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1. กลุมวิชาแกน
PHYS 1101 ฟสิกสพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Physics
ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิว
ตัน งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน ความ
ดันของไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่
แบบแกวงกวัดและคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา คุณสมบัติเชิงความรอน
ของสสาร ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา อะตอม การสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช
PHYS 1102

ปฏิบตั ิการฟสกิ สพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

CHEM 1101

เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry

3(3-0)

94
อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร
CHEM 1102

ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้ งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิ ารเคมี
เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องตน ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร สมดุลเคมี คาคงตัวของกรด-เบส
การไทเทรตและอินดิเคเตอร อุณหพลศาสตร

BIO

1107

ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย
ระบบ
ประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของ
สัตว นิเวศวิทยา
BIO

1108

ปฏิบตั ิการชีววิทยา
1(0-3)
Fundamental Biology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและ
การเจริญเติบโต การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียงใน
รางกาย ระบบประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชวี ิต
พฤติกรรมของสัตว นิเวศวิทยา
MATH 1401

แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus 1
ฟงกชั่นและกราฟ ลิมิตของฟงกชั่น การหาอนุพันธและการประยุกต อินทิกรัล
อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชั่นอดิศยั แนะนําอนุพันธยอย
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2. กลุมวิชาเอก
บังคับ
PD 1101 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ
2(2-0)
History of Product Design
ศึกษาประวัติ ความเปนมา และวิวัฒนาการของศิลปะสากลของแตละยุคและการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปและอเมริกา
วิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ
ในประเทศ
อุตสาหกรรมกลุมยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย ศึกษาปรัชญา แนวคิด และผลงาน
นักออกแบบผลิตภัณฑที่มี ชื่อเสียงในอดีตและปจจุบนั

PD

1102

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 1
2(1-2)
Principle of Product Design 1
ศึกษาหลักการออกแบบองคประกอบของศิลปะและทฤษฎีสีเพื่อใชเปนแนวทาง
พื้นฐานในการสรางสรรคงานออกแบบ ฝกปฏิบัติการออกแบบงานประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ โดย
เนนการใชหลักการออกแบบ การจัดองคประกอบของศิลปะ การวิเคราะห และใหคําอธิบาย
เปรียบเทียบเรื่องความงาม ได มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในเชิงออกแบบ
PD

1103

PD

1104

วาดเสน 1
2(1-2)
Drawing 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนภาพลายเสน ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ
เชน ทิวทัศน คน สัตว ฯลฯ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน หุนปูนปน สิ่งกอสราง สถาปตยกรรมตางๆ ให
ได สัดสวน แสง และเงา และองคประกอบของศิลปะที่ถูกตองมีความเหมือนจริง เนนเทคนิคการ
เขียนภาพ การใชดินสอ ปากกา ปากกาลูกลื่น เครยองชารโคล ฯลฯ
ออกแบบทัศนศิลป
2(1-2)
Visual Design
ศึกษาเกีย่ วกับหลักการออกแบบทัศนศิลป สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ฝกปฏิบัตกิ าร
ออกแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใชหลักการออกแบบจัดองคประกอบของศิลปะ ฯลฯ เนน
ความคิด ริเริม่ สรางสรรคที่เกิดแนวคิดใหม ความสวยงาม โดยไมบังคับรูปแบบและวัสดุ เนน
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เทคนิค การสรางสรรคศิลปะลักษณะตางๆ เทคนิคผสม มาประยุกตใชในงานผลิตภัณฑทไี่ มมี
ระบบกลไก เชน ออกแบบสัญลักษณ เครื่องหมายการคา ลวดลายตางๆ ขวดหรือภาชนะบรรจุ
ของเหลว ฯลฯ
PD

