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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Bachelor of Science Program in Industrial Design 

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) B.Sc. (Industrial Design) 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2556 

ปรัชญา 
 มุ่ งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้   ความเชี่ยวชาญ  ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม             

น าองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม     
ตรงตามความต้องการของสังคม 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  เพ่ือผลิตบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

1.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้จริงทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งทฤษฎี 
ปฏิบัติ 

2.  มีความใฝ่รู้  เชื่อมั่นในความรู้ น าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ  
ค้นคว้าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ทันสมัยต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่  สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม 

3.  มีความรัก  ความศรัทธาในวิชาชีพ  มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน และมีความส านึกใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และตระหนักในการธ ารงรักษาสิ่งแวดล้อม 

จ านวนหน่วยกิต   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 1.1)  กลุ่มภาษา  9 หน่วยกิต 
 1.2)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
 1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
 2.1)  กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต 
 2.2)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 10 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต 
 2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

รายวิชา 

1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มภาษา                                                      9 หน่วยกิต  
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 

Thai Language  for  Communication 
3(3-0) 
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1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 
English for Communication and Study Skills 

3(3-0) 

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 
Language  and  Culture 

3(3-0) 

1.2)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 

Truth and Development of Life 
3(3-0) 

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 
Aesthetics for Self Development 

3(3-0) 

2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก 
Thai Living to Global Society 

3(3-0) 

2500116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Daily Life 

3(3-0) 

1.3)  กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 

Sciences and Equilibrium of Life 
3(2-2) 

4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 
Integrated Problem Solving 

3(3-0) 

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 
Technology and Development 

3(3-0) 

   

2.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 10 หน่วยกิต 
5541101 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

History  of  Industrial  Product  Designs 
 2(1-2) 

5541103 องค์ประกอบศิลปะและหลักการออกแบบเบื้องต้น 
Principles  Designs  and  Art  Composition 

 2(1-2) 

5541105 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
Materials  and  Production  Process 

 2(1-2) 

5541106 การยศาสตร์เพ่ืองานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Ergonomics  for  Industrial  Product  Designs 

 2(1-2) 

5541801 ปฏิบัติการเครื่องมือพ้ืนฐาน 
Workshop  in  Basic  Tools 

 2(1-2) 

 
 

5541102 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Principles  of  Industrial  Design 

 3(2-2) 

5541104 แนวคิดทางการออกแบบเบื้องต้น 
Concept  of  Basic  Designs 

 3(2-2) 

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต 
     2.3.1) วิชาบังคับ       เรียน 44 หน่วยกิต 
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5541107 เขียนแบบเบื้องต้น 
Basic  Drawing  Technique 

 2(1-2) 

5541108 วาดภาพเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Drawing  for  Product  Designs 

 2(1-2) 

5542101 เขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
Product  Drawing  Technique  by  Computer 

 2(1-2) 

5542102 ทฤษฎีสีและการออกแบบสี 
 Theory  of  Color  and  Design 

 2(1-2) 

5542103 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 
Industrial  Designs 1 

 3(2-2) 

5542112 การท าหุ่นจ าลองเพ่ือน าเสนอผลงาน 
Model Making for Presentations  

 3(2-2) 

5542701 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
Packaging  Designs 

 3(2-2) 

5543102 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 
Industrial  Design 2 

 3(2-2) 

5543108 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบ 1 
Computer  Aided  Designs 1 

 2(1-2) 

5543109 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบ 2 
Computer  Aided  Designs 2 

 2(1-2) 

5543110 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 
Industrial  Design 3 

 3(2-2) 

5543111 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 
Industrial  Design 4 

 3(2-2) 

5543901 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Product  Research  and  Development   

 2(1-2) 

5544901 โครงการออกแบบนิพนธ์ 
Thesis  Proposal  Designs   

 2(1-2) 

5544902 ออกแบบนิพนธ์ 
Thesis  Designs   

 4(2-6) 

5542108 ออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยร่วมสมัย 
Contemporary Thai Products Designs 

 3(2-2) 

5542401 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
Furniture  Designs 

 3(2-2) 

5542601 ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 
Plastic  Designs 
 

 3(2-2) 

  2.3.2)  วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 



หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม  หน้า 4 
 

5542702 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
Designs  and  Development  Packaging 

 3(2-2) 

5543112 การถ่ายภาพเพ่ืองานออกแบบ 
Photography  for  Product  Designs 

 2(1-2) 

5543113 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 
Industrial  Design 5 

 3(2-2) 

5543119 การจัดการธุรกิจงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Management  of  Product  Designs 

 2(1-2) 

5543203 ออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ 
Paper  Designs 

 3(2-2) 

