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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัส  : 25480051100414 
ภาษาไทย  : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Programme in Industrial Crafts Design 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) 

  ชื่อย่อ ศป.บ. (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Fine and Applied Arts (Industrial Crafts Design) 

  ชื่อย่อ B.F.A. (Industrial Crafts Design) 

3. วิชาเอก   ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
       รวม 144 หน่วยกิต 
 
  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร 

นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ให้ครบ
ตามโครงสร้าง องค์ประกอบและข้อก าหนดของหลักสูตร ดังนี้ 
            จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    144 หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
2.  วิชาเฉพาะ      108      หน่วยกิต 

2.1  วิชาแกน         6  หน่วยกิต  
2.2  วิชาบังคับ      90 หน่วยกิต  

2.2.1  วิชาบังคับในสาขา        (77) หน่วยกิต 
2.2.2  วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด   (12)  หน่วยกิต 
2.2.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     (1)            หนว่ยกิต 

2.3  วิชาบังคับเลือกนอกสาขา        6 หน่วยกิต 
2.4 วิชาเลือกในสาขา         6 หน่วยกิต 



 
 

3.  วิชาเลือกเสรี             6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
          3.1.3.1 รหัสวิชา 
              รหัสรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนด
รหัสรายวิชาของสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ก าหนดรหัสไว้ ดังนี้  

(1) ก าหนดรหัสไว้  6 ตัว  โดยที่ 3 ตัวแรกเป็นตัวอักษร  3  ตัวหลังเป็นตัวเลข  
(2) ตัวอักษร 3  ตัวแรกจะแสดงถึงสาขาวิชา ภาษาไทย คือ  “อถอ.” ภาษาอังกฤษ คือ “ICD” 
(3) ตัวเลข  3  ตัวหลังมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

 หลักร้อย   หมายถึง     ระดับ    
1 หมายถึง วิชาระดับต้น 
2 หมายถึง วิชาระดับกลาง 
3  หมายถึง วิชาระดับสูง 
4   หมายถึง วิชาระดับสูงขึ้น 

 หลักสิบ   หมายถึง     หมวดวิชา    
1 หมายถึง  หมวดวิชาทักษะเทคนิคความรู้เฉพาะทาง 
2 หมายถึง  หมวดวิชาออกแบบ 
3 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีและวัสดุ  
4 หมายถึง   หมวดวิชาศิลปะ วัฒนธรรมและความงาม 
5 หมายถึง   หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6 หมายถึง   หมวดวิชาวิเคราะห์ วิจัยและสร้างสรรค์ 

 หลักหน่วย   หมายถึง     ลักษณะวิชา 
 0-5 หมายถึง วิชาบังคับ  
 6-9 หมายถึง วิชาเลือก  

       3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
2. วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3. Special Project นักศึกษาใช้เวลาฝึกปฏิบัติ (ภายใต้การควบคุมของอาจารย์) 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ตลอดภาคการศึกษารวม 45 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
     ระบบการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 

 

 

 

 



 
 

 

   3.1.3.3. รายวิชา    
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จ านวน  21  หน่วยกิต  
ดังต่อไปนี้  
   รหัสวิชา     ชื่อวิชา                หน่วยกิต 
          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1) หมวดสังคมศาสตร์    บังคับ 2 วิชา จ านวน 6 หน่วยกิต 
 มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา      3 (3-0-6) 
 TU100 Civic Engagement 
 มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย       3 (3-0-6) 
 TU101 Thailand , ASEAN ,and the World  
2) หมวดมนุษยศาสตร์  บังคับ 1 วิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 
 มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม       3 (3-0-6) 
 TU102 Social Life Skills 
3) หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   บังคับ 1 วิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 
 มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน       3 (3-0-6) 
 TU103 Life and Sustainability 
4) หมวดภาษา  บังคับ 3 วิชา จ านวน 9 หน่วยกิต 
 มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
 TU050 English Skill Development        ไม่นับหน่วยกิต 
 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ     3 (3-0-6) 
 TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6) 
 TU105 Communication Skills in English  
 มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
 TU106 Creativity and Communication 

 ส่วนที่ 2  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม    
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ก าหนดไว้ รวม  9  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 
TU111 Thailand in Historical Socail and Culture Perspective 
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางสังคมและศาสนา     3 (3-0-6) 
TU113 Fundamental of Philosophy and Religions 
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม       3 (3-0-6) 
TU143 Man and Environment 



 
 

 

 2. วิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน รวม 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาแกนคณะจากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ศป.201  พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก  2 (2-0-4) 
FA201   Development of Western Arts, Culture, and Society 
ศป.202  พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย   2 (2-0-4) 
FA202   Development of Asian Arts, Culture, and Society 
ศป.301  สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ   2 (2-0-4) 
FA301   Aesthetics for Arts Creator 

 2.2  วิชาบังคับ รวม 90 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับ 90 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 วิชาบังคับในสาขา (77 หน่วยกิต) 
อถอ.111 เขียนแบบเพ่ือการผลิต                               3 (2-2-5)  
ICD111 Technical Drawing for Manufacturing 
อถอ.112 การสร้างแบบจ าลอง       3 (2-2-5) 
ICD112 Model Making  
อถอ.121 หลักองค์ประกอบศิลป์      3 (2-2-5)  
ICD121 Principle of Composition 
อถอ.141 วาดเส้นพ้ืนฐาน 1       3 (2-2-5)  
ICD141 Basic Drawing 1 
อถอ.142 วาดเส้นพ้ืนฐาน 2      3 (2-2-5)  
ICD142 Basic Drawing 2 
อถอ.143 จิตรกรรมพื้นฐาน      3 (2-2-5)  
ICD143 Basic Painting 
อถอ.144 หลักทฤษฎีสี       2 (1-2-3)  
ICD144 Principle of The Theory Colours 
อถอ.145 ออกแบบสามมิติพ้ืนฐาน      3 (2-2-5)  
ICD145 Basic Three-Dimensional Design 
อถอ.220 แนวคิดการออกแบบ       3 (2-2-5)  
ICD220 Concept of Design 
อถอ.221 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1      3 (2-2-5)  
ICD221 Industrial Crafts Design 1 
อถอ.222 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2      3 (2-2-5)  



 
 

ICD222 Industrial Crafts Design 2 
อถอ.231 วัสดุผลิตภัณฑ์ 1       3 (2-2-5)  
ICD231 Materials for Product Design 1 
อถอ.232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2       3 (2-2-5)  
ICD232 Materials for Product Design 2 
อถอ.233 วัสดุผลิตภัณฑ์ 3       3 (2-2-5)  
ICD233 Materials for Product Design 3 
อถอ.234 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ      3 (2-2-5)  
ICD234 Computer Aided Design 
อถอ.241 ช่างศิลปกรรมสิบหมู่         3  (2-2-5)  
ICD241 Traditional Thai Arts & Crafts 
อถอ.250 พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์กับสังคม    2  (2-0-4)  
ICD250 Evolution of Products and Society 
อถอ.251 ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบ    3 (3-0-6)  
ICD251 English for Design 
อถอ.321 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3      3 (2-2-5)  
ICD321 Industrial Crafts Design 3 
อถอ.322 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 4      3  (2-2-5)  
ICD322 Industrial Crafts Design 4 
อถอ.341 ศิลปะและเชิงช่างภูมิปัญญาไทย     3  (2-2-5)  
ICD141 Local Thai Artistic Wisdom 
อถอ.361 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ     3 (3-0-6)  
ICD361 Research Methodology for Design 
อถอ.430 เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือหัตถอุตสาหกรรม     2  (2-0-4)  
ICD430 Product Technology for Industrial Crafts 
อถอ.450 สัมมนาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม     2   (2-0-4)  
ICD450 Industrial Crafts Design Seminar 
อถอ.460 เตรียมออกแบบนิพนธ์      3   (2-2-5)  
ICD460 Design Thesis Preparation 
อถอ.461 ออกแบบนิพนธ์       6   (0-6-12) 
ICD461 Design Thesis 

หมายเหตุ : ต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 2.0 (C) ในรายวิชาต่อไปนี้ อถอ.220, อถอ.221, อถอ.222,    
อถอ.321, อถอ.322 และ อถอ.461 และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 2.5 (C+) ในรายวิชา อถอ.460 



 
 

 

2.2.2 วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด (12 หน่วยกิต) (เลือกศึกษาแนวใดแนวหนึ่ง) 
ทุกแนวทักษะฯ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชา อถอ.210 สหวิชาทักษะความ
ถนัดเป็นอันดับแรกก่อน ต่อจากนั้นจึงเลือกศึกษารายวิชาแนวทักษะเสริมตาม
ความถนัดที่สนใจเป็นรายวิชาในล าดับต่อไป 

อถอ.210 สหวิชาทักษะความถนัด      3 (2-2-5) 
ICD210 Interdisciplinary Skill-Workshops 

ก. แนวทักษะเสริมความถนัดทางออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 
 อถอ.310 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 1   3 (2-2-5) 
 ICD310 Furniture Design 1 
 อถอ.311 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 2   3 (2-2-5) 
 ICD311 Furniture Design 2 
 อถอ.410 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 3   3 (2-2-5) 
 ICD410 Furniture Design 3 

