่ในลักษณะตาง ๆ
โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ แรงและผลของแรง งาน กําลัง และพลังงาน การเคลื่อนที่ฮารมอนิก
การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณความรอน อุณหพลศาสตร โดยจัดใหมี
การสาธิตและทดลองตามความเหมาะสม
4021101

เคมีทั่วไป 1
3(2-2)
General Chemistry 1
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสม สารละลาย
วิธีแยกสารโดยการกลั่น การกรอง การตกผลึก การใชตัวทําละลายและโครมาโทกราฟก ระบบเปด
ระบบป ด ปริ มาณสารสัมพัน ธ ความเขมขน ของสารละลาย อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ
พันธะเคมีเบื้องตน ปฏิกิริยาเคมี องคประกอบที่มีผลตออัตราของปฏิกิริยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร
สมบัติของแกส ความสัมพันธระหวางปริมาตร ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน โมเลกุลของแกส การ
แพรของแกส
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หนา 8

รหัสวิชา
4411104

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
หลักสถิติ
3(3-0)
Principles of Statistics
ความหมายและประโยชนของสถิติ สถิติพรรณนา หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัว
แปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมที่สําคัญ คาคาดหมาย การแจกแจกที่ไดจากตัวอยาง
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน

5501102

คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Applied Mathematics for industrial Works
ระบบจํานวนจริง สมการ เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง วงกลม และภาคตัดกรวย
ฟงกชั่นและกราฟ อันดับและอนุกรม ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธและอินทิกรัล

5542104

ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(3-0)
English for Industrial Product Designs
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ การสนทนา การอาน การ
เขียน การเรียนรูคําศัพทวิชาชีพเฉพาะนักออกแบบที่เปนสากล และแวดวงนักออกแบบที่เกี่ยวของ เชน
การเดาความหมาย การอานขอความ บทความตาง ๆ ทางวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ การใชคํายอ การ
อานคําสั่ง และอื่น ๆ การเสนอแนวคิดทางการออกแบบในเชิงวิชาการ

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
10 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5541101
ประวัตแิ ละวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(1-2)
History of Industrial Product Designs
ประวั ติ และวิ วั ฒ นาการของการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบผลิตภัณ ฑ
อุต สาหกรรม ประวั ติ และผลงานนั กออกแบบผลิตภัณฑที่สําคัญในซีกโลกตะวัน ตก ตะวัน ออกและ
ประเทศไทยแตละยุคสมัย แนวคิด และผลงานนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในอดีตและปจจุบัน
5541103

องคประกอบศิลปะและหลักการออกแบบเบื้องตน
2(1-2)
Principles Designs and Art Composition
ทฤษฎีการจัดองคประกอบศิลปะ ทฤษฎีสี อิทธิพลของสีที่มีตอความรูสึกมนุษย หลักการ
ออกแบบเบื้องตน การจัดองคประกอบงานออกแบบดวยวัสดุและกรรมวิธีตาง ๆ 2 มิติและ 3 มิติ ดวย
กระบวนการสรางสรรค แนวคิด เพื่อใหเกิดทักษะ ประสบการณ จินตนาการ และศิลปะนิสัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หนา 9

รหัสวิชา
5541105

ชือ่ วิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
2(1-2)
Materials and Production Process
สมบัติของวัสดุตาง ๆ และกรรมวิธีการผลิต ตลอดจนการใชวัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุ
อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ การวิเคราะหเปรียบเทียบขอดีขอเสีย เพื่อเป นแนวทางการเลือกใชวัสดุที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีการศึกษานอกสถานที่

5541106

การยศาสตรเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(1-2)
Ergonomics for Industrial Product Designs
รายละเอียดทางกายภาพเชิงกลเกี่ยวกับขนาดสัดสวน โครงสราง หนาที่การใชงาน การ
เคลื่ อนไหวสมรรถนะการทํางานของร างกายมนุษย ที่มีความสัมพันธกับการใชงานและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ และอุปกรณตาง ๆ เพื่อนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับงานออกแบบ และพัฒนา
คุณภาพการทํางานของผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับการใชงานของมนุษย

5541801

ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐาน
2(1-2)
Workshop in Basic Tools
หลักการปฏิบัติงานเบื้องตนในโรงงาน กรรมวิธีในโรงงาน ความปลอดภัยในโรงงาน การ
ใชเครื่องมือพื้นฐานชางชนิดตาง ๆ ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือ วัด เครื่องมืออยางงาย เครื่องมือกล
เครื่องจักรกล ตลอดจนการบํารุงรักษาเครือ่ งมือเบื้องตนที่เกี่ยวของกับนักออกแบบ

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
66 หนวยกิต
2.3.1) กลุมวิชาบังคับเรียน
48 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5541102
หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(2-2)
Principles of Industrial Design
หลั ก การ ทฤษฎี กระบวนการ ออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ โดยคํ า นึ ง ถึ ง พื้ น ฐาน
ทางการออกแบบ รู ป ทรง ประโยชน ใชส อย ความสวยงาม การสรางแนวความคิดในการออกแบบ
ความคิดสรางสรรค และการกําหนดกรอบความคิด องคประกอบศิลปะ ทฤษฎีและจิตวิทยาการใชสีกับ
ผลิตภัณฑแตละประเภท ขนาดสัดสวน โครงสรางของผลิตภัณฑ การสรางความคิดสรางสรรค ที่มาของ
การออกแบบ สิ่ ง ต า ง ๆ ที่ มีผ ลต อการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ พฤติ กรรมผูบ ริ โ ภค ศึ ก ษาข อ ดี – ข อ เสี ย
ผลิตภัณฑอยางงาย การนําเสนอผลงาน การออกแบบที่เปนรูปธรรม สุนทรียภาพทางทัศนศิลปในรูปแบบ
ตาง ๆ จรรยาบรรณในวิชาชีพ
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หนา 10

รหัสวิชา
5541104

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
แนวคิดทางการออกแบบเบื้องตน
2(1-2)
Concept of Basic Designs
หลักการ กระบวนการออกแบบและแนวคิดเบื้องตน เชน รูปทรง ประโยชนใชสอย วัสดุ
องค ประกอบศิลปะ และความคิด สร างสรรค การสรางแนวคิด การกําหนดกรอบแนวคิด และวิธีคิด
อิทธิพลจากสิ่งตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการออกแบบผลิตภัณฑ ที่จะสรางผลงาน และนําเสนองานออกแบบ
ใหสามารถสื่อถึงผูบริโภคไดเขาใจ ฝกปฏิบัติการออกแบบที่เนนแนวคิด

5541107

เขียนแบบเบื้องตน
2(1-2)
Basic Drawing Technique
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนการเขียนแบบ การใชเครื่องมือ และอุปกรณใน
การเขียนแบบ ลักษณะเสนชนิดตาง ๆ สัญลักษณ มาตราสวน ฝกการเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต และ
เขียนแบบ ผลิตภัณฑในลักษณะสองและสามมิติ หลักการมองภาพ และการเขียนทัศนียภาพ

5541108

วาดภาพเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
2(1-2)
Drawing for Product Designs
เทคนิคการรางภาพ เขียนภาพจากตนแบบในธรรมชาติ และเนนการเขียนภาพผลิตภัณฑ
ตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน เนนใหมีขนาดสัดสวนจริง การใหแสงเงาและองคประกอบทางศิลปะที่ถูกตอง
มีความเหมือนจริง

5542101

เขียนแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
Product Drawing Technique by Computer
รายวิชาบังคับกอน : 5541107 การเขียนแบบเบื้องตน
การเขียนแบบผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอรตามหลักมาตรฐานสากล การเขียนแบบแยก
ชิ้น สว นประกอบตาง ๆ และการเขี ย นแบบละเอีย ดเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ดว ยโปรแกรม
สําเร็จรูปในงานเขียนแบบ