5543212 ออกแบบเครื่องประดับ 
Ornament  Designs 

 3(2-2) 

5543216 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น 
Toy  Designs 

 3(2-2) 

5543217 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือมวลชน 
Universal  Designs  

 3(2-2) 

5543218 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
Product  Designs  for  Environment 

 3(2-2) 

5543219 ออกแบบผลิตภัณฑ์บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Product  Designs  Based  on  Sufficiency  Economy  
Philosophy 

 3(2-2) 

5543220 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือบรรเทาภัยพิบัต ิ
Designs  for  Disaster  Mitigation 

 3(2-2) 

5543221 ออกแบบยานพาหนะเพ่ืออนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  
Vehicle  Designs  for  Environment  Conservation 

 3(2-2) 

5543222 ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกส าหรับประชาคมอาเซียน 
Souvenir  Product  Designs  for  ASEAN  Community 

 3(2-2) 

5543223 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือการจัดสวน 
Product  Designs  for  Garden  Arrangement 

 3(2-2) 

5543801 การเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Preparation for Professional Internship Industrial  Product  
Designs 

 2(90) 

5544801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Professional Internship for Industrial Product Designs 
 
 

 5(450) 

2.4)   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
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 หรือ  
5543802 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 

Preparation for  Co – operative  Education 
 1(45) 

5544802 สหกิจศึกษา 
Co- operative  Education 

 6(540) 

   

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 
            เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้   ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่
เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น 
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ค าอธิบายรายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มภาษา  9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 

Thai Language  for  Communication 
3(3-0) 

ความส าคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การใช้ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความส าคัญ การขยายความ การย่อความ การ
สรุปความ การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การตีความ และการสังเคราะห์ ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และ
การเขียนอย่างมีมารยาทและมีคุณภาพ การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้วยลายลักษณ์อักษร 
วาจา และสื่อประสม 

 
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 

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) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อวิวัฒนาการของภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถิ่น เพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่างมีศิลปะ 

 
 1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 

Truth and Development of Life 
3(3-0) 

ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์  ด้านศาสนา ด้านสังคม 
จิตนิยม วัตถนุิยม การก าเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาต่างๆ ในการด ารงชีวิต การให้คุณค่าของชีวิต 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตส านึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละต่อส่วนรวม 

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 

Aesthetics for Self Development 
3(3-0) 

การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ 
ด้านความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแห่งการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแต่ละแบบ การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่
น าไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

 
2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก  

Thai Living to Global Society 
3(3-0) 

ความสัมพันธ์และการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางด้านสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม และการร่วม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

 
2500116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Laws in Daily Life 
3(3-0) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพ่ง    และ
พาณิชย์ กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน 

 
 1.3) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 

Sciences and Equilibrium of Life 
3(2-2) 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต่อภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทาง



หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม  หน้า 8 
 

ธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการอนุรักษ์พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ   แบบ
แผนการด าเนินชีวิตแบบองค์รวมในชีวิตประจ าวันที่มีความพอดี และการฝึกปฏิบัติออกก าลังกาย   เพ่ือ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต 

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 

Integrated Problem Solving 
3(3-0) 

การเสริมสร้างทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบต่าง ๆ 
ของมนุษย์ ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร์ การคิดเชิงศาสนศาสตร์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม และการคิดเพ่ือแก้ปัญหาในโลก
สมัยใหม่ ส าหรับการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 

Technology and Development 
3(3-0) 

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม  การน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร 
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
4011301 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 

General  Physics 1 
3(2-2) 

การวัดและความแม่นย าในการวัด  สเกลาร์และเวคเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ 
โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่  แรงและผลของแรง  งาน  ก าลัง และพลังงาน  การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิก  
การเคลื่อนที่แบบคลื่น  คลื่นกล  สมบัติของสสาร  ปรากฏการณ์ความร้อน  อุณหพลศาสตร์  โดยจัดให้มี
การสาธิตและทดลองตามความเหมาะสม 

 
4021101 เคมีทั่วไป 1 

General  Chemistry 1 
3(2-2) 

หลักเคมีเบื้องต้น  การจ าแนกสาร  สมบัติของธาตุ สารประกอบ  ของผสม  สารละลาย 
วิธีแยกสารโดยการกลั่น  การกรอง  การตกผลึก  การใช้ตัวท าละลายและโครมาโทกราฟิก  ระบบเปิด 
ระบบปิด  ปริมาณสารสัมพันธ์  ความเข้มข้นของสารละลาย  อะตอม  โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ  
พันธะเคมีเบื้องต้น  ปฏิกิริยาเคมี องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราของปฏิกิริยา กรด เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร์ 
สมบัติของแก๊ส  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร  ความดันและอุณหภูมิ  ทฤษฎีจลน์  โมเลกุลของแก๊ส  การ
แพร่ของแก๊ส 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
4411104 หลักสถิติ 