ข. แนวทักษะเสริมความถนัดทางออกแบบเลขนภัณฑ์ 
อถอ.312 ออกแบบเลขนภัณฑ์สิ่งพิมพ์      3 (2-2-5) 
ICD312  Graphical Product Design as Publication 
อถอ.313 ออกแบบเลขนอัตลักษณ์      3 (2-2-5) 
ICD313  Identity Graphic Design 
อถอ.411 ออกแบบบรรจุภัณฑ์      3 (2-2-5) 
ICD411  Package Design 

ค. แนวทักษะเสริมความถนัดทางศิลปะและออกแบบเซรามิกส์  
อถอ.314 เซรามิกส์ 1       3 (2-2-5) 
ICD314 Ceramics 1 
อถอ.315เซรามิกส์ 2       3 (2-2-5) 
ICD315 Ceramics 2 
อถอ.412 เซรามิกส์ 3       3 (2-2-5) 

 ICD412 Ceramics 3 
 2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (1หน่วยกิต) 

 อถอ.360 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        1 หน่วยกิต 
 ICD360 Professional Practice 

2.3 วิชาบังคับเลือกนอกสาขา รวม 6 หน่วยกิต (เลือก 2 ใน 6 รายวิชา) 
   กต.201 หลักการตลาด         3 (3-0-6) 

MK202 Principle of Marketing 
กต.311 พฤติกรรมผู้บริโภค       3 (3-0-6) 
MK311  Consumer Behavior  
ทม.201 การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
HR201  Modern Management and Entrepreneurship 



 
 

 
จ.200 จิตวิทยาทั่วไป       3 (3-0-6) 
PY200 General Psychology 

  สส.386 ศิลปะกับการจัดการ      3 (3-0-6) 
 SI386 Arts and Management 
 สส.452 อุตสาหกรรมวัฒนธรรม    3 (3-0-6) 
 SI452 Cultural Industry 

2.4 วิชาเลือกในสาขา รวม 6 หน่วยกิต (เลือก 2 ใน 5 รายวิชา) 
 อถอ.326 ออกแบบเครื่องประดับ      3 (2-2-5) 
 ICD 326  Jewelry Design   
 อถอ.327 ออกแบบสิ่งพิมพ์      3 (2-2-5) 
 ICD 327  Publication Design   
 อถอ.426 ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง    3 (2-2-5) 
 ICD 426 Display and Exhibition Design 
 อถอ.427 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง     3 (2-2-5) 
 ICD 427 Leather Product Design    
 อถอ.456 การบริหารจัดการงานออกแบบ     3 (3-0-6) 
 ICD 456 Design Management 
  
 3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต   หรือเลือกศึกษาวิชาเลือกเสรีในคณะก็ได้ ดังนี้  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา             หน่วยกิต 
         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

อถอ.116 การออกแบบเลขนศิลป์และจัดวางตัวอักษร   3 (2-2-5) 
ICD116 Graphic and Typographic Design 
อถอ.117 สัญศาสตร์ในงานศิลปะและออกแบบ    3 (3-0-6) 
ICD117 Semiotics in Art and Design 
อถอ.146 ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน      3 (2-2-5) 
ICD146 Basic Print Making 
อถอ.216 การออกแบบถ่ายภาพและการจัดการภาพ    3 (2-2-5) 
ICD216 Photographic Design and Digital Imaging 
อถอ.217 เทคนิคการสร้างภาพประกอบ     3 (2-2-5) 
ICD217 Techniques in Illustration 
อถอ.316 เทคนิคตกแต่งในงานเซรามิกส์     3 (2-2-5) 
ICD316 Decorating Techniques in Ceramics 
อถอ.328 เครื่องเรือนประยุกต์ศึกษา     3 (2-2-5) 
ICD328 Applied Furniture Study 



 
 

 
อถอ.336 เซรามิกส์เชิงอุตสาหกรรม     3 (2-2-5) 
ICD336 Industrial Ceramics 
อถอ.337 เตาเผาและการออกแบบเตาเผาเซรามิกส์    3 (2-2-5) 
ICD337 Kilns and Kiln Design 
อถอ.346 ประวัติศาสตร์เซรามิกส์      3 (3-0-6) 
ICD346 History of Ceramics  
อถอ.347 แบบอย่างศิลปกรรมล้านนา     3 (3-0-6) 
ICD347 Lanna Art   
อถอ.348 ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเชิงภาชนะ     3 (2-2-5) 
ICD348 Pottery Art                                                                       
อถอ.349 ประติมากรรมเซรามิก      3 (2-2-5) 
ICD349 Ceramic Sculpture 
อถอ.356 หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ     3 (3-0-6) 
ICD356 Art Gallery and Art Museum 
อถอ.446 เครื่องเคลือบเบญจรงค์      3 (2-2-5) 
ICD446 Traditional Five-Coloured Thai Ceramics 
อถอ.457 การออกแบบกับความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (3-0-6) 
ICD457 Design and Social Responsibility 

นักศึกษาจะน าวิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ .” ระดับ 
100  คือ มธ.100 – มธ.156 มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 

การศึกษาสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเป็นวิชาโท 
นักศึกษาท่ีประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาเฉพาะของ 

สาขาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
1) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับในสาขา 4 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่า

ระดับ 2.00 (C) ทั้ง 4 รายวิชา ดังนี้  
อถอ.220 แนวคิดการออกแบบ      3 (2-2-5) 
ICD220  Concept of Design   
อถอ.221 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1     3 (2-2-5) 
ICD221  Industrial Crafts Design 1 
ออถ.222 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2     3 (2-2-5) 
ICD222  Industrial Crafts Design 2  
อถอ.321 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3     3 (2-2-5) 
ICD321  Industrial Crafts Design 3  

 2) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาอ่ืนๆ ของสาขาอีกอย่างน้อย 4 รายวิชา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ ต้องเลือกศึกษารายวิชาระดับ 300 ไม่น้อยกว่า 2 วิชา และระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 2 วิชา 

 



 
 

 

การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
นักศึกษาผู้ใดศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรมได้หน่วยกิตสะสม

ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับอนุปริญญา 
 (1) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
 (2) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ 

(3) ได้ศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบตามหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
(4) ได้ศึกษาวิชาแกนคณะจ านวน 6 หน่วยกิต คือ ศป.201, ศป.202, ศป.301 

 (5) ได้ศึกษาวิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า  68  หน่วยกิต ได้แก่รายวิชา อถอ.111, อถอ.112, อถอ.121, 
อถอ.141, อถอ.142, อถอ.143, อถอ.144, อถอ.145, อถอ.220, อถอ.221, อถอ.222, อถอ.231, อถอ.
232, อถอ.233, อถอ.234, อถอ.241, อถอ.250, อถอ.251, อถอ.321, อถอ.322, อถอ.341, อถอ.361, 
อถอ.430, อถอ.450 

 (6) ได้ศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1 หน่วยกิต 
 (7) ได้ศึกษาวิชาแนวทักษะเสริมความถนัดไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (8) ได้ศึกษาวิชาบังคับเลือกนอกสาขาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (9) ได้ศึกษาวิชาเลือกในสาขาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (10) ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาค 1 
 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 12 

 วิชาบังคับในสาขา  
อถอ.141 วาดเส้นพ้ืนฐาน 1 3 
อถอ.144 หลักทฤษฎีสี 2 
อถอ.111 เขียนแบบเพ่ือการผลิต 3 

 รวม 20 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาค 2 
 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 12 

 วิชาบังคับในสาขา  
อถอ.142 วาดเส้นพ้ืนฐาน 2 3 
อถอ.143 จิตรกรรมพื้นฐาน 3 
อถอ.220 แนวคิดการออกแบบ 3 

 รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาค 1 
 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 3 

 วิชาแกนคณะ  
ศป.201 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมตะวันตก 2 

 วิชาบังคับในสาขา  
อถอ.121 หลักองค์ประกอบศิลป์ 3 
อถอ.145 ออกแบบสามมิติพ้ืนฐาน 3 
อถอ.231 วัสดุผลิตภัณฑ์ 1 3 
อถอ.221 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1 3 

 วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด  3 
 (อถอ.210 สหวิชาทักษะความถนัด)  

 รวม 20 
 
 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาค 2 
 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาทั่วไป 3 

 วิชาแกนคณะ  
ศป.202 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมเอเชีย 2 

 วิชาบังคับในสาขา  
อถอ.232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2 3 
อถอ.222 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2 3 
อถอ.241 ช่างศิลปกรรมสิบหมู่ 3 
อถอ.112 การสร้างแบบจ าลอง  3 

 วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด  3 
 (อถอ.310  ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 1) หรือ  
 (อถอ.312  ออกแบบเลขนภัณฑ์สิ่งพิมพ์) หรือ  
 (อถอ.314  เซรามิกส์ 1)  

 รวม 20 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาค 1 
 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
 วิชาแกนคณะ  

ศป.301 สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 2 
 วิชาบังคับในสาขา  

