
 

 

รายละเอยีดของหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ศูนย์ล าปาง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.   ช่ือหลกัสูตร  
ภาษาไทย   หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  
ภาษาองักฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Industrial Crafts Design 
 
2.    ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   
ภาษาไทย  ช่ือเตม็  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) 

ช่ือย่อ  ศป.บ. (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็  Bachelor of Fine and Applied Arts (Industrial Crafts Design) 

ช่ือย่อ  B.F.A. (Industrial Crafts Design) 
3.   วชิาเอก  

-ไม่ม-ี 
 4.   จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร   
 จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 139 หน่วยกติ 
 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1  รูปแบบ     
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2   ภาษาทีใ่ช้     
  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.3   การรับเข้าศึกษา    
  รับนักศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 
 5.4   ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่  
  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

 



6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ                      

หัตถอุตสาหกรรม พ.ศ.2552  
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2556 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2558  
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรออกแบบหัตถอุตสาหกรรม สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพอสิระ ดงันี ้ 

1. นักออกแบบผลติภัณฑ์ 
2. ผู้ประกอบการทางศิลปะและการออกแบบ  
3. นักพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชน  
4. ทีป่รึกษาด้านการออกแบบ  
5. นักวชิาการและนักวจิยัทางงานออกแบบ  
6. นักบริหารจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมและการออกแบบ 
7. อาชีพอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  

 
9.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  
        สาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
         
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
 10.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ต้องการรากฐานทางศิลปะและการออกแบบอย่างเข้มข้น เนื่องจากวชิาการทางศิลปะเป็นจุดเร่ิมต้นส าคญัอย่างหนึ่งในการริเร่ิมสร้าง
กระบวนการและถ่ายทอด ความรู้ทางการออกแบบที่ก้าวหน้าจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับบริบทที่แตกต่างทางเศรษฐกิจต่างๆ 
อย่างกว้างขวาง วิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเป็นศาสตร์แขนงที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะเป็นศาสตร์ซ่ึงผสมผสาน
ระหว่างความรู้ ความเข้าใจในศิลปะและการออกแบบแขนงต่างๆ ไว้ร่วมกนั อกีทั้งยงัสามารถผลกัดนัความคดิด้านอัตลักษณ์ของชน
ชาติออกมาได้อย่างเด่นชัด ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรนีใ้ห้ก้าวหน้าและสอดคล้องกับสถานการณ์และการ
พฒันาเศรษฐกจิของชาต ิ
 10.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยศิลปวัฒนธรรมพืน้ถิ่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซ่ึงมีเอกลักษณ์
และอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นยากทีจ่ะมแีหล่งใดเสมอเหมอืน อนัเป็นรากแห่งนวตักรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อีกทั้งความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี วัสดุ มิติทางสังคมที่พลวัตอย่างต่อเนื่องน าผลไปสู่รูปแบบการใช้ชีวิต และบูรณาการทางการออกแบบในแนวทางร่วม
สมยัเพือ่คุณภาพชีวติของผู้คนในสังคม  



11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
11.1 การพฒันาหลกัสูตร 
ให้ความส าคญัต่อการพฒันาและการออกแบบผลติภัณฑ์ทีม่ลีกัษณะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ มทีกัษะทางศิลปกรรม

และกระบวนการเทคโนโลยีทางการออกแบบเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญยิ่ง ให้สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์จากจิตนาการ สู่โลก
แห่งความเป็นจริงในการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ใหม่ๆ โดยอาศัยแนวทางการเรียนรู้ ทางภูมปัิญญา มติวิฒันธรรม เทคโนโลยีวัสดุ การ
วเิคราะห์วจิยั ปฏิบัตทิดลอง องค์ความรู้ทางศิลปวทิยา สุนทรียภาพและความงาม เพือ่น าไปสู่สังคมแห่งสร้างสรรค์มากกว่าการเป็น
แค่สังคมแห่งการเรียนรู้เท่านั้น 

11.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
การพฒันาหลกัสูตรออกแบบหัตถอุตสาหกรรม เกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ที่มุ่งสู่การสร้างและ

พัฒนาบัณฑิตทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการสร้างบัณฑิตที่มีความเข้าใจมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลากหลาย และมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลงานด้านออกแบบหัตถอุตสาหกรรม            
โดยใส่ใจต่อวถิีประชาธิปไตย มจีติส านึกและการรู้รับผดิชอบต่อตนเอง สังคมและโลก 

 
12.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  

12.1  รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 

 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
1. วชิาศึกษาทัว่ไป  

หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ 110   สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities 
มธ 111    ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคมและวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
TU 111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
มธ 113   ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา   3 (3-0-6) 
TU 113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
หมวดสังคมศาสตร์ 
มธ 100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 
TU 100  Civic Educations  
มธ 120   สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มธ 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
มธ 151  คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั 3 (3-0-6) 
TU 151  General College Mathematics 
มธ 152   หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU 152  Fundamental Mathematics 



รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

มธ 153  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 
TU 153  General Concepts of Computer 
มธ 156  คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
มธ 143 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม   3 (3-0-6) 
TU 143  Man and Environment 
หมวดภาษา 
ท 161  การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 
สษ 070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 ไม่นับหน่วยกติ 
สษ 171   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 (3-0-6) 
EL 171    English Course 2 
สษ 172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3 (3-0-6) 
EL 172   English Course 3 
หมวดพลานามยั 
พท 101  สุขภาพและการออกก าลงักายเพือ่คุณภาพชีวติ  2 (2-0-4) 
PE 101  Exercise and Sports for Healthy life 
วฬ 211  กรีฑา 1 (0-2-1)       
SN 211  Track and Field  
วฬ 212  ว่ายน า้  1 (0-2-1) 
SN 212  Swimming 

วฬ 213  ฟุตบอล  1 (0-2-1)            

SN 213  Football 

วฬ 214  บาสเกตบอล  1 (0-2-1)       

SN 214  Basketball 

วฬ 215  รักบีฟุ้ตบอล 1 (0-2-1)       

SN 215  Rugby 

วฬ 216  วอลเลย์บอล  1 (0-2-1)       

SN 216  Volleyball 

วฬ 217  เบสบอล  1 (0-2-1)       

SN 217  Baseball 

วฬ 218  ฟุตซอล  1 (0-2-1)       

SN 218  Futsal 



รหัสวชิา ช่ือวชิา       หน่วยกติ 
 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 

วฬ 219  ซอฟท์บอล 1 (0-2-1)        

SN 219  Softball 

วฬ 220  เทนนิส 1 (0-2-1)         

SN 220 Tennis 

วฬ 221 แบดมนิตนั  1 (0-2-1)       

SN 221 Badminton 

วฬ 222 เทเบิลเทนนิส  1 (0-2-1)       

SN 222 Table Tennis 

2. วชิาบังคบัเลอืกนอกสาขา 

กต 202 หลกัพืน้ฐานการตลาด   3 (3-0-6) 

MK 202 Fundamentals of Marketing 

กต 311 พฤตกิรรมผู้บริโภค  3 (3-0-6) 

MK 311  Consumer Behavior 

พบ 291 ธุรกจิเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 

BA 291  Introduction to Business  

ศ 210 เศรษฐศาสตรเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 

EC 210  Introductory Economics         

          
12.2  รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

มธ 115 มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ทางด้านวรรณกรรม  3 (3-0-6) 
TU 115 Man and his Literary Creativity 
มธ 116  มนุษย์กบัศิลปะ; ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3-0-6) 
TU 116 Man and Arts; Visual Arts, Music and Performing Arts 
 

หมายเหตุ  ทั้ง 2 วชิา  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถเลอืกศึกษาเป็นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2 ได้ 
 

12.3  การบริหารจดัการ 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาลัย               

สหวทิยาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนือ้หาสาระของ
วชิา  การจดัตารางเวลาเรียนและสอบ  การจดักลุ่มนักศึกษาตามระดบัพืน้ฐานความรู้  

 
 
 



ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   

1.1 ปรัชญา 
การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (Industrial Crafts Design) เป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญา สุนทรียภาพทาง

ศิลปหัตถกรรม ผนวกกบัความคดิริเร่ิมและทกัษะทางการออกแบบกับกระบวนการเชิงอุตสาหกรรม โดยมีฐานจากองค์ความรู้และ
ทักษะที่หลากหลายซ่ึงบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ตามฐานภูมิรู้ ความถนัด ไปสู่ผลงานออกแบบ
สร้างสรรค์เพือ่สังคม 

1.2 ความส าคญั  
1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มุ่ งผลิตบุคลากรด้าน

ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมผู้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีฐานความสนใจและแนวความถนัดของผู้ศึกษาเป็นส่วน
เสริมต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) เพือ่สร้างสรรค์ผลงานและองค์ความรู้ด้านออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มคุีณภาพ ตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค  

3) เพือ่ให้บริการวชิาการด้านออกแบบหัตถอุตสาหกรรมแก่สังคม อันจะท าให้เกิดการพึ่งตนเองและความเข้มแข็ง
ของชุมชน รวมถึงการยกฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                      
โดยมฐีานจากมติวิฒันธรรม   

4) เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ                
จติวญิญาณ  วถิีชีวติและความเป็นอยู่ของคนไทย 

1.3 วตัถุประสงค์ 
เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คุีณลกัษณะ ดงันี ้
1) เพือ่ผลติบัณฑิตให้เป็นนักออกแบบหัตถอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในด้านวิชาการและทักษะ

ในวิชาชีพ สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้แก่องค์กรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสามารถเป็นผู้ประกอบการที่
พึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยนื 

2) เป็นบัณฑิตทีม่คีวามรู้ความเข้าใจในวทิยาการของการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมที่สามารถส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และสุนทรียภาพให้แก่ประชาชน โดยอาศัยพืน้ฐานแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาพืน้ถิ่น วัตถุดิบในชุมชน และองค์
ความรู้ในกระบวนการอุตสาหกรรมประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ ทั้ง
ตามสมยันิยมและน าสมยันิยม 

3) เพือ่ให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปพฒันาองค์ความรู้ในด้านออกแบบหัตถอุตสาหกรรมของไทย ให้เป็น
ศูนย์กลางของแหล่งความรู้ด้านการออกแบบของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน และอนุภูมภิาคลุ่มน า้โขง 
 
 
 
 
 
 



ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจดัการศึกษา 

1.1  ระบบ  

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มช่ัวโมง
การศึกษาในแต่ละรายวชิาให้เท่ากบัภาคปกติ 

1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   มกีารจดัการศึกษาภาค ในการเรียนช้ันปีที ่3  

1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค     

-ไม่ม-ี 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

วนั - เวลาราชการปกต ิ

ภาคการศึกษาที ่1  เดอืนสิงหาคม - ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที ่2  เดอืนมกราคม - เมษายน 

ภาคฤดูร้อน เดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ัน
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) ข้อ 7 

การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคดัเลอืกตามวธีิการทีม่หาวทิยาลยัก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

นักศึกษามคีวามคาดหวงั ความเข้าใจและการรับรู้ทีค่ลาดเคลือ่นเกี่ยวกับหลักสูตร ทักษะส่วนบุคคลทางศิลปะและ
การออกแบบที่มีพื้นฐานไม่เพียงพอเมื่อแรกเข้า ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นรูปแบบการเรียน
การศึกษาที่แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย การเรียนในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสอนทักษะด้านวิชาชีพแบบเฉพาะทาง ควบคู่ไปกับการ
ค้นคว้าวชิาการสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและวชิาการในระดบัสูง  

2.4   กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ  2.3 

2.4.1 จดัแนะน าหลกัสูตรของสาขาผ่านระบบสารสนเทศและการแนะแนวผ่านโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

2.4.2 จดัการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อท าความเข้าใจถึงปัญหาที่
อาจเกดิขึน้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกีย่วกบัการศึกษาในหลกัสูตรและการปฏิบัตตินในสถานศึกษา 



2.4.3 จัดโครงการเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดทักษะอย่างพอเพียงในการศึกษาและ
ปฏิบัตงิานสร้างสรรค์ในระดบัสูงต่อไปได้ 

2.5  ระบบการศึกษา  
   แบบช้ันเรียน  
   แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพมิพ์เป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 
  อืน่ๆ )ระบุ(  

2.6   การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวทิยาลยั  
1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) ข้อ 10.10 และข้อ 15 
2)  หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการ และการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาใน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกติ 
 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  

อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 14 ภาคการศึกษาปกต ิ 
3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
 นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวชิา รวมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกติ โดยศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตาม

โครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลกัสูตร ดงันี ้ 
 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    30    หน่วยกติ 

 2. วชิาเฉพาะ          103 หน่วยกติ 

   2.1 วชิาแกนคณะ      8     หน่วยกติ 

   2.2 วชิาบังคบั    83     หน่วยกติ 

    2.2.1 วชิาบังคบัในสาขา   (71)     หน่วยกติ 

    2.2.2 วชิาแนวทกัษะเสริมความถนัด (12)     หน่วยกติ 

2.2.3 วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                  ไม่นับหน่วยกติ 

   2.3 วชิาบังคบัเลอืกนอกสาขา     6     หน่วยกติ 

2.4 วชิาเลอืกในสาขา      6     หน่วยกติ 

3. วชิาเลอืกเสรี 6    หน่วยกติ 



3.1.3  รายวชิาในหลกัสูตร 

3.1.3.1 รหัสวชิา 

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
อกัษรย่อ 2 ต าแหน่ง และตวัเลข 3 ต าแหน่ง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี ้ 

1.  อกัษรย่อน าหน้าตวัเลขในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ดงันี ้
 “ศป.” เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 “อถ.”  เป็นรายวชิาทีจ่ดัสอนโดยสาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
2.  ตวัเลข 3 ต าแหน่ง ในรายวชิาหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ดงันี ้ 
หลกัหน่วย    

เลข 0-5  หมายถึง วชิาบังคบั, วชิาบังคบัเลอืก 
เลข 6-9  หมายถึง วชิาเลอืก, วชิาเน้นหนักเฉพาะทาง 

หลกัสิบ   
เลข 1 หมายถึง  หมวดวชิาทกัษะเทคนิคความรู้เฉพาะทาง 
เลข 2 หมายถึง  หมวดวชิาการออกแบบ 
เลข 3 หมายถึง หมวดวชิาเทคโนโลยแีละวสัดุ  
เลข 4 หมายถึง   หมวดวชิาศิลปะ วฒันธรรมและความงาม 
เลข 5 หมายถึง   หมวดวชิามนุษยศาสตร์และการบริหาร 
เลข 6 หมายถึง   หมวดวชิาวเิคราะห์และสร้างสรรค์ 

หลกัร้อย 
เลข 1  หมายถึง   วชิาระดบัต้น 
เลข 2  หมายถึง   วชิาระดบักลาง 
เลข 3  หมายถึง   วชิาระดบัสูง 
เลข 4  หมายถึง   วชิาระดบัสูงทีส่่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
3.1.3.2 การคดิหน่วยกติ 
รายวชิาบรรยาย 1 หน่วยกติ เท่ากบั 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รายวชิาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัตกิาร 1 หน่วยกติ เท่ากบั 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รายวชิาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกติ เท่ากบั 3 – 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) และ

ช่ัวโมงทีน่ักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์ แล้วหารด้วย 3 ซ่ึงมวีธีิคดิ ดงันี ้
 

 จ านวนหน่วยกติ  =  บ + ป + น 
              3 
    

การเขียนหน่วยกติในรายวชิาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตวัคอื 
เลขตวัแรก อยู่นอกวงเลบ็ เป็นจ านวนหน่วยกติของรายวชิา นั้น 
เลขตวัทีส่อง สาม และส่ี อยู่ในวงเลบ็บอกโดย 



 เลขตวัทีส่องบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

 เลขตวัทีส่ามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัตต่ิอสัปดาห์ 

 เลขตวัทีส่ี่บอกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 

3.1.3.3 รายวชิา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกติ 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ

องค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
ส่วนที ่1 : เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวทิยาลยัทีก่ าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จ านวน  21  หน่วยกติ ดงัต่อไปนี ้ 

  รหัสวชิา    ช่ือวชิา                               หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดมนุษยศาสตร์  บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 

มธ 110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์  2 (2-0-4) 

TU 110  Integrated Humanities 

หมวดสังคมศาสตร์   บังคบั 2 วชิา 5 หน่วยกติ 

มธ 100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 

TU 100  Civic Educations 

มธ 120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์  2 (2-0-4) 