Principles of Statistics 
3(3-0) 

ความหมายและประโยชน์ของสถิติ  สถิติพรรณนา  หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น  ตัว
แปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่ส าคัญ  ค่าคาดหมาย  การแจกแจกที่ได้จากตัวอย่าง  
การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น 

 
5501102 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงานอุตสาหกรรม 

Applied  Mathematics  for  industrial  Works 
3(3-0) 

ระบบจ านวนจริง  สมการ  เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลม และภาคตัดกรวย 
ฟังก์ชั่นและกราฟ  อันดับและอนุกรม  ลิมิต  ความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และอินทิกรัล 

 
5542104 ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

English  for  Industrial  Product  Designs  
3(3-0) 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การสนทนา  การอ่าน  การ
เขียน  การเรียนรู้ค าศัพท์วิชาชีพเฉพาะนักออกแบบที่เป็นสากล และแวดวงนักออกแบบที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
การเดาความหมาย  การอ่านข้อความ  บทความต่าง ๆ ทางวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์  การใช้ค าย่อ  การ
อ่านค าสั่ง และอ่ืน ๆ การเสนอแนวคิดทางการออกแบบในเชิงวิชาการ  

 
 2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 10 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5541101 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

History  of  Industrial  Product  Designs 
2(1-2) 

ประวัติและวิวัฒนาการของการออกแบบ  ออกแบบผลิตภัณฑ์  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม  ประวัติ  และผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญในซีกโลกตะวันตก ตะวันออกและ
ประเทศไทยแต่ละยุคสมัย  แนวคิด  และผลงานนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในอดีตและปัจจุบัน  

 
5541103 องค์ประกอบศิลปะและหลักการออกแบบเบื้องต้น 

Principles  Designs  and  Art  Composition 
2(1-2) 

ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลปะ ทฤษฎีสี  อิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึกมนุษย์ หลักการ
ออกแบบเบื้องต้น การจัดองค์ประกอบงานออกแบบด้วยวัสดุและกรรมวิธีต่าง ๆ 2 มิติและ 3 มิติ  ด้วย
กระบวนการสร้างสรรค์  แนวคิด  เพื่อให้เกิดทักษะ  ประสบการณ์  จินตนาการ  และศิลปะนิสัย 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5541105 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 

Materials  and  Production  Process 
2(1-2) 

สมบัติของวัสดุต่าง ๆ และกรรมวิธีการผลิต  ตลอดจนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุ
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย  เพ่ือเป็นแนวทางการเลือกใช้วัสดุที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
5541106 การยศาสตร์เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

Ergonomics  for  Industrial  Product  Designs 
2(1-2) 

รายละเอียดทางกายภาพเชิงกลเกี่ยวกับขนาดสัดส่วน โครงสร้าง หน้าที่การใช้งาน  การ
เคลื่อนไหวสมรรถนะการท างานของร่างกายมนุษย์  ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้งานและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานออกแบบ  และพัฒนา
คุณภาพการท างานของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของมนุษย์ 

 
5541801 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐาน 

Workshop  in  Basic  Tools 
2(1-2) 

หลักการปฏิบัติงานเบื้องต้นในโรงงาน  กรรมวิธีในโรงงาน  ความปลอดภัยในโรงงาน การ
ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานช่างชนิดต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ  วัด  เครื่องมืออย่างง่าย เครื่องมือกล 
เครื่องจักรกล ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมือเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับนักออกแบบ 

 
 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 66 หน่วยกิต 
 2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน 48 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5541102 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

Principles  of  Industrial  Design 
3(2-2) 

หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงพ้ืนฐาน
ทางการออกแบบ  รูปทรง  ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม การสร้างแนวความคิดในการออกแบบ
ความคิดสร้างสรรค์ และการก าหนดกรอบความคิด  องค์ประกอบศิลปะ  ทฤษฎีและจิตวิทยาการใช้สีกับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท  ขนาดสัดส่วน  โครงสร้างของผลิตภัณฑ์  การสร้างความคิดสร้างสรรค์ ที่มาของ
การออกแบบ สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค ศึกษาข้อดี – ข้อเสีย
ผลิตภัณฑ์อย่างง่าย  การน าเสนอผลงาน การออกแบบที่เป็นรูปธรรม  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ  จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5541104 แนวคิดทางการออกแบบเบื้องต้น 