อถอ.234 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ  3 
อถอ.251 ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบ 3 
อถอ.233 วัสดุผลิตภัณฑ์ 3 3 
อถอ.321 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3 3 

 วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด  3 
 (อถอ.311  ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 2) หรือ  
 (อถอ.313  ออกแบบเลขนอัตลักษณ์) หรือ  
 (อถอ.315  เซรามิกส์ 2)  
 วิชาเลือกในสาขา 3 

 รวม 20 
 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาค 2   
 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
 วิชาบังคับในสาขา  

อถอ.250 พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์กับสังคม 2 
อถอ.322 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 4 3 
อถอ.341 ศิลปะและเชิงช่างภูมิปัญญาไทย 3 

 วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด  3 
 (อถอ.410 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 3) หรือ  
 (อถอ.411  ออกแบบบรรจุภัณฑ์) หรือ  
 (อถอ.412  เซรามิกส์ 3)  
 วิชาบังคับเลือกนอกสาขา 3 
 วิชาเลือกในสาขา 3 

 รวม 17 
 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
อถอ.360 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่ต่ ากว่า 240 ชม.) 1 หน่วยกิต 

 รวม - 
 
 



 
 

ปีการศึกษาที่ 4 ภาค 1 
 

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 
 วิชาบังคับในสาขา  

อถอ.430 เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือหัตถอุตสาหกรรม 2 
อถอ.361 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบ 3 
อถอ.460 เตรียมออกแบบนิพนธ์ 3 

 วิชาบังคับเลือกนอกสาขา 3 
 วิชาเลือกเสรี 3 

 รวม 14 
 

 
ปีการศึกษาที่ 4 ภาค 2 

 
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

 วิชาบังคับในสาขา  
อถอ.450 สัมมนาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม    2 
อถอ.461 ออกแบบนิพนธ์ 6 

 วิชาเลือกเสรี 3 
   

 รวม 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา      3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement      
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก 
ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้อง
จัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ  

Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global 
citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case 
studies and field study outings.  Students are required to organise a campaign to raise awareness 
or bring about change in an area of their interest.   
  
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย       3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World     
 ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลที่
ได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตส านึก
สากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 

Significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms 
of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, 
theories and principles of social science research via discussion and raising examples of 
situations or people of interest.    The purpose of this is to create a perspective of diversity, to 
understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to be able 
to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 
  
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม       3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills      
 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะ
ส าคัญที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแล
สุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อ
เผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์
และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง  
และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs ,which 
is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to 
develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, 
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students 
also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 



 
 

relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing 
arts and architecture.   
 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน       3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability     
 การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต  
ของธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและ
การแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน  
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems 
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable 
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind 
and the environment in the context of energy and resource use, consumption and 
development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict and 
change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential 
solution pathways for sustainable lifestyle modifications.   
 
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development                                         ไม่นับหน่วยกิต 
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
           Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an 
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing   
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้
เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิง
วิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและ
ข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation 
skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in 
the text, but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, 
perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to 
the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive 
writing based on information researched from various sources, using effective presentation 
techniques.   
 
 



 
 

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English    
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษา 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the 
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 
academic texts from various disciplines related to students’ field of study.   
 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication    
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการสื่อสารความคิด
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร 
และสังคม 

Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organisational and social levels 
 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ. 111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
TU 111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้น
ประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวัฒน์  
“มีการศึกษานอกสถานที”่ 
 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  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 (3-0-6) 
TU 113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
 แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการด ารงชีวิต
เพ่ือให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ 
ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
 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. 143  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
TU 143  Man and Environment 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของ
สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รู้จักใช้ประโยชน์ และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนตลอดไป โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 
 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. 
 
รายวิชาแกนในคณะศิลปกรรมศาสตร์  Faculty Core Subjects 
ศป.201  พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก   2 (2-0-4) 
FA 201   Development of  Western Arts, Culture and Society 

 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมตะวันตกในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่แรกเริ่ม จนถึง
ปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างศิลปะกับสถาบันและสภาวะต่างๆ เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและระบบค่านิยมของประชาชนในยุคสมัยนั้นๆ ตลอดจนอิทธิพลของ
ตะวันออกท่ีมีต่อกลุ่มศิลปินตะวันตก และศิลปินดีเด่นที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการของศิลปะ โดยมีการศึกษานอก
สถานที ่

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  พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย 2 (2-0-4) 
FA  202  Development of Asian Arts, Culture and Society  

พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมเอเชีย อาทิ แถบอารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ  ลุ่มแม่น้ าแยงซี  
ลุ่มแม่น้ าโขง เป็นต้น ในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์และอิทธิพลที่มีต่อกัน
ระหว่างศิลปะกับสถาบัน และสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  

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. 301  สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ    2 (2-0-4) 
FA 301   Aesthetics for Arts Creator 
 สุนทรียศาสตร์แห่งศิลปกรรม ปรัชญา แนวคิด พัฒนาการอันว่าด้วยเรื่องของความงาม องค์ประกอบ
ของความมีสุนทรียภาพ คุณค่าแห่งสุนทรียภาพ บริบทศิลปกรรม รสนิยม ทฤษฏีศิลปะ การถ่ายทอดความรู้สึกเพ่ือ
ความเข้าใจและการรับรู้ในสุนทรียรส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ประเด็นของสุนทรียภาพกับผลงาน
ศิลปกรรมร่วมสมัย 

 The Aesthetics 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.    
 

รายวิชาในสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
อถอ.111 เขียนแบบเพื่อการผลิต       3 (2-2-5) 
ICD111  Technical Drawing for Manufacturing    

การเขียนแบบตามมาตรฐานสากล เช่น การใช้น้ าหนักและชนิดของเส้น  รวมถึงเทคนิคการใช้เครื่องมือใน
การเขียนแบบ หลักทัศนียวิทยา การอธิบายขนาดสัดส่วนชิ้นงาน อัตราส่วน (scale) ค่ายืดหยุ่น (tolerancing) 
การเขียนภาพฉาย (orthographic) ภาพตัดขวาง (sectional view) ภาพถอดประกอบ (explode view)  
ภาพอธิบายและขยายแบบ (detail of parts) การเขียนภาพไอโซเมตริก (isometric) ออบบลิก (oblique) รวมถึง
การเรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

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. 

อถอ.112 การสร้างแบบจ าลอง       3 (2-2-5) 
ICD112  Model Making     

หลักและเทคนิควิธีการสร้างหุ่นจ าลองสามมิติ ในประเภทต่างๆ เช่น หุ่นจ าลองส าหรับหารายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ (clay study) หุ่นจ าลองส าหรับทดสอบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ (scaled model) หุ่นจ าลองขนาดเท่าของ
จริง (mock up) และหุ่นต้นแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับการทดสอบเสมือนจริง (prototype) เพ่ือใช้ในการทดสอบ
รายละเอียดและส่วนส าคัญ การถ่ายทอดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์ และพัฒนา
ปรับปรุงผลงานออกแบบให้เกิดความเหมาะสม   

Principles and techniques of 3D modeling in various categories such as clay models, 
scaled models, mock ups and prototypes for the use of details and essential parts test as to 
convey a complete product; product analysis and design work improvement to make 
appropriate.  

 
 



 
 

อถอ.116 การออกแบบเลขนศิลป์และจัดวางตัวอักษร    3 (2-2-5)  
ICD116  Graphic and Typographic Design 

ประวัติศาสตร์ทางด้านการออกแบบเลขนศิลป์ พื้นฐานและหลักการทางการออกแบบเลขนศิลป์ (graphic 
design principles) กระบวนการออกแบบ (design process) ส่วนประกอบของงานเลขนศิลป์ โครงสร้างและ
ระบบของตัวอักษรในการออกแบบเลขนศิลป์ (lettering, structure and typographic system) เพ่ือให้ผู้ศึกษา
เรียนรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นขั้นพื้นฐานต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบเลขนศิลป์ 

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.   
 
อถอ.117 สัญศาสตร์ในงานศิลปะและออกแบบ     3 (3-0-6)  
ICD117  Semiotics in Art and Design 
  การแปลความหมายและการวิเคราะห์ตัวบท (texts) เพ่ือค้นหาหรือเพ่ิมเติมแนวคิดให้กับความหมายที่
แฝงอยู่ในรหัส (code) ของการสื่อสาร (communication) และการส่งสาร (message) ต่างๆ ทางสื่อเชิงทัศนะ 
(visual media) แต่ละประเภท 

 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. 

 
อถอ.121 หลักองค์ประกอบศิลป์       3 (2-2-5) 
ICD121  Principle of Composition      

หลักองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ ความเข้าใจทัศนมูลฐาน (visual elements) ในงานศิลปกรรม
ออกแบบ การวิเคราะห์สาระแห่งองค์ประกอบและความงามในธรรมชาติและการสังเคราะห์ความคิดเป็นงาน
องค์ประกอบสร้างสรรค์ เพื่อเป็นพื้นฐานน าไปสู่แนวคิดทางศิลปะและงานออกแบบ 

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. 