5542102

ทฤษฎีสีและการออกแบบสี
2(1-2)
Theory of Color and Design
ศึ กษาและค น คว าเรื่ อ งสีทางการฟสิกส กายภาพและจิตวิทยาตั้งแตอดีตจนปจ จุบั น
คุณสมบัติของสีประเภทตาง ๆ สุนทรียภาพในการใชสี ซึ่งมีอิทธิพลตอการออกแบบสภาพแวดลอมและ
สังคม สามารถนําหลักทฤษฎีสีมาใชเปนพื้นฐานในการออกแบบ
ฝกปฏิบัติ วิเคราะห ทดลอง การใชสี อยางมีระบบในงานออกแบบศิลปะ งานชาง
และงานเทคโนโลยี เพื่อเปนแนวทางสรางสรรคออกแบบทั้งประเภท สองมิติ สามมิติ และสี่มิติ
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รหัสวิชา
5542103

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
3(2-2)
Industrial Design 1
หลักการ กระบวนการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ ตามหลักเกณฑการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คํานึงถึงปจจัยพื้นฐานทางการออกแบบ โดยวาดภาพจากความคิด (Idea Sketch)
รูปทรง ประโยชนใชสอย ความคิดสรางสรรค ขนาดสัดสวน โครงสรางของผลิตภัณฑ ศึกษาขอดีขอเสีย
ผลิตภัณฑเดิมในการออกแบบผลิตภัณฑอยางงาย ไมมีระบบกลไก ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอยาง
งาย ไมมีระบบกลไก การทําแบบราง การนําเสนอผลงาน พรอมหุนจําลอง มีการศึกษานอกสถานที่

5542112

การทําหุนจําลองเพื่อนําเสนอผลงาน
3(2-2)
Model Making for Presentations
ประเภทและลักษณะของหุนจําลอง ประเภท ชนิด คุณสมบัติ และขอจํากัดของ วัสดุ
ทุกชนิด ขั้นตอนการทําหุนจําลอง และเทคนิควิธีการใชวัสดุตาง ๆ แตละประเภท แตละชนิดในการผลิต
หุนจําลอง การใชมาตราสวนศึกษาวิเคราะห คัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการทําหุนจําลองของผลิตภัณฑ
ในทองตลาด ศึกษารูปแบบการนําเสนองานออกแบบดวยวิธีการตาง ๆ การสื่อความหมายดวยภาษาพูดที่
เหมาะสม ฝกปฏิบัติการสรางหุนจําลองประเภทตาง ๆ และการนําเสนอผลงาน

5542701

ออกแบบบรรจุภัณฑ
3(2-2)
Packaging Designs
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑสินคาทั่วโลก
ดานรูปทรง โครงสราง
ประโยชนใชสอย กราฟก ศึกษาโครงสรางบรรจุภัณฑ ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุหลัก และกรรมวิธีการ
ผลิตที่นํามาใชทําบรรจุภัณฑได ศึกษาวิเคราะหถึงขอกําหนด หรือรายละเอียดที่พึงมีบนกราฟก บรรจุ
ภัณฑ เชน เครื่องหมายทางการคา สัญลักษณบนบรรจุภัณฑ ตลอดจนพฤติกรรมและความตองการของ
ผูบริโภค ฝกปฏิบัติงานโครงงานออกแบบบรรจุภัณฑ สินคาอุปโภคบริโภคอยางงายที่ทําจากวัสดุหลัก
ชนิดตาง ๆ ทําหุนจําลอง ผลิตภัณฑตนแบบ นําเสนอผลงาน มีการศึกษานอกสถานที่