Concept  of  Basic  Designs 
2(1-2) 

หลักการ กระบวนการออกแบบและแนวคิดเบื้องต้น เช่น รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย  วัสดุ 
องค์ประกอบศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์  การสร้างแนวคิด  การก าหนดกรอบแนวคิด และวิธีคิด  
อิทธิพลจากสิ่งต่าง ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์  ที่จะสร้างผลงาน และน าเสนองานออกแบบ
ให้สามารถสื่อถึงผู้บริโภคได้เข้าใจ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบที่เน้นแนวคิด 

 
5541107 เขียนแบบเบื้องต้น 

Basic  Drawing  Technique 
2(1-2) 

ความหมาย  ความส าคัญ และประโยชน์การเขียนแบบ  การใช้เครื่องมือ  และอุปกรณ์ใน
การเขียนแบบ  ลักษณะเส้นชนิดต่าง ๆ  สัญลักษณ์  มาตราส่วน  ฝึกการเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต และ
เขียนแบบ  ผลิตภัณฑ์ในลักษณะสองและสามมิติ  หลักการมองภาพ และการเขียนทัศนียภาพ  

 
5541108 วาดภาพเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

Drawing  for  Product  Designs 
2(1-2) 

เทคนิคการร่างภาพ  เขียนภาพจากต้นแบบในธรรมชาติ และเน้นการเขียนภาพผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เน้นให้มีขนาดสัดส่วนจริง การให้แสงเงาและองค์ประกอบทางศิลปะที่ถูกต้อง 
มีความเหมือนจริง 

 
5542101 เขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

Product  Drawing  Technique  by  Computer 
2(1-2) 

รายวิชาบังคับก่อน : 5541107  การเขียนแบบเบื้องต้น 
การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตามหลักมาตรฐานสากล  การเขียนแบบแยก

ชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ และการเขียนแบบละเอียดเพ่ือการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในงานเขียนแบบ 

 
5542102 ทฤษฎีสีและการออกแบบสี 

Theory  of  Color  and  Design 
2(1-2) 
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ศึกษาและค้นคว้าเรื่องสีทางการฟิสิกส์  กายภาพและจิตวิทยาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 
คุณสมบัติของสีประเภทต่าง ๆ สุนทรียภาพในการใช้สี ซึ่งมีอิทธิพลต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมและ
สังคม  สามารถน าหลักทฤษฎีสีมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบ 

ฝึกปฏิบัติ  วิเคราะห์  ทดลอง  การใช้สี  อย่างมีระบบในงานออกแบบศิลปะ  งานช่าง
และงานเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางสร้างสรรค์ออกแบบทั้งประเภท  สองมิติ  สามมิติ และสี่มิติ 

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5542103 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 

Industrial  Design 1 
3(2-2) 

หลักการ  กระบวนการออกแบบ  และพัฒนาผลิตภัณฑ์  ตามหลักเกณฑ์การออกแบบ-
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ค านึงถึงปัจจัยพ้ืนฐานทางการออกแบบ โดยวาดภาพจากความคิด (Idea  Sketch) 
รูปทรง  ประโยชน์ใช้สอย  ความคิดสร้างสรรค์  ขนาดสัดส่วน  โครงสร้างของผลิตภัณฑ์  ศึกษาข้อดีข้อเสีย
ผลิตภัณฑ์เดิมในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างง่าย ไม่มีระบบกลไก ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง
ง่าย ไม่มีระบบกลไก การท าแบบร่าง  การน าเสนอผลงาน พร้อมหุ่นจ าลอง มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
5542112 การท าหุ่นจ าลองเพื่อน าเสนอผลงาน 

Model Making for Presentations 
3(2-2) 

ประเภทและลักษณะของหุ่นจ าลอง  ประเภท  ชนิด  คุณสมบัติ และข้อจ ากัดของ  วัสดุ
ทุกชนิด ขั้นตอนการท าหุ่นจ าลอง  และเทคนิควิธีการใช้วัสดุต่าง ๆ แต่ละประเภท  แต่ละชนิดในการผลิต
หุ่นจ าลอง  การใช้มาตราส่วนศึกษาวิเคราะห์  คัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการท าหุ่นจ าลองของผลิตภัณฑ์ 
ในท้องตลาด  ศึกษารูปแบบการน าเสนองานออกแบบด้วยวิธีการต่าง ๆ  การสื่อความหมายด้วยภาษาพูดที่
เหมาะสม ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองประเภทต่าง ๆ และการน าเสนอผลงาน 

 
5542701 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

Packaging  Designs 
3(2-2) 