 
อถอ.141 วาดเส้นพื้นฐาน 1        3 (2-2-5) 
ICD141 Basic Drawing 1 

หลักการ พ้ืนฐานวาดเส้นจากรูปทรงหุ่นนิ่ง เรขาคณิต รูปทรงจากธรรมชาติ รูปทรงประดิษฐ์จากวัสดุต่าง
ชนิด เพ่ือให้เข้าใจโครงสร้าง รูปทรง รูปร่าง ค่าน้ าหนัก ลักษณะพ้ืนผิว แสงและเงา ถ่ายทอดสัดส่วนและลักษณะ
จ าเพาะของวัตถุต่างๆ จากการมองเห็น การใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือการวาดเส้นด้วยเทคนิคต่างๆ  
การเลือกและจัดวางองค์ประกอบของวัตถุภายใต้สภาพแสง ระยะใกล้ไกลที่เหมาะสม สามารถสังเกตและถ่ายทอด 
ด้วยการวาดเส้นได้อย่างสมจริง 

Basic principles of drawing in geometric form, natural form, forms from different 
materials in order to understand structure, shape, form, weight, texture, light and shadow, 
proportion and other specificity details in relation to visual skill; the use of materials, tools and 



 
 

equipment in drawing with various techniques; subject selection and placement in all elements 
under appropriate perspective views with realistic drawing technique. 
 
อถอ.142 วาดเส้นพื้นฐาน 2        3 (2-2-5) 
ICD142 Basic Drawing 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.141 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 

หลักการของรูปทรงสิ่งมีชีวิต มนุษย์ สัตว์ พืชพันธุ์ ความเข้าใจกายวิภาคเบื้องต้นของกล้ามเนื้อ อวัยวะ
ต่างๆ อากัปกิริยาท่าทางเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับวัตถุ สิ่งของ ผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมและสภาพภูมิทัศน์แวดล้อม 
การถ่ายทอดจากความนึกคิดและจินตนาการเป็นรูปทรงได้อย่างสมจริง การวาดเส้นแสดงทรงอย่างฉับพลันเพ่ือ
น า เสนอวัตถุ ได้ อย่ า งรวดเร็ ว  ประยุกต์ ใช้ วั สดุ และอุปกรณ์ต่ า งๆ เ พ่ือการวาดเส้น เชิ งสร้ า งสรรค์  
(มีการศึกษานอกสถานที)่ 

Prerequisite  :  have earned credits of ICD141 or lecturer’s permission 
Principles of organic form in humans, animals, and plants with basic anatomy and 

organs in relation to movements of objects, products, architecture, and landscape; concepts of 
carrying thought and imagination to realistic form with contour & sketch technique for an instant 
presentation; materials and equipment usage for creative drawing. (A field trip is included.) 

 
อถอ.143 จิตรกรรมพื้นฐาน       3 (2-2-5) 
ICD143 Basic Painting 

หลักการ เทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ อาทิ สีน้ า สีอะครีลิก ฝึกฝนลักษณะ แบบแผน เทคนิคจิตรกรรมจาก
วัตถุและแบบต่างๆ ให้สามารถถ่ายทอดจากการมองเห็น เข้าใจและสามารถแสดงออกจากจินตนาการ เป็นงาน
จิตรกรรมสร้างสรรค์ได้ (มีการศึกษานอกสถานที)่ 

Practice in basic skill painting with water color and acrylic from objects and models in 
order to convey visual; express imagination in way of creative painting. (A field trip is included.) 

 
อถอ.144 หลักทฤษฎีสี        2 (1-2-3) 
ICD144 Principle of The Theory Colours 

เกี่ยวกับสี หลักทฤษฎีสี ปฏิบัติเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับรงควัตถุ (pigmentary primaries) วรรณะของสี 
ค่าน้ าหนักของสี สีหม่น สีเอกรงค์ ความกลมกลืนของสี การเลื่อมพรายของสี สีคู่ปฏิปักษ์ การกลับค่าน้ าหนักสี 
การเน้นสี การเปลี่ยนสีของเส้นรอบนอกของแบบที่เป็นลาย เงาของวัตถุที่มีสี ความใกล้ไกลของวัตถุที่มีสีต่างกัน 
ความเปลี่ยนแปลงของสีจากผลของแสงไฟ ผลที่เกิดจากจิตวิทยาการรับรู้สี การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์สีในงาน
ออกแบบต่างๆ 

Practice in colour theory, colour properties, colour circles, pigmentary primaries, and 
values such as monochrome, harmony, colour vibration, complementary colour, analogous 
colour, discord, tonality, colour tone; psychological effects on colour perception; colour 
creation in various designs. 

 
 
 



 
 

อถอ.145 ออกแบบสามมิติพื้นฐาน      3 (2-2-5) 
ICD145 Basic Three-Dimensional Design 
 พ้ืนฐานและฝึกปฏิบัติการสร้างรูปทรงสามมิติ โครงสร้างองค์ประกอบต่างๆ และความสัมพันธ์ของทัศน
มูลฐาน ได้แก่ รูปทรง ลักษณะพ้ืนผิว แสงเงา เส้น ค่าน้ าหนักเชิงทัศนะ บริเวณว่าง ปริมาตรและมวล เป็นต้น 
เรียนรู้เทคนิคจากวัสดุหลากหลาย ศึกษาผลงานออกแบบงานสามมิติต่างๆ และงานสามมิติสร้างสรรค์ 
 The students will practice the foundation of three-dimensional figure design, as well as 
learn the related elements (shape, texture, light and shadow, line space and volume-mass) and 
the connection to the rule of perspective. The lessons will be based on various materials, as 
well as on major works from creative three- dimensional designs. 
 
อถอ.146  ภาพพิมพ์พื้นฐาน       3 (2-2-5)  
ICD146  Basic Print Making 

หลักการและกระบวนการปฏิบัติงานภาพพิมพ์ขั้นพ้ืนฐาน การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างงานภาพพิมพ์ 
การออกแบบสร้างแม่พิมพ์ และพิมพ์ภาพด้วยเทคนิค ภาพพิมพ์โมโนปริ้นท์ (mono print) ภาพพิมพ์กระดาษ 
(paper block) ภาพพิมพ์แกะไม้ (wood cut) ภาพพิมพ์วัสดุปะติด (collagraph) ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม silk 
screen) และภาพพิมพ์โลหะ (etching) เพ่ือการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบต่อไป 

Principles and methods of basic print making, using materials and tools in creating print, 
printing mold design, printing techniques, mono prints, paper block, wood cut, collagraph, silk 
screen and etching prints to be applied for further design. 
 
อถอ.210 สหวิชาทักษะความถนัด       3 (2-2-5) 
ICD210  Interdisciplinary Skill-Workshops 

หลัก ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติพื้นฐานของแนวทักษะความถนัดต่างๆ ได้แก่ ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 
ออกแบบเลขนภัณฑ์ ศิลปะและออกแบบเซรามิกส์ เพ่ือให้เข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กรรมวิธี เทคนิคปฏิบัติ 
อันน าไปสู่การเลือกศึกษาแนวทักษะเสริมความถนัดที่สนใจเฉพาะด้านในขั้นถัดไป 

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. 
 
อถอ.216 การออกแบบถ่ายภาพและการจัดการภาพ    3 (2-2-5)  
ICD216  Photographic Design and Digital Imaging 
 หลักการถ่ายภาพ (photography) เพ่ือใช้ในการสื่อสาร การจัดองค์ประกอบในภาพถ่าย ความรู้เรื่อง
กล้องถ่ายภาพและการใช้งาน (digital camera) ความเข้าใจด้านระบบของการถ่ายภาพ ขนาดของภาพ (image 
size) การจัดการภาพถ่ายในระบบดิจิทัล การตกแต่งภาพ (image retouching) เพ่ือน าความรู้ที่ได้ศึกษาไป
ปฏิบัติการออกแบบงานภาพเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีศิลปะ (มีการศึกษานอกสถานที)่  



 
 

 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.) 
 
อถอ.217 เทคนิคการสร้างภาพประกอบ      3 (2-2-5)  
ICD217  Techniques in Illustration 

ทักษะการสร้างสรรค์ภาพประกอบโดยกรรมวิธีต่างๆ โดยใช้เทคนิคการวาด (drawing & painting)  
ไม่ว่าจะเป็นการวาดด้วยมือ เรขภาพทางคอมพิวเตอร์ (computer graphic) ภาพถ่าย (photo) หรือเทคนิคผสม 
(mixed techniques) เพ่ือน าภาพประกอบไปใช้งานด้านการออกแบบทัศนสื่อสารโดยตรงในแง่ของการใช้กับสื่อ 
ที่มีเนื้อหา (editorial illustration) ผู้ศึกษาสามารถสร้างสรรค์ภาพประกอบให้เข้ากับเนื้อหาได้อย่างมีหลักการ
และความงาม 

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. 
 