5543102

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
3(2-2)
Industrial Design 2
รายวิชาบังคับกอน : 5542103 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
เทคนิคและแนวคิดใหม ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑที่ทันสมัยในขณะนั้น กระบวนการ
สรางความคิดสรางสรรค จิตวิทยาผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ความสะดวก
ของผู ใช การวิ เคราะหและพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ การนําการยศาสตรมาใชกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ วิธีการผลิต ฝกการทําแบบรางออกแบบผลิตภัณฑที่มีโครงสราง และมีระบบกลไกอยางงาย ไม
สลับซับซอน การนําเสนอผลงาน การทําหุนจําลองผลิตภัณฑตนแบบ มีการศึกษานอกสถานที่
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หนา 12

รหัสวิชา
5543108

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ 1
2(1-2)
Computer Aided Designs 1
หลักการ วิธีการ การใชคําสั่ง ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่
เกี่ยวของที่จะชวยในการออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑโดยเนนการขึ้นรูปวัตถุลักษณะ 2 มิติและ3 มิติ
ฝกทักษะการใชโปรแกรมประยุกต เพื่อการออกแบบกราฟก สิ่งพิมพ บนผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ

5543109

คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ 2
2(1-2)
Computer Aided Designs 2
รายวิชาบังคับกอน : 5543108 คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ 1
การฝกฝนการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานดานการ
ออกแบบ โดยเนนลักษณะงาน 3 มิติ ที่เกี่ยวของกับงานออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ

5543110

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
3(2-2)
Industrial Design 3
รายวิชาบังคับกอน : 5543102 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
ศึกษาปญหาผลิตภัณฑ คนควา และสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการออกแบบ การวิเคราะห
ขอมูล เนนศึกษาวิธี และกระบวนการทางความคิด ซึ่งจะนําไปสูแนวคิดใหม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ เชิง
นวัตกรรม การระบุปญหาและสรางแนวคิดใหม เพื่อประกอบการออกแบบ และกระบวนการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงปจจัยและผลกระทบที่มีตอการออกแบบ
ฝกปฏิบัติงานออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมที่ มี ร ะบบกลไกซับ ซ อ น โดยเน น แนวทางการศึ ก ษาผลิ ต ภั ณฑ ที่ มี ก ารพั ฒ นา
นวัตกรรม จากเทคโนโลยีปจจุบัน เพื่อประยุกตใหเปนผลิตภัณฑใหม สรางหุนจําลอง และสรางผลิตภัณฑ
ตนแบบที่ใชงานไดจริง

5543111

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
3(2-2)
Industrial Design 4
รายวิชาบังคับกอน : 5543110 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
การออกแบบสรางสรรคโดยการคนควาและทดลองแกปญหาในรูปแบบตาง ๆ ใหเกิดการ
พัฒ นา หรื อการนํ าเอารู ป แบบการออกแบบในปจ จุบัน มาวิเคราะหดานคุณคาความงาม ดานหนาที่
รูปทรง หรือประโยชนใชสอย เพื่อใหเกิดแนวความคิดใหม แสวงหาและทดลองวัสดุอุปกรณ ในปจจุบันมา
สรางสรรคขึ้นใหม โดยผานกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห ศึกษากฎหมายทรัพยสินทางปญญา
และสิทธิบัตรการออกแบบ
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หนา 13

รหัสวิชา
5543218

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Product Designs for Environment
หลักการ กระบวนการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การออกแบบยั่งยืน ที่เปนมิตร และ
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อคงคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ ดวยวิธีการการออกแบบอัน
ชาญฉลาด การนําหลักการ การลด การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหม การซอมบํารุง มาประยุกตใชใน
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ตั้งแตการวางแผน การออกแบบ การผลิต การนําไปใช และการทําลายหลักเลิกใช
ภายใตองคความรูของวิถี แหงความเปนจริงของชีวิต และองคความรูแหงบริบททางสังคมที่ยั่งยืน มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฝกการทําโครงงานออกแบบ สรางหุนจําลอง และผลิตภัณฑตนแบบ