TU 120  Integrated Social Sciences 

หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

: วทิยาศาสตร์   บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ    

มธ 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  2 (2-0-4) 

TU 130  Integrated Sciences and Technology 

: คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ บังคบัเลอืก 1 วชิา 3 หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้

มธ 151  คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั  3 (3-0-6) 

TU 151  General College Mathematics 

มธ 152  หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์  3 (3-0-6) 

TU 152   Fundamental Mathematics 

มธ 153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์  3 (3-0-6) 

TU 153 General Concepts of Computer 

มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น  3 (3-0-6) 

TU156  Introduction to Computers and Programming 

 



     รหัสวชิา    ช่ือวชิา                             หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดภาษา   รวม  9  หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้

: ภาษาไทย  บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ    

ท 161 การใช้ภาษาไทย   3 (3-0-6) 

TH 161 Thai Usage  

: ภาษาองักฤษ  บังคบั 2 วชิา 6 หน่วยกติ    

สษ 070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       0 (3-0-6) 

EL 070  English Course 1 

สษ 171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  3 (3-0-6) 

EL 171  English Course 2 

สษ 172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3  3 (3-0-6) 

EL 172 English Course 3 

ส่วนที ่2 :  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามเงือ่นไขรายวชิาทีค่ณะฯ ก าหนดไว้  รวม  9  หน่วยกติ 
ประกอบด้วย   

1) นักศึกษาเลอืกศึกษา 2 วชิา (6 หน่วยกติ) จากวชิาต่อไปนี ้

มธ 111 ประเทศไทย ในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคม และวฒันธรรม  3 (3-0-6) 

TU 111  Thailand in Historical Social and Cultural Perspective 

มธ 113 ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา   3 (3-0-6) 

TU 113  Fundamentals of Philosophy and Religions 

มธ 115 มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม  3 (3-0-6) 

TU 115  Man and his Literary Creativity 

มธ 116 มนุษย์กบัศิลปะ ทศันศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง   3 (3-0-6) 

TU 116   Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 

2) นักศึกษาเลอืกศึกษา 1 วชิา (3 หน่วยกติ) จากวชิาต่อไปนี ้

มธ 143 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม   3 (3-0-6) 

TU 143  Man and Environment 
 

และ/หรือเลือกศึกษาวิชาในหมวดพลานามัย โดยนักศึกษาจะสามารถศึกษาวิชาในหมวดนี้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป                 
ส่วนที ่2 ได้ไม่เกนิ 3 หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้ 

พท 101 สุขภาพและการออกก าลงักายเพือ่คุณภาพชีวติ  2 (2-0-4) 

PE 101  Exercise and Sports for Healthy life 

 



     รหัสวชิา    ช่ือวชิา                  หน่วยกติ 

      (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วฬ 211 กรีฑา 1(0-2-1)       

SN 211 Track and Field 

วฬ 212   ว่ายน า้   1(0-2-1)  

SN 212 Swimming 

วฬ 213   ฟุตบอล  1(0-2-1)            

SN 213 Football 

วฬ 214  บาสเกตบอล  1(0-2-1)       

SN 214 Basketball 

วฬ 215  รักบีฟุ้ตบอล 1(0-2-1)       

SN 215 Rugby 

วฬ 216  วอลเลย์บอล  1(0-2-1)       

SN 216 Volleyball 

วฬ 217  เบสบอล  1(0-2-1)        

SN 217 Baseball 

วฬ 218  ฟุตซอล  1(0-2-1)        

SN 218 Futsal 

วฬ 219 ซอฟท์บอล 1(0-2-1)        

SN 219 Softball 

วฬ 220  เทนนิส 1(0-2-1)       

SN 220 Tennis 

วฬ 221 แบดมนิตนั  1(0-2-1)       

SN 221 Badminton 

วฬ 222  เทเบิลเทนนิส  1(0-2-1)       

SN 222 Table Tennis 
 

2. วชิาเฉพาะ 103 หน่วยกติ 

2.1  วชิาแกนคณะรวม 8  หน่วยกติ 

 นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาแกนคณะ รวม 8 หน่วยกติ ดงัต่อไปนี ้ 

ศป 201 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมตะวนัตก 2 (2-0-4) 

FA 201 Development of Western Arts, Culture, and Society 

 



      รหัสวชิา             ช่ือวชิา                  หน่วยกติ 

          (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

ศป 202 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 

FA 202 Development of Asian Arts, Culture, and Society 

ศป 301 สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 2 (2-0-4) 

FA 301 Aesthetics for Arts Creator 

ศป 303 การบริหารงานศิลปะ 2 (2-0-4) 

FA 303 Arts Management 
 

 2.2 วชิาบังคบั รวม  83  หน่วยกติ 

2.2.1 วชิาบังคบัในสาขา  71  หน่วยกติ 

 นักศึกษาจะต้องศึกษาวชิาบังคบัในสาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม รวม 71 หน่วยกติ ดงันี ้ 

อถ 111 เขียนแบบเพือ่การผลติ  3 (2-2-5) 

IC 111  Technical Drawing for Manufacturing 

อถ 121 หลกัองค์ประกอบศิลป์ 3 (2-2-5) 

IC 121  Principle of Composition      

อถ 141 พืน้ฐานวาดเส้น 3 (2-2-5) 

IC 141  Basic Drawing 

อถ 142 พืน้ฐานจติรกรรม 3 (2-2-5) 

IC 142  Basic Painting 

อถ 143 พืน้ฐานงานออกแบบสามมติ ิ 3 (2-2-5) 

IC 143  Basic Three-Dimensional Design 

อถ 220 แนวคดิการออกแบบ  3 (2-2-5) 

IC 220  Concept of Design      

อถ 221 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 1  3 (2-2-5) 

IC 221  Industrial Crafts Design 1 

อถ 222 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 2  3 (2-2-5) 

IC 222  Industrial Crafts Design 2 

อถ 223 พฒันาการออกแบบผลติภัณฑ์กบัสังคม 2 (2-0-4) 

IC 223  Evolution of Product Design and Society  

อถ 231 วสัดุผลติภัณฑ์ 1  3 (2-2-5) 

IC 231  Materials for Product 1   



          รหัสวชิา           ช่ือวชิา                                     หน่วยกติ 

                 (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  

อถ 232 วสัดุผลติภัณฑ์ 2  3 (2-2-5) 

IC 232  Materials for Product 2     

อถ 233 คอมพวิเตอร์ช่วยการออกแบบ  3 (2-2-5) 

IC 233  Computer Aided Design       

อถ 241  ช่างศิลปกรรมสิบหมู่   3 (2-2-5) 

IC 241  Traditional Thai Arts & Crafts    

อถ 251  ภาษาองักฤษส าหรับการออกแบบ 3 (3-0-6) 

IC 251  English for Design   

อถ 321 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 3  3 (2-2-5) 

IC 321  Industrial Crafts Design 3 

อถ 322 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 4  3 (2-2-5) 

IC 322 Industrial Crafts Design 4  

อถ 323 หลกัการออกแบบเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื   2 (2-0-4) 

IC 323 Principles of Design for Sustainable Development     

อถ 341  ศิลปะเชิงช่างภูมปัิญญาไทย 3 (2-2-5) 

IC 341  Local Thai Artistic Wisdom   

อถ 351  วถิีชีวติร่วมสมยัและแนวโน้มผลติภัณฑ์ 2 (2-0-4) 

IC 351  Contemporary Lifestyle and Trend  

อถ 361 ระเบียบวธีิวจิยัเพือ่การออกแบบ 3 (3-0-6) 

IC 361 Research Methodology for Design       

อถ 420 เทคโนโลยกีารผลติเพือ่หัตถอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 

IC 420  Product Technology for Industrial Crafts    

อถ 450 สัมมนาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  2 (2-0-4) 

IC 450  Industrial Crafts Design Seminar   

อถ 460  เตรียมออกแบบนิพนธ์ 3 (2-2-5) 

IC 460 Design Thesis Preparation  

อถ 461  ออกแบบนิพนธ์  6 (0-6-12)  

IC 461 Design Thesis     
 

หมายเหตุ : ต้องสอบไล่ได้ไม่ต ่ากว่าระดบั 2.00 (C) ในรายวชิา อถ.220, อถ.221, อถ.222, อถ.321, อถ.322, อถ.460 และ อถ.461 



2.2.2 วชิาแนวทกัษะเสริมความถนัด (12 หน่วยกติ)  
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาแนวทักษะเสริมความถนัด ในสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม รวม 12 หน่วยกิต 

โดยเลือกศึกษาแนวใดแนวหนึ่ง และทุกแนวทักษะฯ จะต้องศึกษา วิชา อถ. 210 สหวิชาทักษะความถนัด เป็นอันดับแรกก่อน 
ต่อจากนั้นจงึเลอืกศึกษารายวชิาแนวทกัษะเสริมตามความถนัดทีส่นใจเป็นล าดบัต่อไป ดงันี ้ 

อถ 210 สหวชิาทกัษะความถนัด 3 (2-2-5) 
IC 210  Interdisciplinary Skill-Workshops 

ก. แนวทกัษะเสริมความถนัดทาง ออกแบบผลติภัณฑ์เคร่ืองเรือน  (Furniture Design)  
 อถ 310 ออกแบบเคร่ืองเรือน 1 3 (2-2-5) 

IC 310 Furniture Design 1 
อถ 311  ออกแบบเคร่ืองเรือน 2 3 (2-2-5) 
IC 311  Furniture Design 2 

 อถ 410 ออกแบบเคร่ืองเรือน 3 3 (2-2-5) 
IC 410  Furniture Design 3 

หรือ 
ข. แนวทกัษะเสริมความถนัดทาง ออกแบบเลขนภณัฑ์ (Graphical Product Design) 
 อถ 312 ออกแบบเลขนภัณฑ์ส่ิงพมิพ์ 3 (2-2-5) 

IC 312  Graphical Product Design as Publication 
อถ 313 ออกแบบบรรจุภณัฑ์ 3 (2-2-5) 
IC 313  Package Design 
อถ 411  ออกแบบเลขนภัณฑ์เพือ่สภาพแวดล้อม 3 (2-2-5) 
IC 411  Graphical Product Design for Environment 

 หรือ 
ค. แนวทกัษะเสริมความถนัดทาง ศิลปะและออกแบบเซรามกิ (Ceramic Art & Design) 
 อถ 314  เซรามกิส์ 1 3 (2-2-5) 

IC 314  Ceramics 1 
อถ 315 เซรามกิส์ 2 3 (2-2-5) 
IC 315  Ceramics 2 
อถ 412  เซรามกิส์ 3 3 (2-2-5) 
IC 412  Ceramics 3 
 

2.2.3 วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      
อถ 360 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                 ไม่นับหน่วยกติ  
IC 360  Professional Practice 

 2.3 วชิาบังคบัเลอืกนอกสาขา  6 หน่วยกติ   (เลอืก 2 ใน 4 รายวชิา) 
กต 202 หลกัพืน้ฐานการตลาด   3 (3-0-6) 
MK 202 Fundamentals of Marketing 
 



กต 311 พฤตกิรรมผู้บริโภค  3 (3-0-6) 
MK 311   Consumer Behavior 
พบ 291 ธุรกจิเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
BA 291  Introduction to Business 
ศ 210 เศรษฐศาสตรเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
EC 210  Introductory Economics                  

 2.4 วชิาเลอืกในสาขา 6 หน่วยกติ   (เลอืก 2 ใน 5 รายวชิา)     
อถ 326 ออกแบบเคร่ืองประดบั 3 (2-2-5) 
IC 326  Jewelry Design   
อถ 327 ออกแบบส่ิงพมิพ์ 3 (2-2-5) 
IC 327  Publication Design   
อถ 426 ออกแบบนิทรรศการและการจดัแสดง 3 (2-2-5) 
IC 426  Display and Exhibition Design 
อถ 427 ออกแบบผลติภณัฑ์เคร่ืองหนัง  3 (2-2-5) 
IC 427 Leather Product Design      
อถ 456 การบริหารจดัการงานออกแบบ  3   (3-0-6) 
IC 456  Design Management 
 

3.วชิาเลอืกเสรี  6 หน่วยกติ 
นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาใดกไ็ด้ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวชิาเลอืกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ทั้งนี ้ ให้หมายรวมถึงวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย  
นักศึกษาจะน าวชิาเหล่านีม้านับเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ 
1) วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2)  
2) วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ “มธ” ทุกวชิา  
3) วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 
หรือนักศึกษาสามารถเลอืกศึกษารายวชิาเลอืกเสรีของสาขาฯ ได้ ดงันี ้ 
 

รหัสวชิา    ช่ือวชิา          หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

อถ 116 ออกแบบเลขนศิลป์และจดัวางตวัอกัษร 3 (2-2-5) 

IC 116  Graphic and Typographic Design 

อถ 117  สัญศาสตร์ในงานศิลปะและออกแบบ 3  (3-0-6) 

IC 117  Semiotics in Art and Design 

อถ 216  ออกแบบถ่ายภาพและการจดัการภาพ 3  (2-2-5) 

IC 216  Photographic Design and Digital Imaging 

 



อถ 217  เทคนิคการสร้างภาพประกอบ 3  (2-2-5) 

IC 217  Techniques in Illustration 

อถ 316  เทคนิคตกแต่งในงานเซรามกิส์ 3  (2-2-5) 

IC 316  Decorating Techniques in Ceramics 

อถ 328  เคร่ืองเรือนประยุกต์ศึกษา 3 (2-2-5) 

IC 328  Applied Furniture Study 

อถ 336  เซรามกิส์เชิงอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 

IC 336  Industrial Ceramics 

อถ 346  ประวตัศิาสตร์เซรามกิส์ 3  (3-0-6) 

IC 346  History of Ceramics  

อถ 347  แบบอย่างศิลปกรรมล้านนา 3  (3-0-6) 

IC 347  Lanna Art  

อถ 348  ศิลปะเคร่ืองป้ันดนิเผาเชิงภาชนะ 3 (2-2-5) 

IC 348  Pottery Art 

อถ 349  ประตมิากรรมเซรามกิส์ 3  (2-2-5) 

IC 349  Ceramic Sculpture 

อถ 356  หอศิลป์และพพิธิภัณฑ์ศิลปะ 3  (3-0-6) 

IC 356  Art Gallery and Art Museum 

 

การศึกษารายวชิาในหลกัสูตรเป็นวชิาโท  
การศึกษาสาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเป็นวชิาโท 
นักศึกษาทีป่ระสงค์จะศึกษาสาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเป็นวชิาโท ต้องศึกษารายวชิาเฉพาะของสาขาไม่น้อยกว่า 

24 หน่วยกติ ตามเงือ่นไขต่อไปนี ้
1) นักศึกษาต้องศึกษารายวชิาบังคบัในสาขา 4 รายวชิา รวม 12 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ได้ไม่ต ่ากว่าระดับ 2.00  (C) 

ทั้ง 4 รายวชิา ดงันี ้ 
อถ 220 แนวคดิการออกแบบ  3 (2-2-5) 
IC 220  Concept of Design   
อถ 221 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 1  3 (2-2-5) 
IC 221  Industrial Crafts Design 1 
อถ 222 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 2  3 (2-2-5) 
IC 222  Industrial Crafts Design 2  
อถ 321 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 3  3 (2-2-5) 
IC 321  Industrial Crafts Design 3 



 2) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาอื่นๆ ของสาขาอีกอย่างน้อย 4 รายวิชา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ทั้งนี ้ต้องเลือก
ศึกษารายวชิาระดบั 300 ไม่น้อยกว่า 2 วชิา และระดบั 400 ไม่น้อยกว่า 2 วชิา 
 

การศึกษาเพือ่รับอนุปริญญาในสาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
นักศึกษาทีศึ่กษารายวชิาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรมได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 116 

หน่วยกติ  ตามเงือ่นไขต่อไปนี ้ มสิีทธิได้รับอนุปริญญา 
(1) ได้ค่าระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
(2) ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกต ิ
(3) ได้ศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ครบตามหลกัสูตรรวม  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
(4) ได้ศึกษาวชิาแกนคณะจ านวน 8 หน่วยกติ คอื ศป.201, ศป.202, ศป.301, ศป.303  
(5) ได้ศึกษาวิชาบังคับในสาขา ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชา อถ.111,  อถ.121, อถ.141, อถ.142, อถ.143,                  