อถอ.220 แนวคิดการออกแบบ       3 (2-2-5) 
ICD220  Concept of Design      

กระบวนการและแนวคิดในการออกแบบเบื้องต้น  ฝึกทักษะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (creative 
thinking) ด้วยวิธีการแทนค่าและแปรความของรูปทรง เรียนรู้การพัฒนาความคิดโดยศึกษาจากธรรมชาติ  
ให้ความส าคัญต่อการสังเคราะห์โดยการเชื่อมโยง จินตภาพและประเด็นปัญหา สู่แนวคิดรวบยอด (concept) 
ความคิด ( idea) แนวงาน (theme) และสื่อความหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการออกแบบ 
 ฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานออกแบบที่มีคุณภาพท้ังในแง่ของประโยชน์ใช้สอยและความงาม (เกณฑ์การสอบผ่าน 
ต้องได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า 2.0 [C]) 

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.) 

 
อถอ.221 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1      3 (2-2-5) 
ICD221  Industrial Crafts Design 1 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.220 ไม่ต่่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน  
 หลักการและกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ (design process) ประกอบด้วย การร่างแบบความคิด 
(idea sketch) หลักการออกแบบเบื้องต้นในแง่ของประโยชน์ใช้สอยและความงาม ทฤษฎีแนวคิดการออกแบบ



 
 

ต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับวัสดุการออกแบบในเชิงหัตถอุตสาหกรรม เรียนรู้เทคนิคการน าเสนอความคิดเชิงภาพ  
โดยการเขียนภาพทัศนียมิติ (perspective rendering) น าเสนอแบบจ าลอง (model) เพ่ือถ่ายทอดความคิด 
ความเข้าใจมาตรฐานสากลปฏิบัติต่างๆ เช่น กายภาพวิเคราะห์ (human factors) โครงสร้างและกลศาสตร์ ศึกษา
ย้อนรอยผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ระบบโครงสร้าง กรรมวิธี วัสดุและการผลิต (เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องได้
ค่าระดับไม่ต่ ากว่า 2.0 [C]) 

Prerequisite :  have earned credits of ICD220 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.) 
 
อถอ.222 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2      3 (2-2-5) 
ICD222  Industrial Crafts Design 2  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.221 ไม่ต่่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน   

หลักการและแนวทางออกแบบผลิตภัณฑ์กึ่งอุตสาหกรรม ฝึกออกแบบโดยการทดลอง (experimental 
design) การสืบค้นข้อมูลชนิดต่างๆ เพ่ือการออกแบบ การวิเคราะห์แนวคิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาแบบ
เพ่ือหาแนวทางสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความเข้าใจวัสดุธรรมชาติพ้ืนถิ่น เพ่ือน ามาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถ
อุตสาหกรรม การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นโครงงาน (เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า 2.0 [C]) 

Prerequisite  :  have earned credits of ICD221 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.) 
 
อถอ.231 วัสดุผลิตภัณฑ์ 1       3 (2-2-5) 
ICD231  Materials for Product Design 1    

คุณสมบัติ วิธีการในวัสดุธรรมชาติจ าพวกไม้ต่างๆ ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง วัสดุธรรมชาติที่ใช้ในงาน
จักสานต่างๆ รวมถึงวัสดุที่แปรรูปมาจากไม้ ศึกษากระบวนการและเทคนิคในการแปลงสภาพ/แปรรูปวัตถุดิบ
เหล่านี้ให้เป็นวัสดุเพ่ือใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น การตัด การเจาะ การต่อ การตกแต่งผิว เป็นต้น เรียนรู้
เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในงานไม้ เรียนรู้เทคนิคการสร้างต้นแบบ โดยการประยุกต์เทคนิคงานไม้  

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.   

 
อถอ.232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2       3 (2-2-5) 
ICD232  Materials for Product Design 2     

คุณสมบัติ และกระบวนวิธีการต่างๆ ของวัสดุในกลุ่มโลหะ อัลลอยด์ พลาสติก และโพลีเมอร์ ซึ่งเป็นวัสดุ
ที่มีความส าคัญต่อการผลิตและเครื่องจักรต่างๆ เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตการแปรรูป เช่น วิธีการขึ้นรูป การตัด  
การดัด การเชื่อม การตกแต่งพ้ืนผิว เป็นต้น และเรียนรู้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมกับวัสดุนั้นๆ 

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. 
 
อถอ.233 วัสดุผลิตภัณฑ์ 3       3 (2-2-5) 
ICD233  Materials for Product Design 3  
 คุณสมบัติและกระบวนการแปรรูป กรรมวิธีผลิตรวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆ  
เชิงทดลองที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้การออกแบบ เช่น การน าเศษวัสดุไม้ มาอัดขึ้นรูป การเลือกใช้วัสดุประสม 
(composite materials) การน าขวดน้ าพลาสติก (PET) มาแปรรูปให้เกิดเป็นวัสดุใหม่ ส าหรับผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ เป็นต้น 

Features and processes of various techniques to create new materials from an 
experiment that can be applied to design such as the use of debris and composite materials, 
the transformation of PET bottles into a new creative product design. 
 
อถอ.234 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ       3 (2-2-5) 
ICD234  Computer Aided Design          

สร้างสรรค์งานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยโดยใช้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมด้านกราฟิก 
ให้เข้าใจปัญหาและความแตกต่างในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ฝึกปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยงานออกแบบ  
ทั้งสองมิติและสามมิต ิ

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. 

 
อถอ.241 ช่างศิลปกรรมสิบหมู่       3 (2-2-5) 
ICD241  Traditional Thai Arts & Crafts    

แนวคิด แบบแผน จริยปฏิบัติ สุนทรียภาพศิลปกรรมช่างหลวงไทย ฝึกทักษะโดยเน้นรากฐานส าคัญที่ช่าง
เขียน รู้จักลวดลายธรรมชาติ การควบคุมเส้น น้ าหนัก การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม สร้างสรรค์งานตามแบบแผน
ศิลปกรรมไทย อาทิ ช่างแกะ ช่างปูนปั้น งานนูนต่ า นูนสูง ช่างกลึง เป็นต้น รวมทั้งงานทรงลอยตัวต่างๆ ส านึกรู้
ความปลอดภัยในการท างานศิลปกรรมช่างไทย ธรรมเนียมปฏิบัติ ข้อพึงห้าม พึงกระท าและการอันควรต่างๆ 



 
 

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. 
 
อถอ.250  พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์กับสังคม     2 (2-0-4) 
ICD250   Evolution of Products and Society    

วิวัฒนาการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงร่วมสมัย บริบท เงื่อนไขต่างๆ  
ที่ส่งผลต่อการคิดและสังเคราะห์งานออกแบบของมนุษย์ อิทธิพลของการคิดค้นสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ 
(renaissance) แนวคิดในยุคเรืองปัญญา (the age of enlightenment) การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป  
แนวความเคลื่อนไหวทางศิลปะและหัตถกรรม (art and crafts movement)  การก่อตัวรวมกลุ่มของอาชีวสมาคม 
(guilds) ผลิตผลแห่งอุบัติการณ์และวาทกรรมของนักคิด นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในสังคม วัฒนธรรมไทย  
ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ล าดับการณ์ของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษานักออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
ที่มีอิทธิพลต่อสังคม เป็นต้น 

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 crafts 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. 

อถอ.251 ภาษาอังกฤษส าหรับการออกแบบ     3 (3-0-6) 
ICD251  English for Design   

 เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถอ่านและสืบค้นสาระ ให้เข้าใจแนวความคิด ทฤษฎีส าคัญในงาน
ออกแบบสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

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. 

อถอ.310 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 1     3 (2-2-5) 
ICD310  Furniture Design 1 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.210 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน  

ความหมาย ประวัติความเป็นมาและค าจ ากัดความของการออกแบบเครื่องเรือน หลักการออกแบบ  
การพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์ โครงสร้าง ขนาดและสัดส่วนมาตรฐานของเครื่องเรือนรวมถึงการสรางหุนจ าลอง
และการสรางตนแบบ (prototype) ที่สามารถน ามาใชงานไดจริง โดยค านึงถึงเทคนิคตางๆที่ใช ในงานไม  
งานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน วัสดุที่เหมาะสมในการสรางและการผลิต (มีการศึกษานอกสถานที)่  



 
 

Prerequisite  :  have earned credits of ICD210 or lecturer’s permission 
Background and definition of furniture design; principles of design; the development of 

creative concept, structure, size and standardized dimension of furniture; prototype creation 
regarding wood craft, furniture industry, proper materials in production and creation line. (A field 
trip is included.)   

 
อถอ.311 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 2     3 (2-2-5) 
ICD311  Furniture Design 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.310 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 

การออกแบบเครื่องเรือนภายนอกอาคาร และเครื่องเรือนสาธารณะ (public furniture) การเลือกใช้วัสดุ
ที่เหมาะสมส าหรับการออกแบบ รวมถึงการน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ในการออกแบบ เรียนรู้การน าเสนอ  
ทัศนียมิติ ฝึกการใช้โปรแกรมช่วยงานออกแบบสามมิติ ปฏิบัติสร้างต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง (prototype)  
(มีการศึกษานอกสถานที)่  

Prerequisite  :  have earned credits of ICD310 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. 
 