5543220

ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อภัยพิบัติ
3(2-2)
Designs for Disaster Mitigation
สภาพสิ่งแวดลอมโลก รูปแบบ และลักษณะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย
เชน แผนดินไหว คลื่นใตน้ํา อุทกภัย ทุพภิกขภัย เปนตน เนนออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อบรรเทาภัยพิบัติที่
สงผลกระทบทางกายภาพ ทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตทางสังคมและการดําเนินชีวิต และจิตใจของ
ผูประสบภัย ในลักษณะสรางสรรคแนวคิด เพื่อปองกัน และเตรียมพรอมรับสถานการณ สําหรับใชใน
เหตุการณเฉพาะ โดยออกแบบใหม ปรับปรุง หรือวัสดุภายในบานพักอาศัย นํากลับมาใชใหมใหสามารถ
เปลี่ยนแปลงประโยชนใชสอยไดในกรณีฉุกเฉิน การใชงาน การนําองคประกอบ ศึกษา วิเคราะห และ
เลือกใชวัสดุที่เกี่ยวของเหมาะสมกับภัยพิบัติรูปแบบตาง ๆ

5543901

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
2(1-2)
Product Research and Development
หลักการ การคนคว าและวิจัยงานผลิตภัณฑ โดยการนําสถิติมาชวยในการวิเคราะห
การแกปญหาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยงานดานออกแบบ ขั้นตอน กระบวนการผลิต
รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับปญหาของผลิตภัณฑ เพื่อการปรับปรุงแกไขใหบังเกิดผลดานการใชสอย และ
เศรษฐกิจ ปฏิบัติการทํารูปเลมงานวิจัยสรางสรรค ในหัวขอเรื่องที่กําหนดของคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชา สรุปเปนผลงานออกแบบนิพนธ

5544901

โครงการออกแบบนิพนธ
2(1-2)
Thesis Proposal Designs
รายวิชาบังคับกอน : 5543115 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
การเสนอหัวขอโครงการออกแบบทางวิชาชีพ ตามความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนเอง
สนใจ หรื อ ภายใต ข อ กํ า หนดกรอบคร า ว ๆ ของคณะกรรมการบริ ห ารสาขาวิ ช าฯ ตลอดจนวิ ธี ก าร
สรางสรรคผลงาน การคนควาทดลอง วิเคราะหขอมูล การเขียนโครงการ และการเรียบเรียงขอมูลตาม
คูมือการเขียนเอกสารประกอบงานออกแบบนิพนธ เพื่อเปนแนวทางในการทําออกแบบนิพนธ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หนา 14

2.3.2) กลุมวิชาบังคับเลือก
18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5544902
ออกแบบนิพนธ
4(2-6)
Thesis Designs
รายวิชาบังคับกอน : 5544901 โครงการออกแบบนิพนธ
บูรณาการความรูที่ศึกษามาตลอดหลักสูตร เพื่อสรางสรรคผลงานดานออกแบบนิพนธ
เฉพาะบุคคล ตามหัวขอ จุดมุงหมาย ขอกําหนดและขอบเขตที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
หัวขอออกแบบนิพนธ มีการคนควาพัฒนาสรางสรรคดวยตนเอง โดยศึกษาทฤษฎี วิธีการ กระบวนการ
ตาง ๆ ตลอดจนวิเคราะห สรุปขอมูลประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ โดยปฏิบัติตามระเบียบการเขียน
เอกสารประกอบงานออกแบบนิพนธ และจัดทําผลงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ภายใตการ
ควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
5542108

ออกแบบผลิตภัณฑไทยรวมสมัย
3(2-2)
Contemporary Thai Product Designs
การออกแบบผลิตภัณฑรวมสมัย เพื่อสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไทยอยางมีเอกลักษณ
และมีความเปนสากล ตามแนวคิด ความหมาย และหลักการออกแบบผลิตภัณฑรวมสมัย โดยศึกษา
วิเคราะหแนวโนม และความนิยมทางการตลาด เปรียบเทียบวิถีชีวิตปจจุบันของคนไทยในสังคมเมือง และ
นอกเมื อง รู ป แบบการดํ าเนิ น ชี วิ ต ระหวางสังคมไทยกับสังคมตะวัน ตก ดานเทคโนโลยี วัฒ นธรรม
รสนิยม ฝกการทําโครงงานออกแบบผลิตภัณฑในลักษณะที่เกี่ยวของ การทําหุนจําลอง การทําผลิตภัณฑ
ตนแบบ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