อถ.231, อถ.232, อถ.220, อถ.221, อถ.223, อถ.233, อถ.241, อถ.251, อถ.321, อถ.322, อถ.323, อถ.341, อถ.351, อถ.361 และ อถ.420 
(6) ได้ศึกษาวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
(7) ได้ศึกษาวชิาแนวทกัษะเสริมความถนัดไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
(8) ได้ศึกษาวชิาบังคบัเลอืกนอกสาขาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
(9) ได้ศึกษาวชิาเลอืกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่ 1 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 วชิาศึกษาทัว่ไป (รวม) 15 

 วชิาบังคบัในสาขา  
อถ. 111 เขียนแบบเพือ่การผลติ 3 
อถ. 141 พืน้ฐานวาดเส้น 3 

รวมจ านวน 21 

 
ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 วชิาศึกษาทัว่ไป 15 

 วชิาบังคบัในสาขา  
อถ. 142 พืน้ฐานจติรกรรม 3 
อถ. 220 แนวคดิการออกแบบ 3 

รวมจ านวน 21 



ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 วชิาแกนคณะ  
ศป. 201 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรมและสังคมตะวนัตก 2 
ศป. 303 การบริหารงานศิลปะ 2 

 วชิาบังคบัในสาขา  
อถ. 121 หลกัองค์ประกอบศิลป์ 3 
อถ. 143 พืน้ฐานงานออกแบบสามมติ ิ 3 
อถ. 221 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 1 3 
อถ. 231 วสัดุผลติภัณฑ์ 1 3 

 วชิาแนวทกัษะเสริมความถนัด  3 

 (อถ. 210 สหวชิาทกัษะความถนดั) 
 

 

รวมจ านวน 19 

 
ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

 วชิาแกนคณะ  
ศป. 202 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรมและสังคมเอเชีย 2 

 วชิาบังคบัในสาขา  
อถ. 222 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 2 3 
อถ. 232 วสัดุผลติภัณฑ์ 2 3 
อถ. 233 คอมพวิเตอร์ช่วยการออกแบบ  3 
อถ. 241 ช่างศิลปกรรมสิบหมู่ 3 
อถ. 251 ภาษาองักฤษส าหรับการออกแบบ 3 

 วชิาแนวทกัษะเสริมความถนัด  3 
 (อถ. 310  ออกแบบเคร่ืองเรือน 1)  หรือ  
 (อถ. 312  ออกแบบเลขนภณัฑ์ส่ิงพมิพ์)  หรือ  
 (อถ. 314  เซรามกิส์ 1)  

รวมจ านวน 20 

 
 
 
 



ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

 วชิาแกนคณะ  
ศป. 301 สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 2 

 วชิาบังคบัในสาขา  
อถ. 223 พฒันาการออกแบบผลติภัณฑ์กบัสังคม 2 
อถ. 321 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 3 3 
อถ. 323 หลกัการออกแบบเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 2 
อถ. 341 ศิลปะเชิงช่างภูมปัิญญาไทย  3 

 วชิาแนวทกัษะเสริมความถนัด  3 
 (อถ. 311  ออกแบบเคร่ืองเรือน 2) หรือ  
 (อถ. 313  ออกแบบบรรจุภณัฑ์) หรือ  
 (อถ. 315  เซรามกิส์ 2)  

 วชิาเลอืกในสาขา 3 

รวมจ านวน 18 

 
ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 วชิาบังคบัในสาขา  
อถ. 322  ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 4 3 
อถ. 351  วถิีชีวติร่วมสมยัและแนวโน้มผลติภัณฑ์ 2 
อถ. 361 ระเบียบวธีิวจิยัเพือ่การออกแบบ  3 

 วชิาแนวทกัษะเสริมความถนัด  3 
 (อถ. 410 ออกแบบเคร่ืองเรือน 3) หรือ  

 
(อถ. 411 ออกแบบเลขนภัณฑ์เพือ่สภาพแวดล้อม) หรือ                     
(อถ. 412 เซรามกิส์ 3) 

 

 วชิาบังคบัเลอืกนอกสาขา 3 

 วชิาเลอืกในสาขา 3 

รวมจ านวน 17 

 
 
 
 



ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่3  (ภาคฤดูร้อน) 
 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

อถ. 360 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (ไม่ต า่กว่า 240 ชม.) 0 

รวมจ านวน 0 

 
ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1   

 

รหัสวชิา ช่ือรายวชิา จ านวน 
หน่วยกติ 

 วชิาบังคบัในสาขา  
อถ.420 เทคโนโลยกีารผลติเพือ่หัตถอุตสาหกรรม 3 
อถ.460 เตรียมออกแบบนิพนธ์ 3 

 วชิาเลอืกเสรี 6 

รวมจ านวน 12 

 
ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2   

 

รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ 

 วชิาบังคบัในสาขา  
อถ.450 สัมมนาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม    2 
อถ.461 ออกแบบนิพนธ์ 6 

 วชิาบังคบัเลอืกนอกสาขา 3 

รวมจ านวน 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา  
 ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย     

 
วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่1  

หมวดมนุษยศาสตร์ 

มธ. 11 0  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 

TU 110   Integrated Humanities   

  ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเช่ือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ตลอดจนให้รู้จกัมวีธีิการคดิ วเิคราะห์และมองปัญหาต่างๆ  ทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชิญอยู่ อาท ิผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลย ี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่างๆ ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงของโลกนี ้

 

หมวดสังคมศาสตร์ 

มธ. 100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 

TU 100  Civic Educations 

 การเรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) 
เข้าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมโดยใช้วธีิการเรียนรู้โดยลงมอืปฏิบัต ิ(Learning by doing)   

  

มธ. 120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 

TU 120   Integrated Social Sciences 

 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่ งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษาก าเนิดของ
สังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วทิยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎต่ีางๆ ส าคญัๆ 
ทางสังคมศาสตร์  โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมยัแบบต่างๆ โดยใช้ความรู้
และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้นๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทาง
สังคม ระดบัสังคม ทีเ่ป็นรัฐชาตแิละระดบัสังคมทีร่วมเป็นระบบโลก 

 

หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2-0-4) 
TU130   Integrated Sciences and Technology 

แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ความส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม และศึกษาประเดน็การถกเถียงที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็น
มนุษย์ 



คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ 
มธ.151  คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั                             3 (3-0-6) 
TU151  General College Mathematics 

(ไม่นับหน่วยกติให้กบันักศึกษาทีม่รีหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17) 
เซต ระบบจ านวนจริง ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบือ้งต้นของก าหนดการเชิงเส้น ตรรกวิทยา การ

ค านวณดอกเบีย้ เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี  ความน่าจะเป็นเบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมาน
เบือ้งต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 
มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU152   Fundamental Mathematics 
 (วิชานี้ส าหรับนักศึกษาที่เคยเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต ่ากว่า 16 หน่วยกิต หรือเป็นวิชาที่
คณะ/สาขาวชิาบังคบัให้เรียน) 
 หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่างๆ โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่าย 
 
มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 
TU153   General Concepts of Computer  
 องค์ประกอบทีส่ าคญัของระบบคอมพวิเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพืน้ฐานการส่ือสารข้อมูล 
ระบบเครือข่าย อนิเตอร์เน็ต หลกัการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้งานคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ 
 
มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
TU156   Introduction to Computers and Programming 
  หลกัการพืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์ หลกัการการประมวลผลข้อมูลอเิลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์
ประยุกต์ ขั้นตอนวธีิ ผงังาน การแทนข้อมูล วธีิการการออกแบบและพฒันาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 
 
หมวดภาษา 
ภาษาไทย 
ท.161 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) 
TH161 Thai Usage 
 หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความส าคัญ               
การถ่ายทอดความรู้ ความคดิและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 

 



ภาษาองักฤษ 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 0 (3-0-6) 
EL070 English Course 1 

  วชิาบังคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
  เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพืน้ฐานความรู้ ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้า

ศึกษาในระดับพืน้ฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมด หรือค านวณค่าระดบัเฉลีย่) 

 หลกัสูตรเบือ้งต้นเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทกัษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน   

 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3  )3-0-6(  
EL171 English Course 2 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้  EL 070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา  
 หลกัสูตรระดบักลางเพือ่ส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการ
เรียนภาษาองักฤษในระดบัทีสู่งขึน้ 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3  )3-0-6(  
EL172 English Course 3 
 วชิาบังคบัก่อน  : สอบได้ EL 171 หรือ  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา   
 หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่ซับซ้อนกว่าในวิชา
ภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้นทกัษะการพูดและการเขียน 
 
วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 
 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.111 ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคม และวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
TU111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 ภูมหิลงัของสังคม วฒันธรรม และภูมปัิญญาไทย ตั้งแต่อดตี สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้นประเดน็การสร้าง
เอกลกัษณ์ไทย และทศิทางการพฒันาของสังคมและวฒันธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวฒัน์ “มกีารศึกษานอกสถานที”่ 
 
มธ.113  ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 (3-0-6) 
TU113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
 แนวคดิทางปรัชญาและศาสนาทีม่คีวามส าคญัต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการด ารงชีวิตเพื่อให้นักศึกษารู้จัก
คิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวติร่วมกบัผู้อืน่ในสังคม 
 
 



มธ.115  มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม     3 (3-0-6) 
TU115 Man and his Literary Creativity 
 เร่ืองราวของมนุษย์ที่สะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ               
ส่ือสมัยใหม่อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเช่ือ และศรัทธาของผู้สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม โดยศึกษา
เช่ือมโยงมนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพนัธ์ทีม่คุีณค่าต่อการด ารงชีวติในปัจจุบัน 
 
มธ.116   มนุษย์กบัศิลปะ : ทศันศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง    3 (3-0-6) 
TU116 Man and Arts : Visual Arts,Music and Performing Arts 

ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะกับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยศึกษาจากผลงาน
ศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง ซ่ึงเป็นส่ิงที่แสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้
ประจกัษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกและซาบซึ้งในสุนทรียรสจากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้
เกดิรสนิยม ความช่ืนชม และความส านึกในคุณค่าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ได้เรียนรู้ถึงอทิธิพลของศิลปะต่อค่านิยม
และการด ารงชีวติของคนไทย 
 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มธ.143  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
TU143  Man and Environment 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของส่ิงมีชีวิตใน
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รู้จักใช้ประโยชน์ และจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป โดย
ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกจิ รวมทั้งให้ความส าคัญของ
ส่ิงแวดล้อมทีม่ต่ีอมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 
 
หมวดพฒันานักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์    
พท.101 สุขภาพและการออกก าลงักายเพือ่คุณภาพชีวติ     2 (2-0-4) 
PE101 Exercise and Sports for Healthy life 
 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม อาทิ โภชนาการ การฝึกจิตเพื่อ
สุขภาพ หลกัการออกก าลงักาย และการเล่นกฬีาทีถู่กต้อง รวมถึงการป้องกนัการบาดเจบ็และการปฐมพยาบาล 
 
หมวดพลานามยั 
วฬ.211  กรีฑา 1 (0-2-1) 
SN211  Track and Field 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา 
มารยาท ส าหรับนักกฬีากรีฑาประเภทลู่และลาน และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
 
 
 



วฬ.212 ว่ายน า้         1 (0-2-1) 
SN212  Swimming 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬากรีฑาว่ายน ้า สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาว่ายน า้ และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.213  ฟุตบอล         1 (0-2-1) 
SN213  Football 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกฬีาฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท ส าหรับ
นักกฬีาฟุตบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.214  บาสเกตบอล  1 (0-2-1) 
SN214  Basketball 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาบาสเกตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาบาสเกตบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.215   รักบีฟุ้ตบอล 1 (0-2-1) 
SN215  Rugby 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬารักบีฟุ้ตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีารักบีฟุ้ตบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.216  วอลเลย์บอล 1 (0-2-1) 
SN216  Volleyball  

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาวอลเลย์บอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.217  เบสบอล 1 (0-2-1) 
SN217  Baseball 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกฬีาเบสบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท ส าหรับ
นักกฬีาเบสบอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.218  ฟุตซอล 1 (0-2-1) 
SN218  Futsal 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกฬีาฟุตซอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท ส าหรับ
นักกฬีาฟุตซอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 

 
วฬ.219  ซอฟท์บอล        1 (0-2-1) 
SN219  Softball 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาซอฟท์บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาซอฟท์บอล และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 



วฬ.220   เทนนิส 1 (0-2-1) 
SN220  Tennis 

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท ส าหรับ
นักกฬีาเทนนิส และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.221   แบดมนิตนั 1 (0-2-1) 
SN221  Badminton 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาแบดมินตัน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาแบดมนิตนั และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
 
วฬ.222  เทเบิลเทนนิส 1 (0-2-1) 
SN222  Table Tennis 

ทักษะพืน้ฐานส าหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท 
ส าหรับนักกฬีาเทเบิลเทนนิส และการเกบ็รักษาอุปกรณ์ 
  
วชิาเฉพาะ   
รายวชิาแกนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ศป.201 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมตะวนัตก 2 (2-0-4) 
FA201  Development of Western Arts, Culture and Society   

พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมตะวันตกในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่แรกเร่ิม จนถึงปัจจุบัน โดย
ช้ีให้เห็นความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างศิลปะกับสถาบันและสภาวะต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและระบบค่านิยมของประชาชนในยุคสมัยนั้นๆ ตลอดจนอิทธิพลของตะวันออกที่มีต่อกลุ่มศิลปินตะวันตก และ
ศิลปินดเีด่นทีม่คีวามส าคญัต่อพฒันาการของศิลปะ โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
ศป.202  พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 
FA202  Development of Asian Arts, Culture and Society  

พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรมและสังคมเอเชีย อาทิ แถบอารยธรรมลุ่มแม่น ้าสินธุ ลุ่มแม่น ้าแยงซี ลุ่มแม่น ้าโขง เป็น
ต้น ในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบัน โดยช้ีให้เห็นความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างศิลปะกับสถาบัน และ
สภาพทางการเมอืง เศรษฐกจิ สังคม ศาสนา และวฒันธรรม  
 
ศป.301  สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 2 (2-0-4) 
FA301   Aesthetics for Arts Creator 
 สุนทรียศาสตร์แห่งศิลปกรรม ปรัชญา แนวคิด พัฒนาการอันว่าด้วยเร่ืองของความงาม องค์ประกอบของความมี
สุนทรียภาพ คุณค่าแห่งสุนทรียภาพ บริบทศิลปกรรม รสนิยม ทฤษฏีศิลปะ การถ่ายทอดความรู้สึกเพื่อความเข้าใจและการรับรู้ใน
สุนทรียรส ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน การวเิคราะห์ประเดน็ของสุนทรียภาพกบัผลงานศิลปกรรมร่วมสมยั 
 



ศป.303 การบริหารงานศิลปะ  2 (2-0-4) 
FA303   Arts Management 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัการบริหารกบัศิลปะโดยพจิารณาจากแนวคิดทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเน้นใน
ศาสตร์ของการตลาด การบริหารจดัการองค์กรกบัหลกัการทางการสร้างสรรค์และการเผยแพร่งานศิลปะ  
 
วชิาบังคบั 
วชิาบังคบัในสาขา   
 
อถ.111 เขียนแบบเพือ่การผลติ  3 (2-2-5) 
IC111  Technical Drawing for Manufacturing 

การเขียนแบบตามมาตรฐานสากล เช่น การใช้น า้หนักและชนิดของเส้น รวมถึงเทคนิคการใช้เคร่ืองมือในการเขียนแบบ 
หลักทัศนียวิทยา การอธิบายขนาดสัดส่วนช้ินงาน อัตราส่วน (Scale) ค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerancing) การเขียนภาพฉาย 
(Orthographic) ภาพตัดขวาง (Sectional View) ภาพถอดประกอบ (Explode view) ภาพอธิบายและขยายแบบ (Detail of Part) 
การเขียนภาพไอโซเมตริก (Isometric) ออบบลิก (Oblique) รวมถึงการเรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
 
อถ.121 หลกัองค์ประกอบศิลป์ 3 (2-2-5) 
IC121  Principle of Composition     

หลักองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ ทัศนมูลฐาน (Visual Elements) ทางงานศิลปกรรม การวิเคราะห์สาระแห่ง
องค์ประกอบและความงามในธรรมชาติ และการสังเคราะห์ความคิดเป็นองค์ประกอบสร้างสรรค์ เพื่อเป็นพืน้ฐานน าไปสู่แนวคิด
ทางศิลปะและงานออกแบบ 
 