อถอ.312 ออกแบบเลขนภัณฑ์สิ่งพิมพ์       3 (2-2-5) 
ICD312  Graphical Product Design as Publication 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ตามเกณฑ์วิชา อถอ.210 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน  
 หลักการออกแบบเลขนภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ พ้ืนฐานงานออกแบบเลขนศิลป์เพ่ือใช้ในงานสิ่งพิมพ์ ระบบการ
พิมพ์พ้ืนฐาน การใช้งานเลขนทัศน์บนผลิตภัณฑ์ เน้นให้ผู้เรียนน าความรู้และทักษะไปใช้ในการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบ 
   Prerequisite  :  have earned credits of ICD210 or lecturer’s permission 

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.) 
 
อถอ.313 ออกแบบเลขนอัตลักษณ์      3 (2-2-5) 
ICD313  Identity Graphic Design 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
 หลักการออกแบบอัตลักษณ์ (corporate identity) และความส าคัญของการออกแบบอัตลักษณ์ โดย
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน รวมถึงการน าหลักการ
ออกแบบอัตลักษณ์ไปใช้ในการออกแบบระบบสัญลักษณ์เพ่ือใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ระบบป้ายสัญลักษณ์ 



 
 

(signage system) การรับรู้ภาพและตัวอักษร (perception psychology : image & typography) รวมถึงการ
ใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม (มีการศึกษานอกสถานที)่ 

Prerequisite  :  have earned credits of ICD312 or lecturer’s permission 
 Principles of corporate identity and its significant in relation to industrial handcrafts and 
community enterprise; practice using corporate identity with symbolic system according to 
surroundings, signage system, perception psychology: image & typography. (A field trip is 
included.) 
 

อถอ.314 เซรามิกส์ 1             3 (2-2-5) 
ICD314  Ceramics 1 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.210 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของปูนพลาสเตอร์ส าหรับใช้ในการสร้างแบบพิมพ์ (mold making) ชนิด

ของพิมพ์แบบต่างๆ เทคนิคและวิธีการสร้าง ฝึกการสร้างต้นแบบ (prototype)  พิมพ์ทุบ (waste mold) แบบ
พิมพ์ส าหรับการหล่อกลวง (drain casting)  การหล่อตัน (solid casting)  แบบพิมพ์ในงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 
ฝึกการผสมและหล่อด้วยน้ าดินข้น (slip)  ด้วยพิมพ์ชิ้นเดียว พิมพ์หลายชิ้น พิมพ์รูปทรงอิสระ ฝึกการถอดแบบ  
การต่อชิ้นงาน ตกแต่งชิ้นงานจนส าเร็จ ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับเตา (kiln) และฝึกทดลองการผึ่งแห้งและการเผา 
(drying & firing) 

Prerequisite  :  have earned credits of ICD210 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. 
 
อถอ.315 เซรามิกส์ 2             3 (2-2-5) 
ICD315  Ceramics 2 

ก าเนิดของดินชนิดต่างๆ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน การค านวณสูตรดิน การปรับปรุงสูตร 
คุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุดิบ เช่น ความชื้น ความเหนียว การหดตัว การดูดซึมน้ า การผสมดินในหลายสภาวะ  
และนิยามของเคลือบ  ประเภทของเคลือบชนิดต่างๆ วัตถุดิบ คุณสมบัติของสารเคมี การบด การผสมเคลือบ  
การค านวณและปรับปรุงสูตรเคลือบ ตารางสามเหลี่ยมผสาน (triaxial blend) สูตรส่วนผสม (batch 
composition) การผสมสูตร สีส าเร็จรูปและออกไซด์ การแก้ไขต าหนิเคลือบ  

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. 
 
อถอ.316 เทคนิคตกแต่งในงานเซรามิกส์      3 (2-2-5)  
ICD316  Decorating Techniques in Ceramics 
 วิธีการและเทคนิคการตกแต่งงานเซรามิกส์ต่างๆ ในหลากเนื้อผลิตภัณฑ์หรือในหลายช่วงสภาวะที่ต่างกัน 
เช่น ตกแต่งในสภาวะดินหมาด (leather hard) ตกแต่งเมื่อดินแห้ง (greenware) แล้ว ตกแต่งในสภาวะดินเผาดิบ 
(bisque ware) ตกแต่งชิ้นงานที่เผาเคลือบ (glost ware) แล้ว เทคนิคตกแต่งจ าเพาะอ่ืนๆ เช่น agateware, 
majolica, stamping, transfer decals หรือเทคนิคการตกแต่งที่ผสมผสานขึ้นใหม่  

The methods and techniques of ceramic decoration dependent 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. 
 
อถอ.321 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3       3 (2-2-5) 
ICD321  Industrial Crafts Design 3 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.222 ไม่ต่่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน    

ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม โดยศึกษาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่น ผลิตภัณฑ์กึ่งอุตสาหกรรม การค้นคว้าและเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ในชุมชน จากวัตถุดิบ วัฒนธรรม ศิลปะพ้ืนถิ่น วิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ การหา
แนวทาง (approach) ปรับปรุงพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าโดย
ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ประโยชน์ใช้สอย ความงาม การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและบริบททางวัฒนธรรม  
เป็นต้น  การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นโครงงาน (เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า 2 [C]) 

Prerequisite :  have earned credits of ICD222 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.) 
 
อถอ.322 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 4      3 (2-2-5) 
ICD322  Industrial Crafts Design 4  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.321 ไม่ต่่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน  
 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีการผสมผสานเทคโนโลยีหรือน าหลักนวัตกรรมมาร่วมคิด 
การประยุกต์วิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบมาใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์งานออกแบบผลิตภัณฑ์
หัตถอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตได้จริง  การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นโครงงาน (เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องได้ค่า
ระดับไม่ต่ ากว่า 2.0 [C]) 

 



 
 

 Prerequisite :  have earned credits of ICD321 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.) 

 
อถอ.326 ออกแบบเครื่องประดับ             3 (2-2-5) 
ICD326  Jewelry Design   
 ขั้นตอนและเทคนิคการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น เรียนรู้วิธีการในการสร้างต้นแบบและกระบวนการ
ผลิตเครื่องประดับ เรียนรู้โลหะที่น ามาใช้ในการท าตัวเรือนและอัญมณีเบื้องต้น (มีการศึกษานอกสถานที)่ 

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.) 
 
อถอ.327 ออกแบบส่ิงพิมพ์              3 (2-2-5) 
ICD327  Publication Design 
 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ (brochure) สูจิบัตร (catalogue) นิตยสาร (magazine) 
เป็นต้น เรียนรู้แนวคิดองค์ประกอบและการจัดวาง (composition & layout) เรื่องระบบและมาตรฐานการพิมพ์
และเทคโนโลยีการพิมพ์ต่างๆ (printing system & technology) สีในระบบการพิมพ์ กระดาษและวัสดุการพิมพ์ 
และเทคนิคพิเศษในงานสิ่งพิมพ์ ผู้ศึกษาสามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการผลิตจริงได้ โดยเข้าใจระบบ
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คุณค่าความงามของงานสิ่งพิมพ์และปัญหาทางการผลิต (มีการศึกษานอกสถานที)่ 

This subject cover 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.) 
 
อถอ.328 เครื่องเรือนประยุกต์ศึกษา      3 (2-2-5)  
ICD328  Applied Furniture Study 
 หลักการออกแบบเครื่องเรือนเบื้องต้น เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ เลือกสรรหรือประดิษฐ์เครื่องเรือนใน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้วัสดุที่น ามาใช้สร้างประดิษฐ์เครื่องเรือนที่มีอยู่ในท้องตลาด รวมถึงการน าเครื่องเรือนเก่ามา
ปรับปรุงฟ้ืนฟู ปรับแต่งแก้ไข เพ่ือให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ในลักษณะเดิมหรือได้ลักษณะการใช้สอยใหม่  
ได้อย่างเหมาะสม 

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. 
 
อถอ.336 เซรามิกส์เชิงอุตสาหกรรม      3 (2-2-5)  
ICD336  Industrial Ceramics  

กระบวนการผลิตเซรามิกสเชิงอุตสาหกรรมตางๆ การท าตนแบบ (prototype) และแมพิมพ (working 
and case mold) ในงานเชิงอุตสาหกรรม การขึ้นรูปดวยวิธีจิ๊กเกอริ่ง (jiggering and jollying) การใชเครื่อง 
โรลเลอรจิ๊กเกอร หรือแรมเพรส (ram press) ในการผลิตงาน การตกแตงชิ้นงานและการควบคุมการผลิตเซรามิกส 
เชิงอุตสาหกรรม เทคนิค ปญหาและการแกไขในกระบวนการผลิต 

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.   

 
อถอ.337 เตาเผาและการออกแบบเตาเผาเซรามิกส์    3 (2-2-5)  
ICD337  Kilns and Kiln Design 

ความหมาย พัฒนาการและประเภทของเตาเผาเซรามิกส์แบบต่างๆ หลักการถ่ายเทความร้อน โครงสร้าง
และวัสดุที่เก่ียวข้องในงานเตาเผา ปฏิบัติการทดลองออกแบบเตาเผาส าหรับงานเซรามิกส์ลักษณะต่างๆ ปัญหาและ
การแก้ไขในการเผาและเตาเผา ระบบเทคโนโลยีเตาเผาที่เปลี่ยนแปลง มีการศึกษานอกสถานที ่

Definition, development, and various types of ceramic kilns, concept of heat circulation, 
structures and materials related to ceramic kilns, experiments with kiln design for various ceramic 
styles, problems and solutions of firing and kilns, technology system of kiln modified. Site visits 
for study available. 
 