1105

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
2(2-0)
Material and Production Processes
ศึกษาองคประกอบ
คุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของวัสดุอุตสาหกรรม
ประเภทตางๆ เชนดิน ปูนปลาสเตอร ปูนซีเมนต แกว ไม กระดาษ ยาง โลหะ ผา พลาสติก ฯลฯ เพื่อ
เปนแนวทางในการเลือกใช จัดทัศนศึกษากรรมวิธีการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมในบางโอกาส
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PD

1106

กายวิภาคเชิงกล
2(2-0)
Ergonomics
ศึกษาสัดสวนและสรีระรางกายมนุษย (Anatomy) โครงสราง และหนาที่การ
ทํางานของรางกายมนุษย กิจกรรมตางๆ ของมนุษย (Activities of Human Beings) ที่มีความสัมพันธ
กับงาน (Task) หรือเครื่องจักร อุปกรณตางๆ (Machines) การวัดขนาดสัดสวนรางกายมนุษย
(Engineering Anthropometry) การนําขอมูลแอนโธรโปเมตรี (Anthropometry) ไปใชงาน ศึกษา
สภาวะแวดลอมและ สิ่งแวดลอมในการทํางาน (Working Conditions and Environment) และ
ปรับปรุงสภาวะและสิ่งแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน การประยุกตใช Ergonomics
ในงานออกแบบผลิตภัณฑ
PD

1107

PD

1108

เขียนแบบ 1
2(1-2)
Technical Drawing 1
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนการเขียนแบบ เครื่องมือเครื่องใชวัสดุ
อุปกรณตางๆ ในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบือ้ งตนฝกปฏิบัติการเขียนเสน สัญลักษณที่ใช
ในการออกแบบ การเขียนภาพฉาย (Orthographic Projection) ภาพไอโซเมตริก (Isometric) ภาพ
ออบลิก (Oblique) ภาพไดเมตริก (Diametric) ภาพไตรเมตริก (Trimetric) ภาพคลี่ (Pattern
Development) ผลิตภัณฑแบบ ตางๆ การเขียนแบบภาพตัดเต็มสวน (Full Section) การเขียนแบบ
ภาพตัดครึ่งสวน (Half Section) การเขียนแบบรายละเอียดชิ้นงาน (Detail Drawing) ตามระบบการ
เขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล
ออกแบบกราฟก 1
2(1-2)
Graphic Design 1
ศึกษาหลักการออกแบบกราฟกพื้นฐาน เทคนิคการจัดองคประกอบงานกราฟก
ประเภทตางๆ เชน การจัดภาพ การกําหนดสี การเลือกใชวัสดุ การพิมพเบื้องตน การพิมพซิลค
สกรีน การพิมพระบบตางๆ ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ การออกแบบตัวอักษร การ
ออกแบบเครื่องหมาย การคา การออกแบบลวดลาย การทํา Art Work และฝกปฏิบัติการพิมพซิลค
สกรีนบนกระดาษ ผา และวัสดุอื่นๆ
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PD

1109

ออกแบบผลิตภัณฑ 1
2(1-2)
Product Design 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PD 1107 เขียนแบบ 1 2(1-2)
ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑหตั ถกรรม และผลิตภัณฑ
ชนิดตาง ๆ ของประเทศไทยและตางประเทศ ฝกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑกลุม
ดังกลาว ใหมีรูปแบบและประโยชนใชสอยที่เหมาะสม สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม
การกําหนดแนวคิด และวิธีการออกแบบผลิตภัณฑตามระบบมาตรฐานสากลเนนการฝกการ
ออกแบบราง (Sketch Design) ฝกฝนความรวดเร็วในการออกแบบงานในเวลาจํากัด และเสริมสราง
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
PD