อถ.141 พืน้ฐานวาดเส้น 3 (2-2-5) 
IC141  Basic Drawing 

พืน้ฐานการวาดเส้นจากรูปทรงในธรรมชาติและจากจินตนาการ โดยเทคนิคการวาดเส้นด้วยส่ือชนิดต่างๆ    ศึกษา
องค์ประกอบและความสัมพนัธ์ของศิลปธาตุ (Art Element) เช่น รูปทรง พืน้ผวิ แสงเงา เส้น น า้หนักเชิงทัศนะ บริเวณว่าง เป็นต้น 
เรียนรู้จากวสัดุส่ือหลากหลาย ศึกษาผลงานศิลปินต่างๆ ทั้งของไทย ตะวนัตกและตะวนัออก และการออกไปศึกษาฝึกปฏิบัตภูิมทิศัน์
ตามสถานส าคัญ เช่น ศาสนสถาน แหล่งเมือง ตลาดและทิวทัศน์ และในช่วงท้ายฝึกวาดเส้นจากจินตนาการ สร้างสรรค์ โดยใช้
เทคนิคผสมผสานในการให้แสงเงาหรือวาดรูปทรงต่างๆ โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
อถ.142 พืน้ฐานจติรกรรม 3 (2-2-5) 
IC142  Basic Painting 

ทฤษฎสีี หลกัการใช้สี ทดลองและปฏิบัติ สร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ โดยฝึกใช้สีตามล าดับ จากสีโปสเตอร์ สีน ้า
และสีอะครีลิก ฝึกฝนลักษณะ แบบแผน เทคนิคจิตรกรรมจากวัตถุและแบบต่างๆ ให้สามารถถ่ายทอดจากการมองเห็น เข้าใจและ
แสดงออกจากจนิตนาการ เป็นงานจติรกรรมได้ โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 
 
 



อถ.143 พืน้ฐานงานออกแบบสามมติ ิ 3 (2-2-5) 
IC143  Basic Three-Dimensional Design 
 พืน้ฐานและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปทรงสามมิติ องค์ประกอบต่างๆ และความสัมพันธ์ของทัศนมูลฐาน เช่น รูปทรง 
ลกัษณะพืน้ผวิ แสงเงา เส้น น า้หนักเชิงทศันะ ปริมาตรและมวล เป็นต้น เรียนรู้และออกแบบด้วยเทคนิคจากวัสดุหลากหลาย ศึกษา
ผลงานศิลปินต่างๆ ทั้งของไทย ตะวนัตกและตะวนัออก  
 
อถ.220 แนวคดิการออกแบบ  3 (2-2-5) 
IC220  Concept of Design      
 กระบวนการและแนวคิดในการออกแบบเบือ้งต้น  ฝึกทักษะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ด้วย
วธีิการแทนค่าและแปรความของรูปทรง เรียนรู้การพฒันาความคดิโดยศึกษาจากธรรมชาต ิให้ความส าคญัต่อการสังเคราะห์โดยการ
เช่ือมโยง จนิตภาพและประเดน็ปัญหา สู่แนวคดิรวบยอด (Concept) ความคิด (Idea) แนวงาน (Theme) และส่ือความหมายเพื่อให้
สอดคล้องกบัจุดประสงค์ในการออกแบบ ฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานออกแบบที่มีคุณภาพทั้งในแง่ของประโยชน์ใช้สอยและความ
งาม [เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องสอบไล่ได้ไม่ต า่กว่าระดบั 2.00 (C)] 
 
อถ.221 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 1  3 (2-2-5) 
IC221  Industrial Crafts Design 1 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.220 ไม่ต ่ากว่าระดบั C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
หลักการและกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Process) ประกอบด้วย   การร่างแบบความคิด (Idea Sketch) 

หลักการออกแบบเบื้องต้นในแง่ของประโยชน์ใช้สอยและความงาม ทฤษฎีแนวคิดการออกแบบต่างๆ  ความรู้เกี่ยวกับวัสดุการ
ออกแบบในเชิงหัตถอุตสาหกรรม  เรียนรู้เทคนิคการน าเสนอความคดิเชิงภาพ โดยการเขียนภาพทัศนมิติ (Perspective Rendering) 
การสร้างแบบจ าลอง (Model Making) เพื่อถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจมาตรฐานสากลปฏิบัติต่างๆ เช่น กายภาพวิเคราะห์ 
(Human Factors) โครงสร้างและกลศาสตร์ ศึกษาย้อนรอยผลติภัณฑ์ เพือ่ให้เข้าใจแนวคดิ ระบบโครงสร้าง กรรมวิธี วัสดุ และการ
ผลติ [เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องสอบไล่ได้ไม่ต า่กว่าระดบั 2.00 (C)] 
 
อถ.222 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 2  3 (2-2-5) 
IC222  Industrial Crafts Design 2  

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.221 ไม่ต ่ากว่าระดบั C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
หลักการและแนวทางออกแบบผลิตภัณฑ์กึ่งอุตสาหกรรม ฝึกออกแบบโดยการทดลอง (Experimental Design) การ

สืบค้นข้อมูลเพือ่การออกแบบ การวเิคราะห์แนวคดิและใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาแบบเพื่อหาแนวทางสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ความเข้าใจวสัดุธรรมชาตพิืน้ถิ่นเพือ่น ามาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นโครงงาน [เกณฑ์
การสอบผ่าน ต้องสอบไล่ได้ไม่ต า่กว่าระดบั 2.00 (C)] 
 
อถ.223 พฒันาการออกแบบผลติภัณฑ์กบัสังคม 2 (2-0-4) 
IC223  Evolution of Product Design and Society    
 ววิฒันาการของการออกแบบผลติภัณฑ์ของมนุษยชาต ิจากอดตีจนถึงร่วมสมยั ศึกษาถึงบริบท เงือ่นไขต่างๆ ทีส่่งผลต่อ
การคิดและสังเคราะห์งานออกแบบของมนุษย์ อิทธิพลของการคิดค้นสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) แนวคิดในยุคเรือง
ปัญญา (The Age of Enlightenment) การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป แนวความเคลื่อนไหวทางศิลปะและหัตถกรรม (Art and 



Crafts Movement)  การก่อตัวรวมกลุ่มของสมาคมวิชาชีพ (Guilds) ผลิตผลแห่งอุบัติการณ์และวาทกรรมของนักคิดนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในสังคม วัฒนธรรมไทย ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ล าดับการณ์ของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษานักออกแบบ
ผลติภัณฑ์ต่างๆ ทีม่อีทิธิพลต่อสังคม เป็นต้น 
 
อถ.231 วสัดุผลติภัณฑ์ 1  3 (2-2-5) 
IC231  Materials for Product 1    

คุณสมบัติ วิธีการในวัสดุธรรมชาติจ าพวกไม้ต่างๆ ทั้งไม้เนือ้อ่อนและไม้เนือ้แข็ง วัสดุธรรมชาติที่ใช้ในงานจักสาน
ต่างๆ รวมถึงวัสดุที่แปรรูปมาจากไม้ ศึกษากระบวนการและเทคนิคในการแปลงสภาพ แปรรูปวัตถุดิบเหล่านีใ้ห้เป็นวัสดุเพื่อใช้ใน
การสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น การตัด การเจาะ การต่อ การตกแต่งผวิ  เป็นต้น เรียนรู้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต่างๆ ที่ใช้ในงานไม้ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างต้นแบบ โดยการประยุกต์เทคนิคงานไม้  

 
อถ.232 วสัดุผลติภัณฑ์ 2  3 (2-2-5) 
IC232  Materials for Product 2     

คุณสมบัติ และกระบวนวิธีการต่างๆ ของวัสดุในกลุ่มโลหะ อัลลอยด์ พลาสติก และโพลีเมอร์ ซ่ึงเป็นวัสดุที่มี
ความส าคัญต่อการผลิตและเคร่ืองจักรต่างๆ เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตการแปรรูป เช่น วิธีการขึน้รูป การตัด การดัด การเช่ือม การ
ตกแต่งพืน้ผวิ เป็นต้น และเรียนรู้เคร่ืองมอื เคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมกบัวสัดุนั้นๆ 

 
อถ.233 คอมพวิเตอร์ช่วยการออกแบบ  3 (2-2-5) 
IC233  Computer Aided Design        

สร้างสรรค์งานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยโดยใช้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมด้านกราฟิก ให้เข้าใจ
ปัญหาและความแตกต่างในระบบคอมพวิเตอร์กราฟิก ฝึกปฏิบัตคิอมพวิเตอร์เพือ่ช่วยงาน 

 

อถ.241 ช่างศิลปกรรมสิบหมู่   3 (2-2-5) 
IC241  Traditional Thai Arts & Crafts    

แนวคิด แบบแผน จริยปฏิบัติ สุนทรียภาพศิลปกรรมช่างหลวงไทย ฝึกทักษะโดยเน้นรากฐานส าคัญที่ช่างเขียน รู้จัก
ลวดลายธรรมชาติ การควบคุมเส้น น ้าหนัก การใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมสร้างสรรค์งานตามแบบแผนศิลปกรรมไทย อาทิ ช่างแกะ 
ช่างปูนป้ัน งานนูนต ่า นูนสูง ช่างกลึง เป็นต้น รวมทั้งงานทรงลอยตัวต่างๆ  ส านึกรู้ความปลอดภัยในการท างานศิลปะช่างไทย 
ธรรมเนียมปฏิบัต ิข้อพงึห้าม พงึกระท าและการอนัควรต่างๆ 

 
อถ.251  ภาษาองักฤษส าหรับการออกแบบ 3 (3-0-6) 
IC251  English for Design   

เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ สามารถอ่านและสืบค้นสาระ ให้เข้าใจแนวความคดิ ทฤษฎีส าคัญในงานออกแบบสาขา
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และเนือ้หา ข้อมูลข่าวสารเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาวชิา 
 
 
 
 



อถ.321 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 3  3 (2-2-5) 
IC321  Industrial Crafts Design 3 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.222 ไม่ต ่ากว่าระดบั C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม โดยศึกษาผลิตภัณฑ์พืน้ถิ่น ผลิตภัณฑ์กึ่งอุตสาหกรรม การค้นคว้าและเก็บข้อมูลเชิงลึก

ของผลติภัณฑ์ในชุมชน จากวตัถุดบิ วฒันธรรม ศิลปะพืน้ถิ่น วเิคราะห์ปัญหาของผลติภัณฑ์ การหาแนวทาง (Approach) ปรับปรุง
พฒันาและออกแบบผลติภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม เพือ่เพิม่คุณค่าและมูลค่าโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ประโยชน์ใช้สอย ความงาม 
การตลาด พฤตกิรรมผู้บริโภคและบริบททางวฒันธรรม เป็นต้น การเรียนการสอนมลีกัษณะเป็นโครงงาน [เกณฑ์การสอบผ่าน ต้อง
สอบไล่ได้ไม่ต า่กว่าระดบั 2.00 (C)] 

 
อถ.322 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 4  3 (2-2-5) 
IC322 Industrial Crafts Design 4  

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.321 ไม่ต ่ากว่าระดบั C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมกีารผสมผสานเทคโนโลยแีละ/หรือหลกัการสร้างนวัตกรรม การประยุกต์

วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบมาใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์งานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมที่สามารถ
ผลติได้จริง และการเรียนการสอนมลีกัษณะเป็นโครงงาน [เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องสอบไล่ได้ไม่ต า่กว่าระดบั 2.00 (C)] 

 
อถ.323 หลกัการออกแบบเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื   2 (2-0-4) 

IC323 Principles of Design for Sustainable Development     

ทฤษฎีและแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อม และปรัชญาของการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซ่ึงเกี่ยวข้องต่อกระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษาการพัฒนาการของสังคมอุตสาหกรรมในมุมมองต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์ การแปรสภาพของวสัดุธรรมชาต ิทั้งในเชิงสร้างสรรค์และท าลาย แนวคิดประชาสังคมต่อการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
และสังคมทีย่ัง่ยนื วเิคราะห์ศึกษามุมมองของผู้ทีม่ีแนวคิดในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาโดยฐาน
วฒันธรรม เช่น  ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นต้น 

 
อถ.341 ศิลปะเชิงช่างภูมปัิญญาไทย 3 (2-2-5) 
IC341  Local Thai Artistic Wisdom   

แนวคิดและเชิงช่างภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน รวมถึงปรัชญาในการสร้างสรรค์  ธรรม
เนียมปฏิบัต ิ กระบวนการเทคนิคและฝึกทกัษะตามแนวเชิงช่างนั้นๆ  โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย   
 
อถ.351 วถิีชีวติร่วมสมยัและแนวโน้มผลติภัณฑ์ 2 (2-0-4) 
IC351  Contemporary Lifestyle and Trend  

วถิีชีวติรูปแบบต่างๆ ในชีวติประจ าวนั เช่น การหาเลีย้งชีพและการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองและสังคมชนบทใน
สังคมไทย สังคมตะวันออกและสังคมตะวันตก ศึกษาวัฒนธรรม ภูมิธรรม รสนิยม การเสพและบริโภคของคนในสังคมนั้นๆ และ
การศึกษาแนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุและสี  ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ค่านิยมและความนิยมในชุมชน
และสังคมต่างๆ   

 
 



อถ.361 ระเบียบวธีิวจิยัเพือ่การออกแบบ 3 (3-0-6) 
IC361 Research Methodology for Design       

ระเบียบแบบแผนของการวิจัยตั้งแต่การเก็บข้อมูลในภาคเอกสารและภาคสนาม อาทิ การท าแบบสอบถาม การ
สังเกตการณ์  เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาบทสรุปของการสังเคราะห์แนวทางในการออกแบบ ตลอดจนการให้ความเข้าใจ
ล าดบัและขั้นตอนของข้อมูล  เพือ่ให้เกดิการเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นทีเ่ข้าใจได้ในภาคเอกสาร 

 
อถ.420 เทคโนโลยกีารผลติเพือ่หัตถอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
IC420  Product Technology for Industrial Crafts  

กระบวนการผลิต แปรรูปวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรเพื่อปรับใช้กับกระบวนการผลิตและวัสดุเฉพาะ
ประเภทของงาน การแก้ปัญหาเทคนิคในระบวนการผลิตแปรรูปวัสดุ กลไก เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักร ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ท้องถิ่นหรือในสถานประกอบการ เพือ่ให้เกดิประสิทธิภาพในการผลติ อนัเป็นแนวทางและแนวโน้มในการพฒันาหัตถอุตสาหกรรม
หรือการใช้เทคโนโลยทีีเ่กดิผลดต่ีอผลติภัณฑ์ โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย 

 
อถ.450 สัมมนาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  2 (2-0-4) 
IC450  Industrial Crafts Design Seminar   

สัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและแนวทางการ
ออกแบบซ่ึงกนัและกนั ฝึกฝนการวเิคราะห์ วพิากษ์งานออกแบบหัตถอุตสาหกรรม การรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงจากการสัมมนา
เป็นรายงานองค์ความรู้เพือ่ใช้ประกอบในการออกแบบได้ 

 
อถ.460  เตรียมออกแบบนิพนธ์ 3 (2-2-5) 
IC460  Design Thesis Preparation  

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.322 ไม่ต ่ากว่าระดบั C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน    
ก าหนดโครงการศึกษาส่วนบุคคลเพือ่น าไปสู่งานออกแบบนิพนธ์  ศึกษาปัญหาและการวางแนวทางการค้นคว้าทดลอง 

การออกแบบและสร้างสรรค์ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ประเด็น และสังเคราะห์เพื่อความเป็นไปได้ในการปฏิบัติออกแบบ
นิพนธ์ [เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องสอบไล่ได้ไม่ต า่กว่าระดบั 2.00 (C)] 

 
อถ.461  ออกแบบนิพนธ์ 6  (0-6-12) 
IC461  Design Thesis     

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.460 ไม่ต ่ากว่าระดบั C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
ค้นคว้าภายใต้การให้ค าปรึกษาเพื่อผลิตผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม หรือการ