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์สินค้าทั่วโลก  ด้านรูปทรง  โครงสร้าง  
ประโยชน์ใช้สอย  กราฟิก  ศึกษาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุหลัก และกรรมวิธีการ
ผลิตที่น ามาใช้ท าบรรจุภัณฑ์ได้  ศึกษาวิเคราะห์ถึงข้อก าหนด หรือรายละเอียดที่พึงมีบนกราฟิก บรรจุ
ภัณฑ์  เช่น  เครื่องหมายทางการค้า  สัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์  ตลอดจนพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้บริโภค  ฝึกปฏิบัติงานโครงงานออกแบบบรรจุภัณฑ์  สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างง่ายที่ท าจากวัสดุหลัก
ชนิดต่าง ๆ  ท าหุ่นจ าลอง  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  น าเสนอผลงาน  มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
5543102 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 

Industrial  Design 2 
3(2-2) 

รายวิชาบังคับก่อน : 5542103  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 
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เทคนิคและแนวคิดใหม่ ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยในขณะนั้น กระบวนการ
สร้างความคิดสร้างสรรค์  จิตวิทยาผู้บริโภค  พฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  ความสะดวก
ของผู้ใช้  การวิเคราะห์และพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ  การน าการยศาสตร์มาใช้กับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  วิธีการผลิต ฝึกการท าแบบร่างออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง และมีระบบกลไกอย่างง่าย ไม่
สลับซับซ้อน  การน าเสนอผลงาน  การท าหุ่นจ าลองผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5543108 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบ 1 

Computer  Aided  Designs 1 
2(1-2) 

หลักการ วิธีการ การใช้ค าสั่ง  ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่
เกี่ยวข้องที่จะช่วยในการออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์โดยเน้นการขึ้นรูปวัตถุลักษณะ 2 มิติและ3 มิติ 
ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์ เพื่อการออกแบบกราฟิก สิ่งพิมพ์ บนผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

 
5543109 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบ 2 

Computer  Aided  Designs 2 
2(1-2) 

รายวิชาบังคับก่อน : 5543108   คอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบ 1 
การฝึกฝนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานด้านการ

ออกแบบ  โดยเน้นลักษณะงาน 3 มิติ ที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
 

5543110 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 
Industrial  Design 3 

3(2-2) 

รายวิชาบังคับก่อน  :  5543102   การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 
ศึกษาปัญหาผลิตภัณฑ์ ค้นคว้า และส ารวจข้อมูลเพือ่ประกอบการออกแบบ การวิเคราะห์

ข้อมูล เน้นศึกษาวิธี  และกระบวนการทางความคิด ซึ่งจะน าไปสู่แนวคิดใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เชิง
นวัตกรรม การระบุปัญหาและสร้างแนวคิดใหม่ เพ่ือประกอบการออกแบบ และกระบวนการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม โดยค านึงถึงปัจจัยและผลกระทบที่มีต่อการออกแบบ             ฝึกปฏิบัติงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีระบบกลไกซับซ้อน  โดยเน้นแนวทางการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนา
นวัตกรรม จากเทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างหุ่นจ าลอง  และสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบที่ใช้งานได้จริง 

 
5543111 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 

Industrial  Design 4 
3(2-2) 

รายวิชาบังคับก่อน  :  5543110   การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 
การออกแบบสร้างสรรค์โดยการค้นคว้าและทดลองแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดการ

พัฒนา  หรือการน าเอารูปแบบการออกแบบในปัจจุบันมาวิเคราะห์ด้านคุณค่าความงาม  ด้านหน้าที่  
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รูปทรง หรือประโยชน์ใช้สอย เพ่ือให้เกิดแนวความคิดใหม่ แสวงหาและทดลองวัสดุอุปกรณ์ ในปัจจุบันมา
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่  โดยผ่านกระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์ ศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
และสิทธิบัตรการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5543218 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

Product  Designs  for  Environment 
3(2-2) 

หลักการ กระบวนการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  การออกแบบยั่งยืน ที่เป็นมิตร และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคงคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ด้วยวิธีการการออกแบบอัน
ชาญฉลาด การน าหลักการ  การลด   การใช้ซ้ า  การน ากลับมาใช้ใหม่  การซ่อมบ ารุง  มาประยุกต์ใช้ใน
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวางแผน  การออกแบบ  การผลิต  การน าไปใช้   และการท าลายหลักเลิกใช้  
ภายใต้องค์ความรู้ของวิถี  แห่งความเป็นจริงของชีวิต และองค์ความรู้แห่งบริบททางสังคมที่ยั่งยืน มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฝึกการท าโครงงานออกแบบ สร้างหุ่นจ าลอง และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

 
5543220 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อภัยพิบัต ิ

Designs  for  Disaster  Mitigation 
3(2-2) 