อถอ.341 ศิลปะและเชิงช่างภูมิปัญญาไทย        3 (2-2-5) 
ICD341  Local Thai Artistic Wisdom   

แนวคิดและเชิงช่างภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน รวมถึงปรัชญาในการสร้างสรรค์  
ธรรมเนียมปฏิบัติ  กระบวนการเทคนิคและทักษะจ าเพาะตามแนวเชิงช่างนั้นๆ  (มีการศึกษานอกสถานที)่   

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). 

 
 
 
 
 



 
 

อถอ.346 ประวัติศาสตร์เซรามิกส์       3 (3-0-6)  
ICD346  History of Ceramics  

ความเป็นมาของเซรามิกส์ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ตามแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมต่างๆ  
ของโลก แบบลักษณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานเซรามิกส์ในล าดับกาลต่างๆ ผลวิวัฒน์และความ
สืบเนื่องที่งานเซรามิกส์มีต่อศิลปวัฒนธรรม สังคมและโลก 

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. 
 
อถอ.347 แบบอย่างศิลปกรรมล้านนา       3 (3-0-6)  
ICD347  Lanna Art  

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมล้านนา โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กันของศิลปะกับบริบทต่างๆ ให้เข้าใจถึงแนวคิดและกระบวนการบ่มเพาะแบบอย่าง (style)  ของศิลปกรรม  
งานหัตถศิลป์สกุลช่าง เทคนิค คตินิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะถิ่น ที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมและงานออกแบบล้านนาร่วมสมัย (มีการศึกษานอกสถานที)่ 

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.) 
 
อถอ.348 ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเชิงภาชนะ      3 (2-2-5)  
ICD348  Pottery Art 
 ความเป็นมา รูปแบบ แนวคิด หลักสุนทรียภาพและเทคนิคสร้างสรรค์ ของงานศิลปะและศิลปินเซรามิกส์
แนวเครื่องปั้นดินเผาเชิงภาชนะ ฝึกสร้างงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเชิงภาชนะจากวัสดุดิบในท้องถิ่น เรียนรู้ปัญหา
และกระบวนการพัฒนาสร้างสรรค์งาน 

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. 

อถอ.349 ประติมากรรมเซรามิก        3 (2-2-5) 
ICD349  Ceramic Sculpture 

การสรางสรรคงานประติมากรรมดวยเทคนิคและวัสดุทางเซรามิกส การเตรียมเนื้อดิน (clay body)  
ในงานประติมากรรม การตกแตง การเผาและควบคุมชิ้นงาน เพ่ือใหบรรลุผลตามแนวคิดงาน การเคลือบและ
ตกแตงชิ้นงาน ปญหาและการแกไขในกระบวนการสรางสรรคงานประติมากรรม ตามแนวคิดหรือแบบลักษณตางๆ 
ทางศิลปกรรมโดยกระบวนวิธีและเทคนิคทางเซรามิกส 



 
 

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. 

 
อถอ.356 หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ      3 (3-0-6) 
ICD356  Art Gallery and Art Museum 

หลักการ วิวัฒนาการและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์ การบริหารจัดการหอศิลป์ เรียนรู้งาน
จัดการศิลปวัตถุภัณฑ์ (collection management) การดูแลรักษาและซ่อมสงวนผลงานและวัตถุทางศิลปกรรม 
(conservation of art objects) ในแบบลักษณ์ต่างๆ การน าเสนอและจัดแสดงนิทัศน์เผยแพร่ประเด็นผลงาน
ศิลปกรรม (มีการศึกษานอกสถานที)่  

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.) 

 
อถอ.360 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      1 หน่วยกิต 
ICD360  Professional Practice  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.222 ไม่ต่่ากว่าระดับ C   
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชนหรือภาครัฐ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นลักษณะองค์กรที่มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ บริการงานออกแบบหรือจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความส าคัญต่อการออกแบบ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากสาขาฯ ระยะเวลาฝึกงานรวม 
ไม่ต่ ากว่า 60 วัน หรือไม่ต่ ากว่า 240 ชั่วโมง ในระหว่างปิดภาคการศึกษา  

Prerequisite :  have earned credits of ICD222 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. 

 
อถอ.361 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ     3 (3-0-6) 
ICD361  Research Methodology for Design        

ระเบียบแบบแผนของการวิจัยตั้ งแต่การเก็บข้อมูลในภาคเอกสารและภาคสนาม อาทิ การท า
แบบสอบถาม การสังเกตการณ์ เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาบทสรุปของการสังเคราะห์แนวทางในการ
ออกแบบ ตลอดจนการให้ความเข้าใจล าดับและข้ันตอนของข้อมูล เพ่ือให้เกิดการเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นที่เข้าใจได้
ในภาคเอกสาร 



 
 

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). 

อถอ.410 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 3      3 (2-2-5) 
ICD410  Furniture Design 3 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.311 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 

ปฏิบัติออกแบบเครื่องเรือนโดยให้ความส าคัญต่อองค์ประกอบในการตกแต่งภายใน (interior furniture) 
รวมถึงการเขียนแบบจัดวางแปลนเพ่ือการตกแต่งภายในบ้านหรือพ้ืนที่ห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก  
เป็นต้น โดยอาศัยหลักการของสัดส่วนและมาตรฐานเครื่องเรือนที่ได้รับการออกแบบมาจัดวางในพ้ืนที่ภายในที่อยู่
อาศัยอย่างเหมาะสม  

Prerequisite :  have earned credits of ICD311 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.   

 

อถอ.411 ออกแบบบรรจุภัณฑ์       3 (2-2-5) 
ICD411  Package Design 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.312 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน  

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับสินค้าประเภทต่างๆ ระบบการผลิตและการขนส่ง 
โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าหัตถอุตสาหกรรมและสินค้าวิสาหกิจชุมชนฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์
รูปแบบต่างๆ ในส่วนโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ (graphic on packaging) และในส่วนการ
ออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ (brand identity design) และตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มีการศึกษานอกสถานที)่ 

Prerequisite  :  have earned credits of ICD312 or lecturer’s permission 
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.) 

 



 
 

อถอ.412 เซรามิกส์ 3             3 (2-2-5) 
ICD412  Ceramics 3 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.314 และ อถอ.315 หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
ออกแบบสร้างสรรค์ ทดลองค้นหารูปแบบ การผสมผสานวิธีการเทคนิคเพ่ือให้ได้มาตามแนวคิดการ

ออกแบบชิ้นงานเซรามิกส์ ในกระบวนการผลิตแบบหัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเซรามิกส์ การพัฒนารูปแบบ 
การแก้ปัญหาในกระบวนการออกแบบและการผลิต และการน าเสนอรูปแบบแนวคิดร่วมสมัยผสานกับเทคโนโลยี
เซรามิกส์ที่เปลี่ยนแปลง  

Prerequisite :  have earned credits of ICD314 and ICD315, 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. 

อถอ.426 ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง            3 (2-2-5) 
ICD426  Display and Exhibition Design 

ออกแบบการจัดแสดงและนิทรรศการชนิดต่างๆ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ประกอบ การค้นหาหรือก าหนด
บรรยากาศ กระบวนการที่ส าคัญของการจัดแสดงโดยไม่ท าลายเนื้อหา หรือชิ้นงานที่จัดแสดง ตลอดจนการใช้วัสดุ
เลขนศิลป์ส่งเสริมรูปแบบและนิทรรศการ การวางแผนและการจัดการที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคเฉพาะด้านร่วมสมัย
ในการจัดการแสดงนิทัศน์แบบต่างๆ (การศึกษานอกสถานที)่ 

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.) 

อถอ.427 ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง           3 (2-2-5) 
ICD427  Leather Product Design      

วิธี กระบวนการและปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ท าความเข้าใจเทคนิคการท ารองเท้า กระเป๋า  
การตัดเย็บ การฟอกย้อมและอ่ืนๆ  

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. 
  

 

 



 
 

อถอ.430 เทคโนโลยีการผลิตเพื่อหัตถอุตสาหกรรม    2 (2-0-4) 
ICD430  Product Technology for Industrial Crafts     

กระบวนการผลิต แปรรูปวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรเพ่ือปรับใช้กับกระบวนการผลิตและวัสดุ
จ าเพาะประเภทของงาน การแก้ปัญหาเทคนิคในระบวนการผลิตแปรรูปวัสดุ กลไก เครื่องมือหรือเครื่องจักร  
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่นหรือในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต อันเป็นแนวทาง
และแนวโน้มในการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมหรือการใช้เทคโนโลยีที่เกิดผลดีต่อผลิตภัณฑ์ (มีการศึกษานอกสถานที่)
 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 field trip is included). 