ออกแบบผลติภัณฑ์ โดยการบูรณาการความรู้ทีไ่ด้ศึกษามาและการค้นคว้าเพิม่เตมิ เพือ่ให้ครอบคลุมในประเดน็ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม ประเด็นทางเทคโนโลยีและการผลิต ประเด็นทาง
การตลาดและอื่นๆ รวมทั้งจะต้องเสนอผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการต่อสาธารณะ [เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องสอบไล่ได้ไม่ต ่ากว่า
ระดบั 2.00 (C)] 

 
 
 



วชิาแนวทกัษะเสริมความถนัด 
 

อถ.210  สหวชิาทกัษะความถนัด 3 (2-2-5)  
IC210 Interdisciplinary Skill-Workshops 

หลัก ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติพืน้ฐานของแนวทักษะความถนัดต่างๆ ได้แก่ ออกแบบเคร่ืองเรือน ออกแบบเลขนภัณฑ์ 
ศิลปะและออกแบบเซรามกิส์ เพือ่ให้เข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กรรมวิธี เทคนิคปฏิบัติ อันน าไปสู่การเลือกศึกษาแนวทักษะ
เสริมความถนัดทีส่นใจเฉพาะด้าน ในล าดบัถัดไป 
 

ก. แนวทกัษะเสริมความถนัดทางออกแบบผลติภัณฑ์เคร่ืองเรือน  (Furniture Design)  
อถ.310  ออกแบบเคร่ืองเรือน 1 3 (2-2-5)  
IC310  Furniture Design 1 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.210 หรือได้รับอนมุัติจากผู้สอน  
โครงสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และศึกษาวัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุอุตสาหกรรม

สังเคราะห์ การน าเอาวัสดุในงานหัตถกรรมพืน้บ้านและงานหัตถกรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ให้มีรูปแบบจ าเพาะ
ตามคุณลกัษณ์ของวสัดุ  สามารถแสดงแบบลกัษณ์จ าเพาะของท้องถิ่นออกมาได้ รวมถึงการสร้างหุ่นจ าลองและการสร้างต้นแบบที่
สามารถน ามาใช้งานได้จริง (Prototype) โดยค านึงถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในงานไม้ งานอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน วัสดุที่เหมาะสมใน
การสร้างและการผลติ โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย   
 
อถ.311  ออกแบบเคร่ืองเรือน 2 3 (2-2-5)  
IC311  Furniture Design 2 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.310 หรือได้รับอนมุัติจากผู้สอน 

การออกแบบเคร่ืองเรือนภายนอกอาคาร และเคร่ืองเรือนสาธารณะ (Public Furniture) การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
ส าหรับการออกแบบ รวมถึงการน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ในการออกแบบ เรียนรู้การน าเสนอทัศนียภาพ ฝึกการใช้โปรแกรม
ช่วยงานออกแบบ 3 มติ ิฝึกปฏิบัตสิร้างต้นแบบทีส่ามารถใช้งานได้จริง (Prototype) โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย   
 
อถ.410  ออกแบบเคร่ืองเรือน 3 3 (2-2-5)  
IC410  Furniture Design 3 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.311 หรือได้รับอนมุัติจากผู้สอน 
ปฏิบัตอิอกแบบเคร่ืองเรือนโดยให้ความส าคัญต่อองค์ประกอบในการตกแต่งภายใน (Interior) รวมถึงการเขียนแบบ

จดัวางแปลนเพือ่การตกแต่งภายในบ้านหรือพืน้ทีห้่องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก เป็นต้น โดยอาศัยหลักการของสัดส่วนและ
มาตรฐานเคร่ืองเรือนทีไ่ด้รับการออกแบบมาจดัวางในพืน้ทีภ่ายในทีอ่ยู่อาศัยอย่างเหมาะสม  
 

ข. แนวทกัษะเสริมความถนัดทางออกแบบเลขนภณัฑ์ (Graphical Product Design) 

อถ.312  ออกแบบเลขนภัณฑ์ส่ิงพมิพ์ 3  (2-2-5) 

IC312  Graphical Product Design as Publication 

 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.210 หรือได้รับอนมุัติจากผู้สอน  



 หลักการออกแบบเลขนภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์เชิงกราฟิก) ที่เป็นส่ิงพิมพ์ โครงสร้างวัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์พืน้ฐาน
ส าหรับงานเลขนภัณฑ์ส่ิงพิมพ์ ระบบการพิมพ์พืน้ฐาน เน้นให้ผู้เรียนน าความรู้และทักษะไปใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบอัต
ลกัษณ์แบรนด์ (Brand Identity Design) โดยประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกบัผลติภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมและผลติภัณฑ์วสิาหกจิชุมชน
เป็นหลกั โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย  

 

อถ.313  ออกแบบบรรจุภณัฑ์ 3 (2-2-5) 

IC313  Package Design 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.312 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 

หลกัการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มคีวามเหมาะสมกบัสินค้าประเภทต่างๆ มาตรฐานสากลต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์ ระบบ
การผลิตและการขนส่ง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าหัตถอุตสาหกรรมและสินค้าวิสาหกิจชุมชน ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ (Package Structure) และเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ (Graphic on 
Package) ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย   

 
อถ.411  ออกแบบเลขนภัณฑ์เพือ่สภาพแวดล้อม 3 (2-2-5) 
IC411  Graphical Product Design for Environment 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.312 หรือได้รับอนุมตัจิากผู้สอน  
หลกัการและกระบวนการออกแบบผลติภัณฑ์เลขนทศัน์เพือ่สภาพแวดล้อม ในส่วนของระบบป้ายสัญลกัษณ์ (Signage 

System) ทั้งในร่มและกลางแจ้งส าหรับสถานที่ต่างๆ โดยเน้นเฉพาะท้องถิ่น, ชุมชน เพื่อสร้างอัตลักษณ์เฉพาะ (Identity) ศึกษา
จิตวิทยาการรับรู้ภาพและตัวอักษร (Perception Psychology: Image & Typography) ตลอดจนข้อมูลวัสดุเชิงหัตถอุตสาหกรรม
ต่างๆ ทีใ่ช้ในการออกแบบ ฝึกเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การ ออกแบบอย่างเป็นระบบ เพือ่ปฏิบัติการออกแบบเลขน
ทศัน์เพือ่สภาพแวดล้อมทั้งในรูปแบบทีเ่ป็น 2  มติ ิและ 3  มติ ิได้อย่างมคุีณภาพ โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย   

 
ค. แนวทกัษะเสริมความถนัดทางศิลปะและออกแบบเซรามิก (Ceramic Art & Design) 

อถ.314 เซรามกิส์ 1                                           3 (2-2-5) 

IC314  Ceramics 1 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.210 หรือได้รับอนมุัติจากผู้สอน 

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของปูนพลาสเตอร์ส าหรับใช้ในการสร้างแบบพิมพ์ (Mold Making) ชนิดของพิมพ์
แบบต่างๆ เทคนิคและวิธีการสร้าง ฝึกการสร้างต้นแบบ (Prototype)  พิมพ์ทุบ (Waste Mold) แบบพิมพ์ส าหรับการหล่อกลวง 
(Drain Casting)  การหล่อตัน (Solid Casting)  แบบพิมพ์ในงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ฝึกการผสมและหล่อด้วยน ้าดินข้น (Slip) 
ด้วยพิมพ์ช้ินเดียว พิมพ์หลายช้ิน พิมพ์รูปทรงอิสระ ฝึกการถอดแบบ การต่อช้ินงาน ตกแต่งช้ินงานจนส าเร็จ ตลอดจนศึกษา
เกีย่วกบัเตาเผา (Kiln) และฝึกทดลองการผึง่แห้งและการเผา (Drying & Firing) 

 
 
 



อถ.315  เซรามกิส์ 2      3 (2-2-5) 
IC315  Ceramics 2 

ก าเนิดของดนิชนิดต่างๆ คุณสมบัตทิางกายภาพและเคมขีองดนิ การค านวณสูตรดนิ การปรับปรุงสูตร คุณสมบัตต่ิางๆ 
ของวัตถุดิบ เช่น ความช้ืน ความเหนียว การหดตัว การดูดซึมน ้า การผสมดินในหลายสภาวะ และนิยามของเคลือบ  ประเภทของ
เคลือบชนิดต่างๆ  วัตถุดิบ คุณสมบัติของสารเคมี การบด การผสมเคลือบ การค านวณและปรับปรุงสูตรเคลือบ ตารางสามเหลี่ยม
ผสาน (Triaxial) สูตรส่วนผสม (Batch Composition) การผสมสูตร สีเคลอืบและออกไซด์ การแก้ไขต าหนิเคลอืบ  
 
อถ.412  เซรามกิส์ 3       3 (2-2-5) 
IC412  Ceramics 3 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.314 และ อถ.315  หรือได้รับอนุมตัิจากผู้สอน 
การออกแบบสร้างสรรค์ ทดลองค้นหารูปแบบ การผสมผสานวิธีการเทคนิคเพื่อให้ได้มาตามแนวคิดการออกแบบ

ช้ินงานเซรามิกส์ ในกระบวนการผลิตแบบหัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเซรามิกส์ การพัฒนารูปแบบ การแก้ปัญหาใน
กระบวนการออกแบบและการผลติ และการน าเสนอรูปแบบแนวคดิร่วมสมยัผสานกบัเทคโนโลยเีซรามกิส์ทีเ่ปลีย่นแปลง  
 

วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   
 
อถ.360  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่นับหน่วยกติ 
IC360  Professional  Practice  

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา อถ.222 ไม่ต ่ากว่าระดบั C   
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของภาคเอกชน  วิสาหกิจชุมชนหรือภาครัฐ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบผลติภัณฑ์ เป็นลกัษณะองค์กรทีม่กีระบวนการผลติผลติภัณฑ์ บริการงานออกแบบหรือจ าหน่ายผลติภัณฑ์ทีใ่ห้ความส าคญั
ต่อการออกแบบ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากสาขาฯ ระยะเวลาฝึกงานรวมไม่ต ่ากว่า 60 วัน หรือไม่ต ่ากว่า 240 ช่ัวโมง ในภาค               
ฤดูร้อน การวดัผลก าหนดเป็น 2 ระดบั คอื ระดบัใช้ได้ (S) และระดบัยงัใช้ไม่ได้ (U) โดยไม่มรีะดบัค่าคะแนน 
 

วชิาบังคบัเลอืกนอกสาขา   
 
กต. 202 หลกัพืน้ฐานการตลาด       3  (3-0-6) 
MK 202 Fundamentals of Marketin 

(ส าหรับนกัศึกษานอกคณะพาณชิย์ฯ) 
                 แนวคดิ แนวปฏิบัตแิละระบบการตลาดสมยัใหม่ในการน าเสนอสินค้า/บริการ การก าหนดราคา การจดัจ าหน่าย และการ
ส่ือสารแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บนพืน้ฐานความเข้าใจในลักษณะ และพฤติกรรมของลูกค้า
ตลอดจนผลกระทบทีม่ต่ีอสังคม และส่ิงแวดล้อม 
 
กต.311 พฤตกิรรมผู้บริโภค       3  (3-0-6) 
MK311    Consumer Behavior 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา กต.201 หรือ กต.202 



 แนวคดิและทฤษฎต่ีางๆ เพือ่ท าความเข้าใจพฤตกิรรมผู้บริโภค โดยเนือ้หาจะครอบคลุมทั้งแนวความคิดแบบดั้งเดิม ซ่ึง
เน้นทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ทางจิตวิทยา ทาง
สังคม และทางวฒันธรรมทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซื้อ และแนวคดิทฤษฎทีางเลอืกใหม่ซ่ึงมุ่งท าความเข้าใจลูกค้าจากมติทิางสังคมและ
วัฒนธรรมโดยการน าแนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
เนือ้หาวชิาครอบคลุมแนวความคดิในการท าความเข้าใจพฤตกิรรมต่างๆ ของปัจเจกบุคคลและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการ
ตดัสินใจซื้อของลูกค้าองค์กรด้วย 
 
พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น        3  (3-0-6) 
BA 291  Introduction to Business 
 ลกัษณะของธุรกจิสภาพแวดล้อมและรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต
การตลาดการเงินการบัญชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้เพื่อปูพื้นฐานแนวความคิดของการ
บริหารธุรกจิ และให้เกดิความคดิรวบยอดผ่านการจดัท าแผนธุรกจิ  
 หมายเหต ุ เป็นวชิาส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯที่ประสงค์จะเรียนรายวิชาต่างๆ ของคณะฯ  เป็นวิชาโท ควรจะ
เรียนวชิา  พบ.291  ก่อนวชิาอืน่เพือ่ใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนวชิาต่างๆของคณะพาณิชย์ฯ 
 
ศ.210  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                  3 (3-0-6) 
EC210 Introductory Economics                  

(เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น และจะไม่นับหน่วยกติให้ หากสอบได้ วชิา ศ. 211  หรือ ศ. 212 หรือ                    
ศ. 213 หรือ ศ. 214 ก่อนหรือหลงั หรือก าลงัศึกษาวชิาเหล่านีอ้ยู่) 
หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 

พฤตกิรรมผู้บริโภค การผลติ และต้นทุน พฤตกิรรมของหน่วยผลติ โครงสร้างและพฤตกิรรมการแข่งขันของหน่วยผลติในตลาดทีม่ี
การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด และตลาดที่ไม่สมบูรณ์  แนวคิดความล้มเหลวของตลาด และบทบาทของภาครัฐในการ
แทรกแซงตลาด ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค  ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเข้าใจถึงรายได้
ประชาชาต ิระบบการเงนิและการธนาคาร นโยบายการเงนิและการคลงัในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ รวมทั้งการน าดชันีช้ีวดั
เศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  ในภาคต่างประเทศศึกษาถึงความส าคัญของการค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่างการค้าเสรี และการปกป้องตลาด 

 
วชิาเลอืกในสาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
 

อถ.326  ออกแบบเคร่ืองประดบั 3 (2-2-5) 

IC326  Jewelry Design   

ขั้นตอนและเทคนิคการออกแบบเคร่ืองประดับเบื้องต้น เรียนรู้วิธีการในการสร้างต้นแบบและกระบวนการผลิต
เคร่ืองประดบั เรียนรู้วสัดุชนิดต่างๆ ทีน่ ามาใช้ในการท าตวัเรือน และอญัมณีเบือ้งต้น โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย   

 

อถ.327  ออกแบบส่ิงพมิพ์ 3 (2-2-5) 

IC327  Publication Design 



ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ (Brochure) สูจิบัตร (Catalogue) นิตยสาร (Magazine) เป็นต้น 
เรียนรู้แนวคิดองค์ประกอบและการจัดวาง (Composition & Layout) เร่ืองระบบและมาตรฐานการพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์
ต่างๆ (Printing System & Technology) สีในระบบการพมิพ์ กระดาษและวัสดุการพิมพ์ และเทคนิคพิเศษในงานส่ิงพิมพ์  ผู้ศึกษา
สามารถออกแบบส่ือส่ิงพมิพ์เพือ่การผลติจริงได้ โดยเข้าใจระบบกระบวนการผลติส่ือส่ิงพมิพ์ คุณค่าความงามของงานส่ิงพิมพ์และ
ปัญหาทางการผลติ โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย   

 
อถ.426  ออกแบบนิทรรศการและการจดัแสดง   3 (2-2-5) 
IC426  Display and Exhibition Design 

ออกแบบการจัดแสดงและนิทรรศการประเภทต่างๆ เทคนิคและเคร่ืองมือที่ใช้ประกอบ การค้นหาหรือก าหนด
บรรยากาศ กระบวนการทีส่ าคัญของการจัดแสดงโดยไม่ท าลายเนือ้หา หรือช้ินงานที่จัดแสดง ตลอดจนการใช้วัสดุกราฟิกส่งเสริม
รูปแบบและนิทรรศการ การวางแผนและการจดัการทีเ่กีย่วข้อง และเทคนิคเฉพาะด้านร่วมสมยัในการจัดการแสดงนิทัศน์แบบต่างๆ 
โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย   

 
อถ.427  ออกแบบผลติภณัฑ์เคร่ืองหนัง 3 (2-2-5) 
IC427  Leather Product Design    

วธีิ กระบวนการและปฏิบัตกิารท าผลติภัณฑ์เคร่ืองหนัง ท าความเข้าใจเทคนิคการท ารองเท้า กระเป๋า การตดัเยบ็ ย้อมสี
และการตกแต่งช้ินงานเคร่ืองหนัง 