สภาพสิ่งแวดล้อมโลก  รูปแบบ และลักษณะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์  
เช่น  แผ่นดินไหว  คลื่นใต้น้ า อุทกภัย ทุพภิกขภัย  เป็นต้น เน้นออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือบรรเทาภัยพิบัติที่
ส่งผลกระทบทางกายภาพ  ทางสังคม  วัฒนธรรม วิถีชีวิตทางสังคมและการด าเนินชีวิต และจิตใจของ
ผู้ประสบภัย  ในลักษณะสร้างสรรค์แนวคิด เพ่ือป้องกัน และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  ส าหรับใช้ใน
เหตุการณ์เฉพาะ  โดยออกแบบใหม่  ปรับปรุง  หรือวัสดุภายในบ้านพักอาศัย น ากลับมาใช้ใหม่ให้สามารถ
เปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยได้ในกรณีฉุกเฉิน  การใช้งาน การน าองค์ประกอบ  ศึกษา  วิเคราะห์ และ
เลือกใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับภัยพบิัตริูปแบบต่าง ๆ  

 
5543901 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Product  Research and Development 
2(1-2) 

หลักการ  การค้นคว้าและวิจัยงานผลิตภัณฑ์  โดยการน าสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์  
การแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยงานด้านออกแบบ  ขั้นตอน  กระบวนการผลิต  
รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผลิตภัณฑ์ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขให้บังเกิดผลด้านการใช้สอย และ
เศรษฐกิจ ปฏิบัติการท ารูปเล่มงานวิจัยสร้างสรรค์ ในหัวข้อเรื่องที่ก าหนดของคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชา  สรุปเป็นผลงานออกแบบนิพนธ์ 

 
5544901 โครงการออกแบบนิพนธ์ 2(1-2) 
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Thesis  Proposal  Designs   
รายวิชาบังคับก่อน  :  5543115   การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 
การเสนอหัวข้อโครงการออกแบบทางวิชาชีพ  ตามความช านาญในสาขาวิชาที่ตนเอง

สนใจ หรือภายใต้ข้อก าหนดกรอบคร่าว ๆ ของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ  ตลอดจนวิธีการ
สร้างสรรคผ์ลงาน  การค้นคว้าทดลอง  วิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนโครงการ  และการเรียบเรียงข้อมูลตาม
คู่มือการเขียนเอกสารประกอบงานออกแบบนิพนธ์  เพ่ือเป็นแนวทางในการท าออกแบบนิพนธ์ 

 
 
 
 2.3.2) กลุ่มวิชาบังคับเลือก 18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5544902 ออกแบบนิพนธ์ 

Thesis  Designs   
4(2-6) 

รายวิชาบังคับก่อน  :  5544901   โครงการออกแบบนิพนธ์ 
บูรณาการความรู้ที่ศึกษามาตลอดหลักสูตร  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานด้านออกแบบนิพนธ์

เฉพาะบุคคล  ตามหัวข้อ  จุดมุ่งหมาย  ข้อก าหนดและขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
หัวข้อออกแบบนิพนธ์  มีการค้นคว้าพัฒนาสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยศึกษาทฤษฎี  วิธีการ กระบวนการ
ต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์  สรุปข้อมูลประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามระเบียบการเขียน
เอกสารประกอบงานออกแบบนิพนธ์  และจัดท าผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

 
5542108 ออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยร่วมสมัย  

Contemporary Thai Product Designs  
3(2-2) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยอย่างมีเอกลักษณ์ 
และมีความเป็นสากล  ตามแนวคิด  ความหมาย และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย โดยศึกษา
วิเคราะห์แนวโน้ม และความนิยมทางการตลาด เปรียบเทียบวิถีชีวิตปัจจุบันของคนไทยในสังคมเมือง และ
นอกเมือง  รูปแบบการด าเนินชีวิตระหว่างสังคมไทยกับสังคมตะวันตก  ด้านเทคโนโลยี  วัฒนธรรม  
รสนิยม  ฝึกการท าโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้อง  การท าหุ่นจ าลอง การท าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ  มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
5542401 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 

Furniture  Designs 
3(2-2) 

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์  ประเภทเครื่องเรือนแบบประจ าชาติ และสากล  ในยุคสมัย
ต่าง ๆ และยุคปัจจุบัน  การวิเคราะห์รูปแบบ  วัสดุ ประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องกับสัดส่วนของร่างกาย
มนุษย์  อุปกรณ์ประกอบโครงสร้าง  การทดสอบความแข็งแรง  และความงาม  การออกแบบ  เขียนแบบ 
พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ชิ้นงานต้นแบบ  มีการศึกษานอกสถานที่ 