5542401

ออกแบบเฟอรนิเจอร
3(2-2)
Furniture Designs
การออกแบบเฟอรนิเจอร ประเภทเครื่องเรือนแบบประจําชาติ และสากล ในยุคสมัย
ตาง ๆ และยุคปจจุบัน การวิเคราะหรูปแบบ วัสดุ ประโยชนใชสอยที่สอดคลองกับ สัดสวนของรางกาย
มนุษย อุปกรณประกอบโครงสราง การทดสอบความแข็งแรง และความงาม การออกแบบ เขียนแบบ
พรอมทั้งผลิตภัณฑชิ้นงานตนแบบ มีการศึกษานอกสถานที่

5542601

ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
3(2-2)
Plastic Designs
ชนิ ด คุ ณสมบั ติ และการใชงานของพลาสติก พลาสติ กเสริมแรง และ ไฟเบอรกลาส
ประเภทตาง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก และวิธีการใชเครื่องมืออุปกรณ กระบวนการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยแมพิมพจากงานปูนปลาสเตอร กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ ไฟเบอรกลาส ดวย
แมพิมพขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก และทําหุนจําลองผลิตภัณฑ
พลาสติกจากกรรมวิธีการผลิตดังกลาว ฝกทําโครงงานออกแบบ ทําหุนจําลอง และผลิตภัณฑตนแบบ
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รหัสวิชา
5542702

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
3(2-2)
Designs and Development Packaging
รายวิชาบังคับกอน : 5542701 การออกแบบบรรจุภัณฑ
การคนควาวิจัยพัฒนางานออกแบบบรรจุภัณฑ เพื่อสงเสริมการขาย การจัดจําหนาย
การขนสง โดยคํานึงถึงหลักเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการออกแบบบรรจุภัณฑ การคนควาขอมูลประกอบการ
ออกแบบ วัสดุ โครงสราง ความปลอดภัย กราฟก ความสวยงาม ฝกการออกแบบบรรจุภัณฑที่มีความ
ซับซอน การอออกแบบบรรจุภัณฑรวมหนวย กระบวนการขนสง มีการทําบรรจุภัณฑตนแบบ มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่

5543112

การถายภาพเพื่องานออกแบบ
2(1-2)
Photography for Designs
ทฤษฎีพื้นฐานการถายภาพ วัสดุอุปกรณการถายภาพ เทคนิคการถายภาพประเภทตาง
ๆ การถายภาพจากแสงธรรมชาติ แสงในสตูดิโอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การจัดองคประกอบ การ
ควบคุมแสง ฝกปฏิบัติการถายภาพเบื้องตน และถายภาพผลิตภัณฑที่มีรูปทรง และพื้นผิววัสดุแตกตางกัน

5543113

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
3(2-2)
Industrial Design 5
รายวิชาบังคับกอน : 5543111 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
ฝกปฏิบั ติการทําโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ ตลอดกระบวนการ ตั้งแตศึกษาคนควา
ขอมูลประกอบการออกแบบภาคเอกสาร การกําหนดกรอบความคิด ประโยชนใชสอย ฝกการแกไขปญหา
และการวิเคราะหขอมูล ความสัมพันธระหวางการออกแบบผลิตภัณฑกับสภาพแวดลอม การเขียนแบบ
สั่งงานเพื่อการผลิต การสรุปและหาแนวทางการนําเสนองาน การทําหุนจําลอง หรือผลิตภัณฑตนแบบ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