อถอ.446 เครื่องเคลือบเบญจรงค์       3 (2-2-5)  
ICD446  Traditional Five-Coloured Thai Ceramics 

ความหมายและพัฒนาการแบบอย่างของเครื่องเคลือบเบญจรงค์ ลวดลายศิลปกรรมเบญจรงค์ การเขียน
ลายและเทคนิคตกแต่งในงานเบญจรงค์ กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบเบญจรงค์ ออกแบบและสร้างสรรค์เครื่อง
เคลือบเบญจรงค ์(มีการศึกษานอกสถานที)่ 

Definition and development of traditional five-coloured Thai ceramics, Benjarong art and 
design, line drawing and painted decoration techniques, designing and creating Benjarong. (A site 
visit for study available.) 
 
อถอ.450 สัมมนาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม     2 (2-0-4) 
ICD450  Industrial Crafts Design Seminar   

สัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและแนว
ทางการออกแบบซึ่งกันและกัน ฝึกฝนการวิเคราะห์ วิพากษ์งานออกแบบหัตถอุตสาหกรรม การรวบรวมข้อมูลและ
เรียบเรียงจากการสัมมนาเป็นรายงานองค์ความรู้เพ่ือใช้ประกอบในการออกแบบได้ 

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. 

 
อถอ.456 การบริหารจัดการงานออกแบบ      3 (3-0-6) 
ICD456  Design Management   

ระบบการบริหารงานในองค์กรที่ให้ความส าคัญต่อการออกแบบ จรรยาบรรณและเงื่อนไขแนวปฏิบัติ
วิชาชีพทางการออกแบบ อิทธิพลของการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรและนักออกแบบ 
การประมาณราคางานออกแบบ ศึกษาความส าคัญและกฎระเบียบของทรัพย์สินทางปัญญาและขั้นตอนของ  
การจดสิทธิบัตร ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการบริหารองค์กรและงานออกแบบ 



 
 

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. 

อถอ.457  การออกแบบกับความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (3-0-6) 
ICD457  Design and Social Responsibility 
 หลักและแนวทางการออกแบบที่มีความเข้าใจต่อสังคมและมนุษย์รวมถึงสิ่งแวดล้อม อาทิ การออกแบบ
เพ่ือมวลชน (universal design) และการออกแบบอย่างยั่งยืน (sustainable design) กรณีศึกษาประเด็นและ
แนวทางของงานออกแบบหรือกระบวนการที่แสดงความรับผิดชอบต่อมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 Principles and process of design compromised with humans and society such as 
universal design and sustainable design; case study on design issues or design process that 
represents humans, society, and environment responsibility. 

 
อถอ.460 เตรียมออกแบบนิพนธ์       3 (2-2-5) 
ICD460   Design Thesis Preparation  
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.322 ไม่ต่่ากว่าระดับ C หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน    
 ก าหนดโครงการศึกษาส่วนบุคคลเพ่ือน าไปสู่งานออกแบบนิพนธ์  ศึกษาปัญหาและการวางแนวทางการ
ค้นคว้าทดลอง การออกแบบและสร้างสรรค์ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ประเด็นและสังเคราะห์เพ่ือความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติออกแบบนิพนธ์  (เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า 2.5 [C+]) 

Prerequisite :  have earned credits of ICD322 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 2.50 or C+ grade.) 

 
อถอ.461 ออกแบบนิพนธ์       6 (0-6-12) 
ICD461   Design Thesis     
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อถอ.460 ไม่ต่่ากว่าระดับ C+ หรือได้รับอนุมัติจากผู้สอน 

ค้นคว้าภายใต้การให้ค าปรึกษาเพ่ือผลิตผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาและการค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมใน
ประเด็นต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม ประเด็น
ทางเทคโนโลยีและการผลิต ประเด็นทางการตลาดและอ่ืนๆ รวมทั้งจะต้องเสนอผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการต่อ
สาธารณะ (นักศึกษาต้องสอบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 2.0 [C] จึงจะได้รับอนุมัติให้ผ่านรายวิชานี้) 

 
 



 
 

 Prerequisite :  have earned credits of ICD460 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.)  
 
วิชาบังคับเลือกนอกสาขา 

กต.201  หลักการตลาด                                       3 (3-0-6) 
MK 201 Principle of Marketing 

 ความหมายและความส าคัญของการตลาด ในฐานะที่เป็นหนึ่งในงานหลักทางธุรกิจ แนวคิดการตลาด
สมัยใหม่ที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  บทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
การตัดสินใจทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจที่มีขนาดแตกต่างกัน และกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึง
เทคโนโลยีได้แตกต่างกัน  กระบวนการบริหารการตลาดเบื้องต้น ตลอดจนจริยธรรมของนักการตลาด 

The course introduces the definition of marketing and its importance as a vital business 
function  .Topics include evolution of marketing, influences of marketing on economics and the 
society, marketing environment, consumer behavior, segmentation, targeting, positioning, 
optimal marketing mix for businesses of various sizes and consumers with distinct levels of 
technology accessibility, introductory marketing management, and ethics of marketers. 

 
กต.311  พฤติกรรมผู้บริโภค        3 (3-0-6) 
MK311 Consumer Behavior 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กต.201  
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือที่จะท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเนื้อหาวิชาจะครอบคลุมทั้ง

แนวคิดแบบดั้งเดิม ซึ่งเน้นทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งปัจจัย
ทางจิตวิทยา เช่น การรับรู้ ทัศนคติ แรงจูงใจ และปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น มุมมองทางสังคมของปัจจัย
ประชากรศาสตร์ กลุ่มอ้างอิง เป็นต้น และแนวคิดทฤษฎีทางเลือกใหม่ ซึ่งมุ่งท าความเข้าใจผู้บริโภค  จากมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรมโดยการน าทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างอัตตลักษณ์ของผู้บริโภคกับการบริโภค   เชิงสัญญลักษณ์ 
ทั้งนี้ นอกจากศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวแล้วนั้น จะเน้นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง  ของพฤติกรรม
ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมดิจิทัล 

Prerequisite  :Have earned credits of MK 201 
A study of concepts and theories being employed to understand consumer behavior .

Topics include both traditional thinking, which emphasizes psychological and behavioral 



 
 

theories such as perceptions, attitudes or social groups, as well as alternative theories from 
sociology and anthropology, which emphasizes understanding consumer from social and 
cultural dimensions such as a theory of symbolic consumption  .This course also covers an 
analysis of changes in consumer behavior, particularly in a dynamic digital society. 

 
จ.200 จิตวิทยาทั่วไป       3 (3-0-6) 
PY200 General Psychology 

             แนวคิดต่าง ๆ ทางจิตวิทยาที่ใช้ในการท าความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ พ้ืนฐานทางชีววิทยา กา ร
รับรู้ การเรียนรู้ การรู้คิด พัฒนาการของมนุษย์ อารมณ์และแรงจูงใจ บุคลิกภาพสังคมและความผิดปกติทางจิต 

   Psychological concepts understanding human behavior such as biological foundations, 
perception, learning, cognition, human development, emotions and motivation, personality, 
society, and psychological disorders 

ทม.201 การบริหารและการประกอบการสมัยใหม่      3 (3-0-6) 
HR201  Modern Management and Entrepreneurship 

           แนวคิดทางการบริหารและการประกอบการ  วิวัฒนาการทฤษฎีการบริหาร หน้าที่และทักษะผู้บริหาร
องค์กร  ประเภทและคุณลักษณะผู้ประกอบการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็น
ผู้น า การสร้างแรงจูงใจ และการควบคุม การตัดสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร การใช้เครื่องมือ
ทางการบริหารยุคดิจิตอล 

          Management and entrepreneurship concepts, evolution of management, roles and skills 
of managers, types and characteristics of entrepreneurs, planning, organizing, human resource 
management, leading, controlling, managerial decision making, ethics, and use of various 
management tools in the digital era 

สส.386 ศิลปะกับการจัดการ        3 (3-0-6) 
SI 386 Arts and Management  
 ความหมาย พัฒนาการ ประเภท และลักษณะของศิลปะ รวมทั้งทรัพยากร สภาพแวดล้อม ตลอดจนสังคม
และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบ
ต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาและการจัดการที่เกี่ยวข้อง 
 Resources, environment, society and culture, belief and religion as a factor essential to 
make an inspiration in creating various forms of industrial crafts. 
 
สส.452 อุตสาหกรรมวัฒนธรรม                            3 (3-0-6)     
SI 452 Cultural Industry  
 แนวคิดมโนทัศน์ การนิยามความหมายของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม พัฒนาการของอุตสาหกรรม 
วัฒฯธรรมในสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก  วัฒนธรรมในฐานะปริมณฑลใหม่แห่งความร่วมมือทั้งใน
ระดับประเทศและสากล เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับสินค้าทางวัฒนธรรม การสร้างภายใต้และพ้ืนที่ให้แก่สินค้าทาง
วัฒนธรรม 



 
 

 Concepts and definitions of cultural industry; the development of Western and Eastern 
cultural industries; culture as new boundary of national and international co-operation; creative 
economy and cultural products; as well as cultural products opportunities. 
 
 
 
 
 