 
5542601 ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 3(2-2) 
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Plastic  Designs 
ชนิด คุณสมบัติ และการใช้งานของพลาสติก พลาสติกเสริมแรง และ ไฟเบอร์กลาส 

ประเภทต่าง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก และวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์  กระบวนการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยแม่พิมพ์จากงานปูนปลาสเตอร์   กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์   ไฟเบอร์กลาส   ด้วย
แม่พิมพ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก และท าหุ่นจ าลองผลิตภัณฑ์
พลาสติกจากกรรมวิธีการผลิตดังกล่าว  ฝึกท าโครงงานออกแบบ  ท าหุ่นจ าลอง  และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5542702 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

Designs  and  Development  Packaging 
รายวิชาบังคับก่อน : 5542701  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

3(2-2) 

การค้นคว้าวิจัยพัฒนางานออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการขาย  การจัดจ าหน่าย  
การขนส่ง  โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  การค้นคว้าข้อมูลประกอบการ
ออกแบบ  วัสดุ  โครงสร้าง  ความปลอดภัย  กราฟิก  ความสวยงาม  ฝึกการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อน   การอออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมหน่วย   กระบวนการขนส่ง   มีการท าบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
5543112 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ 

Photography  for  Designs   
2(1-2) 

ทฤษฎีพื้นฐานการถ่ายภาพ  วัสดุอุปกรณ์การถ่ายภาพ   เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง 
ๆ  การถ่ายภาพจากแสงธรรมชาติ  แสงในสตูดิโอ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  การจัดองค์ประกอบ  การ
ควบคุมแสง ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น  และถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรง และพ้ืนผิววัสดุแตกต่างกัน 

 
5543113 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 

Industrial  Design 5 
3(2-2) 

รายวิชาบังคับก่อน  :  5543111   การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 
ฝึกปฏิบัติการท าโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่ศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลประกอบการออกแบบภาคเอกสาร  การก าหนดกรอบความคิด ประโยชน์ใช้สอย ฝึกการแก้ไขปัญหา
และการวิเคราะห์ข้อมูล  ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์กับสภาพแวดล้อม  การเขียนแบบ
สั่งงานเพ่ือการผลิต  การสรุปและหาแนวทางการน าเสนองาน  การท าหุ่นจ าลอง หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

 
5543119 การจัดการธุรกิจงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

Management  of  Product  Designs 
2(1-2) 

การจัดการบริหารงานธุรกิจด้านออกแบบ ศึกษาองค์ประกอบธุรกิจ  การวางแผนธุรกิจ  
การด าเนินงานธุรกิจทางการออกแบบประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจงานออกแบบ  ระเบียบ
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ปฏิบัติการท าการจ้างงานออกแบบ  การประมาณราคา  ค่าแรง  การด าเนินการวิเคราะห์  วิจัยตลาดของ
ธุรกิจงานออกแบบกระบวนการผลิต  การน าเสนอและเผยแพร่ผลงานออกแบบในเชิงการตลาด จริยธรรม
ทางธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5543203 ออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ 

Paper  Designs 
3(2-2) 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ท าจากกระดาษประเภทต่าง ๆ ศึกษาวิธีการ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์กระดาษ   คุณสมบัติ   และกรรมวิธีการผลิต  เทคนิค  กระบวนการสร้างงานกระดาษ        ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ  หุ่นจ าลอง  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

 
5543212 ออกแบบเครื่องประดับ 

Ornament  Designs 
3(2-2) 

หลักการ  ประวัติ  ความหมาย  ประเภท  การออกแบบเครื่องประดับเชิงพาณิชย์  และ
เชิงศิลปะให้สัมพันธ์กับเครื่องแต่งกาย  และความนิยม ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิต  รวมถึงศึกษาวัสดุ ต่าง
ประเภท และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง  ฝึกออกแบบเครื่องประดับร่างกายประเภทต่าง ๆ ท าหุ่นจ าลอง  
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือน าเสนอผลงาน มีการศึกษานอกสถานที ่

 
5543216 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น 

Toy  Designs 
3(2-2) 

ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับรูปแบบของเด็กเล่นทั่วโลก ของเด็กเล่นพ้ืนบ้านไทยอดีต
จนถึงปัจจุบัน  ชนิดของเครื่องเล่น  หลักการออกแบบ  กระบวนการออกแบบของเด็ กเล่นไทย  ศึกษา
จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก ความต้องการของผู้บริโภค  โดยเน้นการออกแบบสร้างสรรค์  ด้านรูปทรง  
ประโยชน์ใช้สอย  ความปลอดภัย ฯลฯ ฝึกท าโครงงานออกแบบของเด็กเล่น  การสร้างหุ่นจ าลอง  การท า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  การน าเสนอผลงาน  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
5543217 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชน 