 
อถ.456  การบริหารจดัการงานออกแบบ 3 (3-0-6) 
IC456  Design Management   

ระบบการบริหารงานในองค์กรทีใ่ห้ความส าคญัต่อการออกแบบ  จรรยาบรรณและเงื่อนไข แนวปฏิบัติวิชาชีพทางการ
ออกแบบ อทิธิพลของการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรและนักออกแบบ การประมาณราคางานออกแบบ 
ศึกษาความส าคัญและกฎระเบียบของทรัพย์สินทางปัญญาและขั้นตอนของการจดสิทธิบัตร ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการ
บริหารองค์กรและงานออกแบบ 
 
วชิาเลอืกเสรีของสาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
 
อถ.116  ออกแบบเลขนศิลป์และจดัวางตวัอกัษร 3 (2-2-5) 
IC116  Graphic and Typographic Design 

ประวัติศาสตร์ทางด้านการออกแบบเลขนศิลป์ พืน้ฐานและหลักการทางการออกแบบเลขนศิลป์ (Graphic Design 
Principles) กระบวนการออกแบบ (Design Process) ส่วน ประกอบของงานเลขนศิลป์ โครงสร้างและระบบของตัวอักษรในการ
ออกแบบเลขนศิลป์ (Lettering, Structure and Typographic System) เพื่อให้ผู้ศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นขั้นพืน้ฐานต่อ
การสร้างสรรค์งานออกแบบเลขนศิลป์ 
 
อถ.117  สัญศาสตร์ในงานศิลปะและออกแบบ 3 (3-0-6) 
IC117  Semiotics in Art and Design 
 การแปลความหมายและการวเิคราะห์ตวับท (Text) เพือ่ค้นหาหรือเพิม่เตมิแนวคดิให้กบัความหมายทีแ่ฝงอยู่ในรหัส 
(Code) ของการส่ือสาร (Communication) และการส่งสาร (Message) ต่างๆ ทางส่ือเชิงทศันะ (Visual Media) แต่ละประเภท 



อถ.216  ออกแบบถ่ายภาพและการจดัการภาพ 3 (2-2-5) 

IC216  Photographic Design and Digital Imaging 

 หลกัการถ่ายภาพ (Photography) เพือ่ใช้ในการส่ือสาร การจัดองค์ประกอบในภาพถ่าย ความรู้เร่ืองกล้องถ่ายภาพและ

การใช้งาน (Digital Camera) ความเข้าใจด้านระบบของการถ่ายภาพ ขนาดของภาพ (Image Size) การจัดการภาพถ่ายในระบบ

ดจิทิลั การตกแต่งภาพ (Image Retouching) เพือ่น าความรู้ทีไ่ด้ศึกษาไปปฏิบัตกิารออกแบบงานภาพเพือ่การส่ือสารได้อย่างมศิีลปะ 

โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย   

 

อถ.217  เทคนิคการสร้างภาพประกอบ 3 (2-2-5) 

IC217  Techniques in Illustration 

ทักษะการสร้างสรรค์ภาพประกอบโดยกรรมวิธีต่างๆ โดยใช้เทคนิคการวาด (Drawing & Painting) ไม่ว่าจะเป็นการ

วาดด้วยมือ เรขภาพทางคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic) ภาพถ่าย (Photo) หรือเทคนิคผสม (Mixed Techniques) เพื่อน า

ภาพประกอบไปใช้งานด้านการออกแบบทัศนส่ือสารโดยตรงในแง่ของการใช้กับส่ือที่มีเนือ้หา   (Editorial Illustration) ผู้ศึกษา

สามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบให้เข้ากบัเนือ้หาได้อย่างมหีลกัการและความงาม 

 

อถ.316  เทคนิคตกแต่งในงานเซรามกิส์ 3 (2-2-5) 

IC316  Decorating Techniques in Ceramics 

วธีิการและเทคนิคการตกแต่งงานเซรามกิส์ต่างๆ ในหลากเนือ้ผลติภัณฑ์หรือในหลายช่วงสภาวะที่ต่างกัน เช่น ตกแต่ง

ในสภาวะดินหมาด (Leather Hard) ตกแต่งเมื่อดินแห้ง (Greenware) แล้ว ตกแต่งในสภาวะดินเผาดิบ (Bisque Ware) ตกแต่ง

ช้ินงานที่เผาเคลือบ (Glost Ware) แล้ว เทคนิคตกแต่งจ าเพาะอื่นๆ เช่น Agateware, Majolica, Stamping, Transfer Decals หรือ

เทคนิคการตกแต่งทีผ่สมผสานขึน้ใหม่  

 

อถ.328  เคร่ืองเรือนประยุกต์ศึกษา 3 (2-2-5) 

IC328  Applied Furniture Study 

หลกัการออกแบบเคร่ืองเรือนเบือ้งต้น เพื่อสามารถน าไปปรับใช้ เลือกสรรหรือประดิษฐ์เคร่ืองเรือนในชีวิตประจ าวัน 

เรียนรู้วสัดุทีน่ ามาใช้สร้างประดษิฐ์เคร่ืองเรือนที่มีอยู่ในท้องตลาด รวมถึงการน าเคร่ืองเรือนเก่ามาปรับปรุง ปรับแต่งแก้ไข เพื่อให้

สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ในลกัษณะเดมิหรือได้ลกัษณะการใช้สอยใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

 

อถ.336  เซรามกิส์เชิงอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 

IC336  Industrial Ceramics  

กระบวนการผลิตเซรามิกส์เชิงอุตสาหกรรมต่างๆ การท าต้นแบบ (Prototype)  และแม่พิมพ์ (Working  and Case 

Mold) ในงานเชิงอุตสาหกรรม การขึน้รูปด้วยวิธีจิ๊กเกอร่ิง (Jiggering and Jollying) การใช้เคร่ืองโรลเลอร์จิ๊กเกอร์ หรือ แรมเพรส 

(RAM Press) ใน   การผลิตงาน การตกแต่งช้ินงานและการควบคุมการผลิตเซรามิกส์เชิงอุตสาหกรรม   เทคนิค ปัญหาและการ

แก้ไขในกระบวนการผลติ 

 



อถ.346  ประวตัศิาสตร์เซรามกิส์ 3 (3-0-6) 

IC346  History of Ceramics  

ความเป็นมาของเซรามกิส์ในประวตัศิาสตร์ของมนุษยชาติ ตามแหล่งอารยธรรม และวัฒนธรรมต่างๆ ของโลก แบบ

ลักษณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานเซรามิกส์ในล าดับกาลต่างๆ ผลวิวัฒน์และความสืบเนื่องที่งานเซรามิกส์มีต่อ

ศิลปวฒันธรรม สังคม และโลก 

 

อถ.347  แบบอย่างศิลปกรรมล้านนา 3 (3-0-6) 

IC347  Lanna Art  

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมล้านนา โดยช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันของ

ศิลปะกบับริบทต่างๆ ให้เข้าใจถึงแนวคดิและกระบวนการบ่มเพาะแบบอย่าง (Style)  ของศิลปกรรม งานหัตถศิลป์สกุลช่าง เทคนิค 

คตนิิยม ธรรมเนียมปฏิบัต ิเอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะถิ่น ทีม่ผีลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมและงานออกแบบล้านนาร่วม

สมยั โดยมกีารศึกษานอกสถานทีป่ระกอบด้วย    

 

อถ.348  ศิลปะเคร่ืองป้ันดนิเผาเชิงภาชนะ 3 (2-2-5) 

IC348  Pottery Art 

ความเป็นมา รูปแบบ แนวคิด หลักสุนทรียภาพและเทคนิคสร้างสรรค์ ของงานศิลปะและศิลปินเซรามิกส์แนว

เคร่ืองป้ันดินเผาเชิงภาชนะ ฝึกสร้างงานศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาเชิงภาชนะจากวัสดุดิบในท้องถิ่น เ รียนรู้ปัญหาและ

กระบวนการพฒันาสร้างสรรค์งาน 

 

อถ.349  ประตมิากรรมเซรามกิส์ 3 (2-2-5) 

IC349  Ceramic Sculpture 

การสร้างสรรค์งานประติมากรรมด้วยเทคนิคและวัสดุทางเซรามิกส์ การเตรียมเนื้อดิน (Clay Body) ในงาน

ประตมิากรรม การตกแต่ง การเผาและควบคุมช้ินงาน เพือ่ให้บรรลุผลตามแนวคดิงาน การเคลอืบและตกแต่งช้ินงาน ปัญหาและการ

แก้ไขในกระบวนการสร้างสรรค์งานประตมิากรรมตามแนวคดิหรือแบบลกัษณ์ต่างๆ ทางศิลปกรรมโดยกระบวนวิธีและเทคนิคทาง

เซรามกิส์ 

 

อถ.356  หอศิลป์และพพิธิภัณฑ์ศิลปะ 3 (3-0-6) 

IC356  Art Gallery and Art Museum 

หลักการ วิวัฒนาการและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ การบริหารจัดการหอศิลป์ เรียนรู้งานจัดการ

ศิลปวัตถุภัณฑ์ (Collection Management) การดูแลรักษาและซ่อมสงวนผลงานและวัตถุทางศิลปกรรม (Conservation of Art 

Objects) ในแบบลักษณ์ต่างๆ การน าเสนอและจัดแสดงนิทัศน์เผยแพร่ประเด็นผลงานศิลปกรรม โดยมีการศึกษานอกสถานที่

ประกอบด้วย   
 
 



ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ  
Course Description  

 
General  Education  Program 
Humanities 
มธ.110   สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2–0–4) 
TU110   Integrated Humanities  

To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and 
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting, 
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a 
changing world. 

 
Social Science 
มธ.100   พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3–0–6) 
TU100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the 
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a 
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices. 
 
มธ.120   สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2–0–4) 
TU120   Integrated Social Sciences  

This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The 
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure 
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the 
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses 
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-
individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.  
 
Sciences and Technology 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2–0–4) 
TU130   Integrated Sciences and Technology  

To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific 
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science 
and technology on economies, societies and environments.  Current issues involving the impacts of science and technology 
on moral, ethics and human values. 

 



Mathematics and Computers 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั 3 (3–0–6) 
TU151   General College Mathematics  
 (A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17) 
 To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear programming; 
logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number; introduction to 
probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages. 

 
มธ.152  หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3–0–6) 
TU152   Fundamental Mathematics  

(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than 
16 credits or as demanded by their faculty.) 

To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of 
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve 
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations. 

 
มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 (3–0–6) 
TU153   General Knowledge about Computers  
 To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its processing; 
basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and software 
packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems. 
 
มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3–0–6) 
TU156  Introduction to Computers and Programming  

Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software, 
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using high-
level language programming. 
 
Languages 
Thai 
ท.161   การใช้ภาษาไทย 3 (3–0–6) 
TH161  Thai Usage  

Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea, 
communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 

 
 
 



English      
สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 0 (3–0–6) 
EL070 English  Course 1  
Prerequisite  : Language  Institute  placement 

A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into 
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be 
counted towards the students’ total credits and GPA). 

A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated 
skills of listening, speaking, reading and writing. 
 
สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 (3–0–6) 
EL171  English Course 2    
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language  Institute  placement 

An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English 
proficiency at a higher level. 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3 (3–0–6) 
EL172   English Course 3  
Prerequisite  :  have earned credits of EL 171  or  Language  Institute  placement 
 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level 
than the prior course especially in speaking and writing. 

 
มธ.111 ประเทศไทยในมติทิางประวตัศิาสตร์ สังคม และวฒันธรรม 3 (3-0-6) 
TU111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the Kingdom of 
Siam) until today.  To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions towards the development of Thai 
culture and society in the globalization context.(Field trips are obligatory) 
 
มธ.113  ความรู้พืน้ฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 (3-0-6) 
TU113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
 To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced attitudes, 
morality, and ways of life.  To train learners to think analytically and critically towards certain phenomena in order that 
they can apply their knowledge and understanding to their own social situations. 
 
มธ.115  มนุษย์กบัผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม     3 (3-0-6) 
TU115 Man and his Literary Creativity 



 To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print media, films, electronic media 
and other modern media in order to compare the past and present world views regarding social values, beliefs as well as 
faiths of those artists and creators.  To explore the association of people and those creative works in terms of their 
relationship with our ways of life today.  
 
มธ.116   มนุษย์กบัศิลปะ : ทศันศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง    3 (3-0-6) 
TU116 Man and Arts : Visual Arts,Music and Performing Arts 

This course is a study of art in relation to its function and the development of people, society and environment by 
focusing on various creative works, such as visual arts, music and performing arts, depicting the culture and perception of 
mankind. The course also aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also 
the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the influence of art on Thai values 
and the Thai way of life.  
 
มธ.143  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 3 (3-0-6) 
TU143  Man and Environment 
 To study the relationship between people and the environment by focusing on the coexistence of living things 
in a way that it creates balance, enhances optimal use,  and helps to promote effective and long-lasting environmental 
management.  To discuss the impacts of scientific and technological development on the environment, society, and 
economy as well as the importance of the environment in the present and future are for Mankind. 
 
Student Development and Skill and Experience Reinforcement    
พท.101 สุขภาพและการออกก าลงักายเพือ่คุณภาพชีวติ     2 (2-0-4) 
PE101 Exercise and Sports for Healthy life 
 Knowledge on both physical and mental health; Promotion of overall good health e.g. dietary, meditation for 
health; Principles of exercise and correct way of playing sports, including injury protection and first aids. 
 
Health Education 
วฬ.211  กรีฑา 1 (0-2-1) 
SN211  Track and Field 

basic skills for track and field athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good 
habits for track and field athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.212  ว่ายน า้         1 (0-2-1) 
SN212   Swimming 

basic skills for swimming athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for swimming athletes and equipment maintenance. 
 



วฬ.213  ฟุตบอล         1 (0-2-1) 
SN213  Football 

basic skills for football athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
football athletes and equipment maintenance. 

 
วฬ.214  บาสเกตบอล  1 (0-2-1) 
SN214  Basketball 

basic skills for basketball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for basketball athletes and equipment maintenance. 

 
วฬ.215  รักบีฟุ้ตบอล 1 (0-2-1) 
SN215  Rugby 

basic skills for rugby athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
rugby athletes and equipment maintenance. 

 
วฬ.216  วอลเลย์บอล 1 (0-2-1) 
SN216  Volleyball  

basic skills for volleyball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for volleyball athletes and equipment maintenance. 

 
วฬ.217  เบสบอล 1 (0-2-1) 
SN217  Baseball 
 basic skills for baseball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
baseball athletes and equipment maintenance. 

 
วฬ.218  ฟุตซอล 1 (0-2-1) 
SN218  Futsal 
 basic skills for futsal athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
futsal athletes and equipment maintenance. 

 
วฬ.219  ซอฟท์บอล        1 (0-2-1) 
SN219  Softball 

basic skills for softball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
softball athletes and equipment maintenance. 

 
วฬ.220  เทนนิส 1 (0-2-1) 
SN220  Tennis 



basic skills for tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for 
tennis athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.221  แบดมนิตนั 1 (0-2-1) 
SN221  Badminton 
  basic skills for badminton athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for badminton athletes and equipment maintenance. 
 
วฬ.222  เทเบิลเทนนิส 1 (0-2-1) 
SN222  Table Tennis 
 basic skills for table tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits 
for table tennis athletes and equipment maintenance. 
 
วชิาเฉพาะ 
Faculty Core Subjects 
ศป.201 พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมตะวนัตก 2 (2-0-4) 
FA201  Development of Western Arts, Culture and Society   

This subject explores the development of the arts, culture, and society in the Western world, both European and 
American. The subject demonstrates the connection and the mutual relationship between the arts and other social 
institutions, such as the political, economic, religious, cultural and public value systems from various periods. The 
influence of the East towards Western artists, selected canonical masters, and a field trip are also included. 

 
ศป.202  พฒันาการทางศิลปะ วฒันธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 
FA202  Development of Asian Arts, Culture and Society  
 The subject explores the development of Asian arts, culture and society, including those of the civilizations of 
Yangze and Mekong river basins.  The studied periods are ranged from the early periods to the present. It aims to 
demonstrate the connection and the mutual connection between arts and other institutions, such as politics, economics, 
social, religious and cultural ones.  
 
ศป.216 เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1    3 (3-0-6) 
FA216   Practice in English for Fine and Applied Arts 1  

This subject aims to implement English usage skills which are relevant to each artistic discipline. These skills 
include reading, writing, and conversation. The selected topics concern various aspects of culture.   
 