5543119

การจัดการธุรกิจงานออกแบบผลิตภัณฑ
2(1-2)
Management of Product Designs
การจัดการบริหารงานธุรกิจดานออกแบบ ศึกษาองคประกอบธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ
การดํ าเนิ นงานธุรกิ จทางการออกแบบประเภทตาง ๆ วิเคราะหแนวโนมธุรกิจ งานออกแบบ ระเบีย บ
ปฏิบัติการทําการจางงานออกแบบ การประมาณราคา คาแรง การดําเนินการวิเคราะห วิจัยตลาดของ
ธุรกิจงานออกแบบกระบวนการผลิต การนําเสนอและเผยแพรผลงานออกแบบในเชิงการตลาด จริยธรรม
ทางธุรกิจ
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รหัสวิชา
5543203

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ
3(2-2)
Paper Designs
หลักการออกแบบผลิตภัณฑที่ทําจากกระดาษประเภทตาง ๆ ศึกษาวิธีการ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลิตภัณฑกระดาษ คุณสมบัติ และกรรมวิธีการผลิต เทคนิค กระบวนการสรางงานกระดาษ
ฝก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ หุนจําลอง ผลิตภัณฑตนแบบ

5543212

ออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2)
Ornament Designs
หลักการ ประวัติ ความหมาย ประเภท การออกแบบเครื่องประดับเชิงพาณิชย และ
เชิงศิลปะใหสัมพันธกับเครื่องแตงกาย และความนิยม ตลอดจนรูปแบบการใชชีวิต รวมถึงศึกษาวัสดุ ตาง
ประเภท และคุ ณสมบั ติ ที่เ กี่ ย วข อง ฝ กออกแบบเครื่องประดับ รางกายประเภทตาง ๆ ทําหุน จําลอง
ผลิตภัณฑตนแบบ เพื่อนําเสนอผลงาน มีการศึกษานอกสถานที่

5543216

ออกแบบผลิตภัณฑของเด็กเลน
3(2-2)
Toy Designs
ประวัติความเปน มาเกี่ยวกับ รูปแบบของเด็กเลนทั่ว โลก ของเด็กเลนพื้น บานไทยอดีต
จนถึงปจจุบัน ชนิดของเครื่องเลน หลักการออกแบบ กระบวนการออกแบบของเด็ กเลนไทย ศึกษา
จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก ความตองการของผูบริโภค โดยเนนการออกแบบสรางสรรค ดานรูปทรง
ประโยชนใชสอย ความปลอดภัย ฯลฯ ฝกทําโครงงานออกแบบของเด็กเลน การสรางหุนจําลอง การทํา
ผลิตภัณฑตนแบบ การนําเสนอผลงาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่

5543217

ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อมวลชน
3(2-2)
Universal Designs
การออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑและทดลองแกปญหา ประยุกตงานออกแบบใหเกิด
ความเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม “การออกแบบเพื่อการใชงานของคนทุกกลุมในสังคม” ผูสูงอายุ
เด็ก ผูพิการ ผูดอยโอกาสในสังคม หรืออื่น ๆ ศึกษาหลักการออกแบบ Universal Design เพื่อคนทุก
กลุ มในสั งคม ศึกษาการยศาสตร ที่มีความสัมพันธ กับ การการออกแบบผลิตภัณฑ ของผูใชทุกกลุมที่มี
ความสัมพันธ เหมาะสมกับการออกแบบผลิตภัณฑภายในที่พักอาศัย สถานบริการสาธารณะ เฉพาะบุคคล
ออกแบบเพื่ อ ความปลอดภั ย และความเป น ระเบี ย บของเมื อ ง รวมถึ ง ออกแบบสั ญ ลั ก ษณ และ
องคประกอบอื่น
ฝกทําโครงงานออกแบบผลิตภัณฑเพื่อมวลชน ทําหุนจําลอง ผลิตภัณฑตนแบบ
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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รหัสวิชา
5543219