Universal  Designs   
3(2-2) 

การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และทดลองแก้ปัญหา ประยุกต์งานออกแบบให้เกิด
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม  “การออกแบบเพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม”  ผู้สูงอายุ  
เด็ก  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรอือ่ืน ๆ  ศึกษาหลักการออกแบบ  Universal   Design  เพ่ือคนทุก
กลุ่มในสังคม  ศึกษาการยศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้ทุกกลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์ เหมาะสมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในที่พักอาศัย สถานบริการสาธารณะ เฉพาะบุคคล 
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ออกแบบเพ่ือความปลอดภัย และความเป็นระเบียบของเมือง  รวมถึงออกแบบสัญลักษณ์ และ
องค์ประกอบอ่ืน  ฝึกท าโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือมวลชน  ท าหุ่นจ าลอง  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ            
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5543219 ออกแบบผลิตภัณฑ์บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงในสังคม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน น ามาสร้างประโยชน์อย่างเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง ฝึกปฏิบัติโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์  ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ              
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

 
5543221 ออกแบบยานพาหนะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

Vehicle  Designs  for  Environment  Conservation 
3(2-2) 

ประวัติการออกแบบยานพาหนะประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบภายนอกและภายใน
โครงสร้าง ขนาดสัดส่วน  วัสดุ ระบบ ประโยชน์ใช้สอย ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ร่างกายมนุษย์ เน้นการออกแบบยานพาหนะอย่างง่ายเพ่ือสิ่งแวดล้อม           ฝึก
ออกแบบโครงงานยานพาหนะ  เพ่ือสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย เช่น เขียนแบบ  ท าหุ่นจ าลอง  ท าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การน าเสนอผลงาน  มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
5543222 ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกส าหรับประชาคมอาเซียน  

Souvenir  Product  Designs  for  ASEAN  Community 
3(2-2) 

แนวคิดเอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรม  แนวคิด  กลุ่มประเทศอาเซียน  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของที่  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การพัฒนารูปแบบให้เป็นไปตามความต้องการ  และเอกลักษณ์ของแต่ละ
ประเทศในประชาคมอาเซียน  ฝึกออกแบบโครงงาน  ท าหุ่นจ าลอง  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ น าเสนองาน 

 
5543223 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดสวน 

Product  Designs  for  Garden  Arrangement 
3(2-2) 

ประวัติความเป็นมา รูปแบบ การจัดสวน ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ย  ตามหลักความเชื่อ เพ่ือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในการตกแต่งสวนให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม มีการสร้างสรรค์รูปทรงให้
เป็นผลิตภัณฑ์แนวคิด และผลิตภัณฑ์เพ่ือประโยชน์ใช้สอยด้วยวัสดุประเภทต่าง ๆ  ฝึกออกแบบโครงงาน  
ท าหุ่นจ าลอง  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  น าเสนองาน 
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 2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 
5543801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

Preparation  for  Professional  Internship  Industrial  Product 
Designs 

9(90) 

การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้และลักษณะ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณสมบัติ ที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ และเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
5543802 การเตรียมสหกิจศึกษา 

Preparation for Co – operative  Education 
1(45) 

หลักการ  แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พ้ืนฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และ  มนุษย
สัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอและการเขียนแบบ 

 
5544801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

Professional  Internship  for  Industrial  Product  Designs 
วิชาบังคับก่อน : 5543801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

5(450) 

ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของหน่วยงานรัฐบาล หรือเอกชนเสมือน
เป็นพนักงานของสถานประกอบการในต าแหน่งที่ตรง หรือใกล้เคียงกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  เพ่ือหาประสบการณ์ตามความถนัดทางวิชาชีพ  ใน
ระหว่างปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน  และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ  มี
การสัมมนา  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้  ในสาระท่ีได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เพ่ือ
สร้างศรัทธา และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  โดยมีการด าเนินการจัดสัมมนา และมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
สรุปผล  ให้เกิดการพัฒนาตนเอง  ก่อนส าเร็จการศึกษา 

 

5544802 สหกิจศึกษา 
Co – operative  Education 

6(540) 
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นักศึกษาออกปฏิบัติงานเชิงวิชาการ และวิชาชีพ เต็มเวลา เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว 
ณ สถานประกอบการที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานวิชาการ และ
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน ต่อกรรมการบริหารสาขาวิชา เพ่ือการประเมินผลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่สหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้   ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็น
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น 