ศป.301  สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ     2 (2-0-4) 
FA301   Aesthetics for Arts Creator 



This subject focuses on knowledge about the philosophy of art: the development of the concept of beauty, the 
components of aesthetics and their value and background, the relevant theories and the effort to convey the complete 
appreciation and understanding of the range of skills employed from past to present. The analyses of relevant topics of 
aesthetics and contemporary arts are also included.    
 
ศป.303 การบริหารงานศิลปะ  2 (2-0-4) 
FA303   Arts Management 

This subject explores the connection between administration principles and the arts through the perspectives 
of business administration and economics. The emphasis is on the disciplines of marketing and organization management, 
together with the practice of artistic creativity and art work dissemination.  
 
วชิาบังคบั 
 
วชิาบังคบัในสาขา 
อถ.111 เขียนแบบเพือ่การผลติ 3 (2-2-5) 
IC111  Working Drawing for Manufacturing    

This subject offers the practices of standard drawing skills. The topics include mass emphasizing, types of 
lines, technical use of each type of drawing equipment, the rules of perspective, scaling, tolerancing and symbols employed 
in industrial drawing communication. The students will practice various types of drawings, such as orthographic view, 
sectional, exploded view, isometric view, oblique view and detail drawing.    

 
อถ.121 หลกัองค์ประกอบศิลป์ 3 (2-2-5) 
IC121  Principle of Composition    

This subject teaches the principle elements of visual art composition. The students will be trained to analyze 
the essence of each element and its existence in nature, as well as to synthesize their own creativity as a ground for further 
visual art and design projects.    
 
อถ.141 พืน้ฐานวาดเส้น 3 (2-2-5) 
IC141  Basic Drawing 

The students will be trained in basic drawing skills from both organic natural and imaginative figures, with 
various media employed. They will also study the related art elements and their mutual relationship, such as shape, 
texture, shadow and light, lines, visual masses and spaces. Their learning will be based on subjects of various media, 
works of both Thai, Western and Eastern masters. Drawing exercises among religious, urban, market and landscape sites 
are included. The final project is the students’ own drawing rendered from their own imagination combined with the 
techniques studied.  
 
 



อถ.142 พืน้ฐานจติรกรรม 3 (2-2-5) 
IC142  Basic Painting 

 The students will study the theory of colour and its principle. They will experiment and practice the creation 
of visual art works with a series of colouring approaches, ranging from poster, water and acrylic colour. They must 
visualize any given object and figure, and express it through the painting medium. A field trip is included.   
 
อถ.143 พืน้ฐานงานออกแบบสามมติ ิ 3 (2-2-5) 
IC143  Basic Three-Dimensional Design 
  The students will practice the foundation of three-dimensional figure design, as well as learn the related 
elements (shape, texture, light and shadow, line and visual mass) and the connection to the rule of perspective. The lessons 
will be based on various materials, as well as on major works from both Thai, Western and Eastern masters.   
 
อถ.220 แนวคดิการออกแบบ  3 (2-2-5) 
IC220  Concept of Design      

This subject teaches the process and the concept of basic design. The students will practice and develop their 
creative thinking in interpreting shapes. The learning is based on surveying nature, and focuses on synthesizing one’s 
concept, idea and theme in connection with his/her imagination and designated issues. Moreover, the design outcome must 
cohere with the designated objective. The exercises include the analysis of any selected quality design work both for its 
functionality and aesthetics. (To pass this subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.) 

 
อถ.221 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 1  3 (2-2-5) 
IC221  Industrial Crafts Design 1 

Pre-requisite/Condition : IC 220 minimum C, or lecturer’s permission 
The content covers the principles and the processes involved in industrial craft design, comprising idea 

sketching, the fundamental principles of function-oriented and aesthetics-oriented designs, various concepts of designing, 
knowledge about materials used, the perspectives of rendering and model making. The knowledge of international 
standards practices is also included, such as the human factors, structures mechanisms and product traceability. All these 
components are necessary for comprehension in their involvement in the structure, process, materials and manufacturing 
of industrial crafts design. (To pass this subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.) 
 
อถ.222 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 2  3 (2-2-5) 
IC222  Industrial Crafts Design 2  
  Pre-requisite/Condition : IC 221 minimum C, or lecturer’s permission 

The content covers the principles and the ways of practicing semi-industrial crafts designs. The students will 
study experimental design, information tracing for design, concept analysis, creative thinking development for product 
design, and the use of materials local to the area, for industrial craft product design. The class will be conducted using a 
project assignment. (To pass this subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.) 



อถ.223 พฒันาการออกแบบผลติภัณฑ์กบัสังคม 2 (2-0-4) 
IC223  Evolution of Product Design and Society    

This subject covers the evolution of product design from the past to the present time. The students will explore 
the context and conditions relevant to the process of thinking and synthesizing a designed product. The topics consist of 
the influence of various periods (Renaissance, the Age of Enlightenment and the Industrial Revolution), major art and 
craft movements and the formation of guilds. The outcome and the discourse of thinkers and product designers in the 
Thai socio-cultural contexts, on both a national and local scale, are also included, as well as the chronology of evolution 
and the major influential designers.      
 
อถ.231 วสัดุผลติภัณฑ์ 1  3 (2-2-5) 
IC231  Materials for Product 1    

The subject content focuses on the features of natural wood materials, both hard, soft and processed. In order 
to be able to modify wood materials for product construction, the students will be trained in the procedure and techniques 
involved, such as cutting, piercing, extending and surfacing. The students will learn how to use tools and machines, as well 
as techniques by creating a mock-up model with the application of wood materials.   

 
อถ.232 วสัดุผลติภัณฑ์ 2 3 (2-2-5) 
IC232  Materials for Product 2     

The subject contents are the features of metal, alloy, plastic and polymer materials, as well as their processing 
methods. The students will learn the steps of material processing, such as shaping, cutting, bending, jointing and 
surfacing. Skills in using the tools and the machines relevant to each material are also required. 
 
อถ.233 คอมพวิเตอร์ช่วยการออกแบบ  3 (2-2-5) 
IC233 Computer Aided Design        
 The students will practice design work with computer aid, be trained for skills and knowledge on programs for a 
graphic design program and realize the issues and the differences of the available systems. The actual practice of 
computer-aided designing is compulsory.    
 
อถ.241 ช่างศิลปกรรมสิบหมู่   3 (2-2-5) 
IC241  Traditional Thai Arts & Crafts    

This subject explores the concepts and the norms of traditional Thai court arts and crafts. It focuses on the 
necessary foundational skills required to become a Thai painter: natural line drawing, lining and mass control. The 
students will learn to use tools correctly for each category of Thai art and craft work, such as carving, stucco, bas-relief, 
high-relief, round-relief and lathing. They must be aware of the safety issues involved in Thai arts and crafts production, 
as well as general rules and taboos.   
 
 



อถ.251 ภาษาองักฤษส าหรับการออกแบบ 3 (3-0-6) 
IC251  English for Design   

The students will practice their English skills in order to increase their ability to read and research and to 
enhance their, understanding of the concepts, theories and contents from textual materials of their major design 
discipline.   
 
อถ.321 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 3  3 (2-2-5) 
IC321 Industrial Crafts Design 3 

Pre-requisite/Condition : IC 222 minimum C, or lecturer’s permission 
The content coves the practices of industrial crafts design with the focus on the studies of local products, semi-

industrial products, in-depth information research and documentation on a community, product issue analysis and the 
approach to sourcing for product design development. Such focus helps to increase the values and the advantages of 
successfully producing products in relation to various concerns, including function, aesthetics, marketing, consumer 
behavior and cultural context. The class will be conducted using a project assignment. (To pass this subject, the students 
must achieve at least 2.00 or C grade.) 
 
อถ.322 ออกแบบหัตถอตุสาหกรรม 4  3 (2-2-5) 
IC322  Industrial Crafts Design 4  

Pre-requisite/Condition : IC 321 minimum C, or lecturer’s permission 
The content covers the practices of industrial crafts designs including the combination of the technology 

and/or innovation involved. The students will study how to apply research methods for systematic design data 
documentation combined with their own industrial craft products which can be manufactured. The class will be 
conducted using a project assignment. (To pass this subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.) 
 

อถ.323 หลกัการออกแบบเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื   2 (2-0-4) 
IC323  Principles of Design for Sustainable Development       

This subject teaches the theories and concepts of environmental preservation as well as sustainable 
development that are connected to the process of product design. The students will explore the development of industrial 
society in various respects, including the environmental impact, the human behavior impact and the natural materials 
transformation (from both the constructive and destructive angles). They will learn the concepts of civil society and its 
connection to a sustainable community and social development, and analyze the viewpoints of the leaders along the lines of 
environmental preservation, sustainable and culture-based development, studying the work of people such as Prof. 
Prawase Wasi,       
 

อถ.341 ศิลปะเชิงช่างภูมปัิญญาไทย 3 (2-2-5) 

IC341  Local Thai Artistic Wisdom   



This subject teaches the concepts and the expertise involved in local Thai artistic wisdom, especially that from 
of upper Northern Thailand. The studied topics include the philosophy behind the creativity, the related customs, the 
technical processes and the training of each artistic discipline. A field trip is included.   

 
อถ.351 วถิีชีวติร่วมสมยัและแนวโน้มผลติภัณฑ์ 2 (2-0-4) 
IC351 Contemporary Lifestyle and Trends  

This subject teaches various features of contemporary daily lifestyle, such as the ways of earning money and 
spending one’s life in both urban and rural communities, of Thai, Eastern and Western societies. The students will learn 
the culture, morality, tastes and consumption behavior of people in each community, explore the trend of product design 
on both a domestic and overseas scale, and analyze the value and popularity that happens in each community and society.  
 
อถ.361 ระเบียบวธีิวจิยัเพือ่การออกแบบ 3 (3-0-6) 
IC361  Research Methodology for Design       

This subject teaches the research methodology since the introduction of paper data documentation and field 
data collection. The students will practice related skills, such as questionnaire design and population observation. The 
conclusion will be obtained from the analysis of the data collected, which will be used in the synthesis of the following 
design. The students will also get training for the process of data prioritizing and sequencing (to be correctly itemized in 
the paper presented).    
 
อถ.420 เทคโนโลยกีารผลติเพือ่หัตถอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 
IC420 Product Technology for Industrial Crafts     

The students will study the processes of manufacturing, transforming materials, adjusting tools and equipment 
to fit each type of process and project, solving technical problems which may happen during the manufacturing and 
transforming processes, and the knowledge of the mechanics of equipment or machines used for the production in a 
community or corporation. These are all important for the manufacturing development and technology utilization to 
maximize the productivity efficiency. A filed trip is included.  
 
อถ.450 สัมมนาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  2 (2-0-4) 
IC450  Industrial Crafts Design Seminar   

The seminar topic relates to the issues in industrial crafts design circles, aiming for the mutual exchange of 
knowledge, opinion and style of design. The participants will practice the skills of analyzing and criticizing industrial 
crafts design works, as well as those of collecting data from the seminars and arranging them correctly to be used when 
writing a report that will be used to support the design project.    

 
อถ.460  เตรียมออกแบบนิพนธ์ 3 (2-2-5) 
IC460  Design Thesis Preparation  

Pre-requisite/Condition : IC 322 minimum C, or lecturer’s permission 



The students must prepare a structure of their own individual study as the pilot for their design thesis project. 
They will be trained to study the problems that might occur, to lay out the experimental strategies in creative design, to 
collect related data to be analyzed and to be synthesized for the possible practice in their thesis project. (To pass this 
subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.) 

 
อถ.461 ออกแบบนิพนธ์  6 (0-6-12)  
IC461   Design Thesis     

Pre-requisite/Condition : IC 460 minimum C, or lecturer’s permission 
The students will do their own research under supervision, to produce a creative product design, industrial 

craft design, or an industrial design project. They must assimilate the knowledge gained from preceding subjects into that 
of additional research, in order to fully cover all aspects influencing the process of product development and 
manufacturing. These aspects are social, cultural, technological as well as manufacturing and marketing components. To 
complete this subject, the public presentation of an academic-style creative project and a minimum C grade achievement 
are compulsory. (To pass this subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.) 
 
วชิาแนวทกัษะเสริมความถนัด 
 
อถ.210 สหวชิาทกัษะความถนัด 3 (2-2-5) 
IC210  Interdisciplinary Skill-Workshops 

This subject covers the principle, theory and practice of the foundational skills of various industrial craft 
design disciplines, including that of products such as, furniture, ceramics and graphic art. This training is for the 
development of an understanding of both the principles and practical techniques involved, as the ground for future 
selection of a major discipline depending on one’s interest in the following class.  
 
ก. แนวทกัษะเสริมความถนัดทางออกแบบผลติภัณฑ์เคร่ืองเรือน  (Furniture Design)  
 
อถ.310 ออกแบบเคร่ืองเรือน 1 3 (2-2-5) 
IC310  Furniture Design 1 

Pre-requisite/Condition : IC 210, or lecturer’s permission 
This subject is about the different structures of furniture design, the study of materials used (of both natural 

and synthetic types), the application of folk and vernacular crafts into modern design with the ability to retain the 
existence of the authentic original identity, the making of mock-ups and prototypes. It focuses on carpentry for home 
furniture and its proper materials.  A field trip is included.     
 
อถ.311 ออกแบบเคร่ืองเรือน 2  3 (2-2-5) 
IC311  Furniture Design 2 

Pre-requisite/Condition : IC 310, or lecturer’s permission 



This subject is about exterior and public furniture design, the selection of proper materials and the application 
of recycled materials. The students must practice the skills for their furniture design presentation with image perspective 
and the aid of a 3-D computer programme, as well as making a practical prototype. A field trip is included.  
 
อถ.410 ออกแบบเคร่ืองเรือน 3 3 (2-2-5) 
IC410  Furniture Design 3 

Pre-requisite/Condition : IC 311, or lecturer’s permission 
This subject is about the practice of furniture design with the emphasis on indoor furniture. The subjects 

taught include the drawing of indoor furniture plans for various types of rooms, such as bedroom or living room. The 
design must rely on the principle of the scale and the standard for the correct placing of indoor furniture pieces in a living 
space.   

 
ข. แนวทกัษะเสริมความถนัดทาง ออกแบบเลขนภัณฑ์ (Graphical Product Design) 
 
อถ.312 ออกแบบเลขนภัณฑ์ส่ิงพมิพ์ 3 (2-2-5) 
IC312 Graphical Product Design for Publication 

Pre-requisite/Condition : IC 210, or lecturer’s permission 
This subject teaches the principles of graphic product design for publication works. The students will study the 

structure, the materials and the basic tools used in graphic design for publication works, as well as the basic printing 
processes involved. The students must be able to use the acquired knowledge for their creative project of brand identity 
design, and its application, mainly for industrial crafts and community product design circles. A field trip is included. 

   
อถ.313 ออกแบบบรรจุภณัฑ์ 3 (2-2-5) 
IC313  Package Design 

Pre-requisite/Condition : IC 312, or lecturer’s permission 
This subject teaches the principles of executing package design with appropriateness to each kind of product. 

The topics taught cover the international standard required and the related manufacturing and shipping procedures, 
particularly those for industrial craft and community products. The students will practice package design in various 
aspects, both the structure and the graphics that appear on the package. They must also study and analyze the data 
necessary for designing and developing packages that have both quality and are environmentally friendly. A field trip is 
included.  

 
อถ.411 ออกแบบเลขนภัณฑ์เพือ่สภาพแวดล้อม 3 (2-2-5) 
IC411  Graphical Product Design for the Environment 

Pre-requisite/Condition : IC 312, or lecturer’s permission 
The content covers the principles and processes of graphical product design for the environment, including 

that of the signage system of both indoor and outdoor locations. The focus is on the construction of a particular 



community identity, the study of the psychology of image and typography perception, as well as the study of materials 
employed in industrial crafts design. The students will practice data collection and the analysis of the collected data for 
systematic design, in order to produce a quality graphical product design for the environment containing both two and 
three dimensional features. A field trip is included.  
 
ค. แนวทกัษะเสริมความถนัดทาง ศิลปะและออกแบบเซรามกิ (Ceramic Art & Design) 
 

อถ.314 เซรามกิส์ 1 3 (2-2-5) 
IC314  Ceramics 1 

Pre-requisite/Condition : IC 210, or lecturer’s permission 
The content covers the chemical and physical features of plaster cement used for mold making, types of ceramic 

molds, and their methods and techniques of construction, including those of a prototype, waste mold, drain casting, solid 
casting and industrial mold. The students will study the procedures of the casting process: clay body mixing, slip -casting 
technique, casting with various types of molds (single, multiple and free form), de -molding, joining and furnishing. The 
study also includes the knowledge of kilns, as well as the exercise of drying and firing.  
  