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ออกแบบผลิตภัณฑบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2)
Product Designs Based on Sufficiency Economy Philosophy
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนํามาประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑภายใต
กระแสโลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงในสังคม การใชภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมในชุมชน นํามาสรางประโยชนอยางเหมาะสม เพื่อเสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีความ
เปนอยูอยางพอเพียง ฝกปฏิ บัติโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ ใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบาน มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

5543221

ออกแบบยานพาหนะเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Vehicle Designs for Environment Conservation
ประวั ติ ก ารออกแบบยานพาหนะประเภทตา ง ๆ องค ป ระกอบภายนอกและภายใน
โครงสร า ง ขนาดสั ด ส ว น วั ส ดุ ระบบ ประโยชน ใ ช ส อย ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ สง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
พิจารณาถึงความสัมพันธรางกายมนุษย เนนการออกแบบยานพาหนะอยางงายเพื่อสิ่งแวดลอม
ฝก
ออกแบบโครงงานยานพาหนะ เพื่อสิ่งแวดลอมอยางงาย เชน เขียนแบบ ทําหุนจําลอง ทําผลิตภัณฑ
ตนแบบ การนําเสนอผลงาน มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

5543222

ออกแบบผลิตภัณฑที่ระลึกสําหรับประชาคมอาเซียน
3(2-2)
Souvenir Product Designs for ASEAN Community
แนวคิดเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม แนวคิด กลุมประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
ของที่ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การพัฒนารูปแบบใหเปนไปตามความตองการ และเอกลักษณของแตละ
ประเทศในประชาคมอาเซียน ฝกออกแบบโครงงาน ทําหุนจําลอง ผลิตภัณฑตนแบบ นําเสนองาน

5543223

ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการจัดสวน
3(2-2)
Product Designs for Garden Arrangement
ประวัติความเปนมา รูปแบบ การจัดสวน ศึกษาศาสตรฮวงจุย ตามหลักความเชื่อ เพื่อ
การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับใชในการตกแตงสวนใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม มีการสรางสรรครูปทรงให
เปนผลิตภัณฑแนวคิด และผลิตภัณฑเพื่อประโยชนใชสอยดวยวัสดุประเภทตาง ๆ ฝกออกแบบโครงงาน
ทําหุนจําลอง ผลิตภัณฑตนแบบ นําเสนองาน
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2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
5543801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
9(90)
Preparation for Professional Internship Industrial Product
Designs
การเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูและลักษณะ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณสมบัติ ที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ และเกี่ยวของกับวิชาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5543802

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Co – operative Education
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรู
พื้นฐาน และเทคนิ คในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้น ฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และ มนุษย
สัมพันธการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนอและการเขียนแบบ

5544801

การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5(450)
Professional Internship for Industrial Product Designs
วิชาบังคับกอน : 5543801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ใหฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการของหนวยงานรัฐบาล หรือเอกชนเสมือน
เปนพนักงานของสถานประกอบการในตําแหนงที่ตรง หรือใกลเคียงกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 450 ชั่วโมง เพื่อหาประสบการณตามความถนัดทางวิชาชีพ ใน
ระหวางปฏิบัติงานมีหนาที่รับผิดชอบแนนอน และรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายเต็มความสามารถ มี
การสัมมนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู ในสาระที่ไดจากการฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อ
สรางศรัทธา และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ โดยมีการดําเนินการจัดสัมมนา และมีสวนรวมในการอภิปราย
สรุปผล ใหเกิดการพัฒนาตนเอง กอนสําเร็จการศึกษา

5544802

สหกิจศึกษา
6(540)
Co – operative Education
นักศึกษาออกปฏิบัติงานเชิงวิชาการ และวิชาชีพ เต็มเวลา เสมือนเปนพนักงานชั่วคราว
ณ สถานประกอบการที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองสงรายงานวิชาการ และ
นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ตอกรรมการบริหารสาขาวิชา เพื่อการประเมินผลของอาจารยที่ปรึกษาที่สหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรี ยนมาแล ว และตองไมเ ปน รายวิช าที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หนา 19