อถ.315 เซรามกิส์ 2 3 (2-2-5) 
IC315  Ceramics 2 

The content covers the origin of the types of clays used in ceramics, as well as their physical and chemical 
features. The students will practice calculating the mixing formula and modifying it. They must know the features of clay 
materials: humidity, stickiness, shrinkage and absorption. The subject also teaches about types of glazing chemicals, their 
scientific features and the methods in mixing, handling and correcting them.  
 
อถ.412 เซรามกิส์ 3 3  (2-2-5) 
IC412  Ceramics 3 

Pre-requisite/Condition : IC 314 and IC 315, or lecturer’s permission 
The content covers creative design in ceramic works. The students will search for the proper innovative form 

of a ceramic piece and integrate additional industrial craft techniques to achieve the ceramic output as designed. They will 
practice the skills of design development, solving the problems that may arise during the designing and manufacturing 
processes, and presenting ceramic works with an intermingling of contemporary concepts and changing technology.    
 

วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 
อถ.360 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  0  (0-0-9)  
IC360  Professional Practices  

Pre-requisite/Condition : IC 222 minimum C 



The students will do their own professional practice at an actual site of a private corporation a community 
enterprise unit or a governmental agency relating to product design activities. That site must be involved in either 
manufacturing, design services or the merchandising of design-centered products, and the students must have the 
department’s agreement. The students’ practice must be not less than 60 days or 240 hours, conducted during an interval 
between the semesters. Either an S (Satisfactory) or a U (Unsatisfactory) grade will be given.     
 

วชิาบังคบัเลอืกนอกสาขา 
 
Compulsory Elective Subjects from Non-Major List 
กต.202 หลกัพืน้ฐานการตลาด       3  (3-0-6) 
MK202 Fundamentals of Marketing 

 (For non- Thammasat Business School students.) 
 A study of marketing system, concepts, and practices in the modern era. Emphasis is on how products and 

services are offered, priced, promoted, and distributed, based on an understanding of customer characteristics and 
behaviors as well as implications of marketing on society and environment. 
 
กต.311 พฤตกิรรมผู้บริโภค       3  (3-0-6) 
MK311   Consumer Behavior 

 Prerequisite : Have earned credits of  MK 201 or MK 202 
 A study of concepts and theories of behavioral analysis in order to understand consumers and their behavior. 

Topics include both traditional thinking, which emphasizes psychological and behavioral theory for the decision-making 
process of purchasing, and contemporary alternative theories, which emphasize understanding consumers from social and 
cultural dimensions. This course covers the understanding of both individual and organizational behaviors that influence 
the purchasing decision.   

 
พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น        3  (3-0-6) 
BA291  Introduction to Business 
 The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business, namely finance, 
accounting, marketing, human resource and production management, and management information system, placed within 
organizational, forms of businesses, environmental, legal and managerial context.  Underlying business concepts will be 
discovered through the study of real-world examples and fundamental business plans.   
 
ศ.210  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                 3 (3-0-6) 
EC210 Introductory Economics                  

(For non-Economics majors only; credits will not be awarded to students who are taking or have completed EC 
211 or EC 212 or EC 213 or EC 214) 



The general principles of Microeconomics and Macroeconomics. In the Microeconomics section, topics covered 
include the supply of and demand for goods, consumer behavior, production and costs, structure and output of 
production units under perfect and imperfect competitive markets, the concept of market failures, and the role of 
government intervention. In the Macroeconomics section, topics covered include objectives and problems in 
Macroeconomics, the determination of national income, money and the banking system, introduction to fiscal and 
monetary policies used for economic stabilization, and the application of economic indices to analyze the economic 
situation. In the international Economics section, topics covered include the importance of international trade and 
finance, as well as the conflict between free trade and market protection. 
 

วชิาเลอืกในสาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
 
Subjects for the Program me of Industrial Crafts Design  

อถ.326  ออกแบบเคร่ืองประดบั 3  (2-2-5) 
IC326  Jewelry Design   

The subject covers the processes and the techniques of basic jewelry design. The students will learn to make 
mock-ups, the manufacturing process and the basic knowledge about materials used for setting construction. A field trip 
is included.  
 

อถ.327 ออกแบบส่ิงพมิพ์ 3 (2-2-5) 
IC327  Publication Design 

This subject covers various categories of publication design, such as that of brochures, catalogues and 
magazines. The students will learn the concepts of composition and layout, as well as the printing system and technology. 
The contents of colours, paper choices, materials and special effects used in printing are also included. Besides the 
comprehension of publication production procedures, the aesthetical value and possible technical issues, the students must 
be able to design their own publication design work which must have potential enough to be actually printed. A field trip 
is included.    
 
อถ.426  ออกแบบนิทรรศการและการจดัแสดง   3 (2-2-5) 
IC426  Display and Exhibition Design 

The students will learn to design various types of product displays and also designs for exhibitions, to use the 
accompanying techniques and equipment, to search for mode set and the significant procedures and logistics involved 
without harming the displayed items. They will also explore the use of graphic materials to support the displays and 
exhibitions, the planning & administration and contemporary techniques in managing some styles of displays. A field trip 
is included.      

 
อถ.427  ออกแบบผลติภณัฑ์เคร่ืองหนัง 3 (2-2-5) 
IC427  Leather Product Design    



This subject teaches the method, the processes and the practice of leather product making. The students will 
gain an understanding of the techniques used for making leather shoes and bags, as well as those of cutting, tanning and 
etc.  
 
อถ.456  การบริหารจดัการงานออกแบบ 3 (3-0-6) 
IC456  Design Management   

This subject teaches the management system required by a corporation with the focus on design works. The 
studied topics include the involved moral codes and conditions, professional practices in design circles, the influence of 
marketing, the problems and obstacles of designers, budget quotation evaluations, the significance of regulations on 
intellectual property issues, and patent registration process. The students will practice the analysis of some cases of design 
management.    
 

วชิาเลอืกเสรีของสาขาวชิาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
 
อถ.116  ออกแบบเลขนศิลป์และจดัวางตวัอกัษร 3 (2-2-5) 
IC116 Graphic and Typographic Design 

The students will study various aspects of graphic design: the history, the basic principles, the processes, the 
related components, the lettering, structure and typographic system involved. These are to equip the students with the 
essential skills, as a ground for following graphic projects.    
 
อถ.117  สัญศาสตร์ในงานศิลปะและออกแบบ 3 (3-0-6) 
IC117 Semiotics in Art and Design 

This subject teaches how to interpret and to analyze texts, so that the students can search for or have a more in 
depth concept of the hidden meanings in communication codes. The topic of the messages sent through various types of 
visual media is also included.  
 
อถ.216 ออกแบบถ่ายภาพและการจดัการภาพ 3 (2-2-5) 
IC216  Photographic Design and Digital Imaging 

This subject teaches the principle of photography for communication. The topics include visual composition, 
the knowledge about the use of digital cameras, the comprehension of image size, the image configuration for digital 
photographic systems and image retouching. All are for the practice of the use of artistic quality photography for 
communication purposes. A field trip is included.   
 
อถ.217 เทคนิคการสร้างภาพประกอบ 3 (2-2-5) 
IC217  Techniques in Illustration 

The students will practice the skills of illustration with various techniques of drawing and painting, such as 
manual, computer graphic-assisting, photo-generating or mixed techniques, These are for furthering the ability to apply 



illustrations for the purpose of visual communications, particularly for that of editorial illustration, so that the students 
can render their own illustrations with correct content, and correctly involve the principles and the laws of aesthetics.  
 
อถ.316 เทคนิคตกแต่งในงานเซรามกิส์ 3 (2-2-5) 
IC316  Decorating Techniques in Ceramics 

This subject teaches the methods and techniques of ceramic decoration dependant on the different types of 
clay materials used and of the conditions given, such as decorating the piece while being in the stage of leather hard, 
greenware, bisque ware and glost ware. Special decoration techniques are also included, such as agateware, majolica, 
stamping, transfer decals or any other new methods.  
 

อถ.328 เคร่ืองเรือนประยุกต์ศึกษา 3 (2-2-5) 
IC328  Applied Furniture Study 

This subject teaches the basic principles of furniture design that can be applied to personal selection or to the 
making of an everyday piece of furniture. The contents cover the materials commonly used and available, as well as the 
techniques useful to repair old furniture for reuse and also to modify as necessary.   

 
อถ.336 เซรามกิส์เชิงอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 

IC336  Industrial Ceramics  

This subject teaches various processes involved in industrial ceramics manufacturing: prototype making, case 
mold making, jiggering and jollying, the application of a jigger roller or RAM press machine, as well as the techniques for 
solving the problems that may occur during manufacturing.     

 

อถ.346 ประวตัศิาสตร์เซรามกิส์ 3 (3-0-6) 

IC346  History of Ceramics  

This subject features the background of ceramics in human civilization, looking at various physical sites and 
cultures around the world. The students will learn the formats and the contexts involved in the ceramics creativity of each 
period, as well as the consequences that each ceramic creation can bring to the arts, culture, society and the world.  

 

อถ.347 แบบอย่างศิลปกรรมล้านนา 3 (3-0-6) 

IC347 Lanna Art  

This subject teaches the history and the evolution of Lanna art, culture and society. The focus is on various 
contexts that are connected to Lanna Art. The students will study the concepts and the training processes behind the 
establishment of the Lanna artistic style, as well as the techniques, beliefs and customs involved. They will also learn the 
local identity and particularly those that affect contemporary artistic and design creations in the Lanna area. A field trip 
is included.   

 



อถ.348 ศิลปะเคร่ืองป้ันดนิเผาเชิงภาชนะ 3 (2-2-5) 
IC348  Pottery Art 

This subject features the background, form, concept, aesthetics principles and creative techniques of pottery 
art. The students will practice creating their own ceramic pottery piece from locally sourced materials, as well as learning 
about the possible problems and how to develop a creative work.  
 
อถ.349 ประตมิากรรมเซรามกิ 3  2-2-5) 
IC349  Ceramic Sculpture 

This subject teaches students how to create a sculpture using the techniques and materials from ceramic 
making. These procedures learned include clay body preparation, decoration, the firing and its control plus the glazing 
and finishing. The students will also learn the possible problems and their solutions during the process of sculpture 
making, utilizing the artistic approach of ceramics-related procedures and techniques.    
 
อถ.356 หอศิลป์และพพิธิภัณฑ์ศิลปะ 3 (3-0-6) 
IC356  Art Gallery and Art Museum 

This subject teaches the principles, the evolution and the features of an art gallery and art museum, including 
the administration, the collection management, the conservation of art objects in various formats, as well as the 
presentation and dissemination procedures. A field trip is included.  

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้าม)ี 

วชิา อถ. 360 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือวิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการต่างๆ โดยระยะเวลารวมไม่

ต า่กว่า 240 ช่ัวโมง โดยไม่นับหน่วยกติ (เงือ่นไขรายวชิาต้องผ่านรายวชิา อถ 222 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2 มาแล้ว) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 4.1.1  ทกัษะในการปฏิบัตงิานจากสถานประกอบการตลอดจนมคีวามเข้าใจในหลกัการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้
ทฤษฎมีากยิง่ขึน้ 
 4.1.2  บูรณาการความรู้ทีเ่รียนมาเพือ่น ามาแก้ปัญหาทางด้านออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  กระบวนการผลติ โดยใช้
เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3  มมีนุษย์สัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ด ี
 4.1.4  มรีะเบียบวนิัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเข้ากบัสถานประกอบการได้ 
 4.1.5  มคีวามกล้าในการแสดงออก และน าความคดิสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาที ่3  

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
เตม็เวลาตลอดภาคฤดูร้อนไม่ต า่กว่า 240 ช่ัวโมง 

 
 



5.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั  
ข้อก าหนดในการท าโครงงานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการออกแบบ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงานพัฒนางาน

ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะน าไปใช้งานตามโครงงานและมีรายงานที่
ต้องน าส่งโดยใช้แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานของสาขาวิชาฯ  ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัดหรือเป็น
โครงงานทีมุ่่งเน้นการสร้างผลงานวจิยัเพือ่การออกแบบ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
       การเขียนโครงงานออกแบบ ขั้นตอนในการท าโครงงานการวางแผนโครงงานการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสรุปผลเพือ่การออกแบบ วธีิด าเนินงานตามกระบวนการวจิยัทางการออกแบบ การน าเสนอผลงานออกแบบ จัดพิมพ์
รายงานและจดัแสดงผลงาน 
        5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถท างานด้วยตนเอง หรือกับผู้ร่วมโครงงานออกแบบได้  นักศึกษามีความเช่ียวชาญในกระบวนการวิจัย
และออกแบบหัตถอุตสาหกรรม    

5.3   ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที ่4 (อถ.460)  
 ภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาที ่4 (อถ.461)  
5.4   จ านวนหน่วยกติ  
 วชิา อถ.460 เตรียมออกแบบนพินธ์  3 หน่วยกติ 
 วชิา อถ.461 ออกแบบนิพนธ์    6 หน่วยกติ 
5.5   การเตรียมการ 

มกีารก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จดัท าสมุดคู่มอืการท าโครงงานออกแบบส าหรับบันทกึเมือ่เข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา
โครงงาน ก าหนดอาจารย์ในสาขาวชิาเป็นอาจารย์ทีป่รึกษา จดัท าคู่มอืพมิพ์รายงานวชิาโครงงานออกแบบ   

 5.6   กระบวนการประเมนิผล   
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าที่บันทึกในสมุดคู่มือการท าโครงงานออกแบบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา คะแนนที่ได้จากการ
สอบรายงานความก้าวหน้าแต่ละขั้นตอนในการท างาน คะแนนทีไ่ด้จากการน าเสนอผลงานและการจัดแสดงผลงาน รวมทั้งจากเล่ม
รายงานทีถู่กต้องตามแบบฟอร์มการพมิพ์ในคู่มอืพมิพ์รายงาน โดยคณะกรรมการทีเ่ป็นอาจารย์ และ/หรือผู้เช่ียวชาญด้านออกแบบ
หัตถอุตสาหกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

1.1 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) ข้อ 12, 13 และ 14  

1.2 การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั  มช่ืีอและค่าระดบัต่อหนึ่งหน่วยกติดงัต่อไปนี้ 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 

ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 
1.3 ต้องสอบไล่ได้วิชาบังคับในสาขาไม่ต ่ากว่าระดับ 2.00 (C) ในรายวิชา อถ.220, อถ.221, อถ.222, อถ.321, อถ.322, 

อถ.460 และ อถ.461 
1.4 การวัดผลการศึกษา วิชา อถ.360 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U 

(ยงัใช้ไม่ได้) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้และกระบวนการหาหลกัฐานเพือ่ยนืยนัหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตรงตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซ่ึงอาจได้จากผลการประเมนิข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรง
ตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลบัของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ดงันี ้

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบการทบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถาบันอุดมศึกษา  
1. การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา เช่น ทบทวนจากคะแนนข้อสอบ

หรืองานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจต่างกนัไปส าหรับรายวชิาทีแ่ตกต่างกนั หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
2. มคีณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนน 
3. การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

เน้นการท าวิจัยสัมฤทธ์ิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจด าเนินการได้ 
ดงันี ้

1. ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านระยะเวลาของการหา
งานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.  ความพงึพอใจของผู้ประกอบการในการท างาน และความรู้ความสามารถของบัณฑิต  
 
 
 



3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
การวดัผลการศึกษาใช้ระบบตวัอกัษร ซ่ึงรายละเอยีดของการวดัผลและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบงัคบั

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540  
3.1  ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสม ไม่ต า่กว่า 139 หน่วยกติ 
3.2  ได้ค่าคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต า่กว่า 2.00  จากระบบ ( 4 ระดบัคะแนน) 
3.3  ต้องสอบไล่ได้วชิาบังคบัในสาขาไม่ต า่กว่าระดบั 2.00 (C) ในรายวชิา อถ.220, อถ.221, อถ.222, อถ.321,                 

อถ.322, อถ.460 และ อถ.461 
3.4 ได้ระดบั S (ใช้ได้) ในรายวชิา อถ.360 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
3.5  ต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ๆ ทีค่ณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด  

  
 

 