1110

PD

1111

PD

2101

การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1
2(1-2)
Computer Aid Design 1
ศึกษาหลักการ และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร
เทคนิคการสรางภาพสองมิติ เชน ภาพลายเสน ภาพประกอบเรื่องราว ภาพทางการออกแบบกราฟก
ฯลฯ ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ออกแบบบรรจุภัณฑ 1
2(1-2)
Package Design 1
ศึกษาประวัติความเปนมาของบรรจุภัณฑ
หลักการออกแบบ
หนาที่และ
โครงสรางของบรรจุภณ
ั ฑชนิดตางๆ ศึกษาวัสดุหลักที่สามารถนํามาใชทําบรรจุภณ
ั ฑได เชน
กระดาษ พลาสติก ไม แกว ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑพื้นฐาน เชน ซอง กลองพับ
อยางงายๆ และฝกปฏิบัติการทําหุนจําลองเทาจริง
วาดเสน 2
2(1-2)
Drawing 2
ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนภาพเหมือนจริง ตอเนื่องจากวิชาวาดเสน 1 เนนการ
ใชสี ตางๆ เชน สีน้ํา สีโปสเตอร สีหมึก และสีอะคริลิก รวมทั้งเทคนิคการใชพูกนั ชนิดตาง ๆ พูกนั
ลม (Air Brush) การพนสี ฯลฯ ฝกปฏิบัติเทคนิคการสรางภาพเหมือนจริง การสรางภาพแบบ
สื่อผสม การประยุกตใชหลักการวาดภาพใหเกิดเทคนิคใหมๆ ในการสรางงานเฉพาะตน
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PD

2102

เขียนแบบ 2
2(1-2)
Technical Drawing 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PD 1107 เขียนแบบ 1 2(1-2)
ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนแบบภาพชวย (Auxiliary Drawing) การเขียนแบบ
แยกชิน้ สวน (Assembly Drawing of Exploded View) การเขียนแบบสั่งงาน (Working Drawing)
ฝกปฏิบัติการเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective) แบบตางๆ เทคนิคการเขียนแบบแสงและเงา
(Shade and Shadow) เชน การเขียนแบบทัศนียภาพผลิตภัณฑประเภทตางๆ การเขียนแบบ
ทัศนียภาพสถาปตยกรรมภายใน และภายนอกอาคารเพื่อประกอบงานผลิตภัณฑ ศึกษาและฝก
ปฏิบัติการเขียนแบบสิทธิบัตร (Patent Drafting) เนนการปฏิบัติการเขียนแบบผลิตภัณฑทใี่ ชวสั ดุ
ตางชนิดกัน และสามารถแยกชิ้นสวนของ ชิ้นงานนั้นๆ สําหรับนําไปใชในโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อใชประกอบงานออกแบบผลิตภัณฑและ การขอสิทธิบัตร
PD

2103

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 2
2(1-2)
Principle of Product Design 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PD 1102 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 1 2(1-2)
PD 1107 เขียนแบบ 1 2(1-2)
ศึกษาหลักการ และขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑตามระบบมาตรฐานสากล
เชน อิทธิพลของสี วัสดุ องคประกอบของศิลปะ และสิง่ ที่มอี ิทธิพลตอผลิตภัณฑ ฯลฯ เพื่อนําไป
พัฒนา ความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑในสถานการณจริงศึกษาวิธีการนําความคิดสรางสรรค
(Creative Idea) มาพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ (Idea Development) ฝกวิเคราะหและ
เปรียบเทียบสิง่ ที่มีอิทธิพลตอผลิตภัณฑตางๆ เชน สี วัสดุ องคประกอบของศิลปะ ฯลฯ ฝก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอยางงายๆ ไมมีระบบกลไก (Non-mechanism) โดยเนนเฉพาะความ
งามของรูปทรง (Form) และประโยชน ใชสอย (Function)
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2104

การออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน
2(1-2)
Basic Mechanic Design
ศึกษาระบบการทํางานของระบบกลไกชนิดตางๆ เชน ระบบเครื่องผอนแรงระบบ
คานงัด คานดีด ระบบเฟองตางๆ ระบบกลไกอัตโนมัติ ระบบกลไกเกีย่ วกับไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบระบบกลไกอยางงายๆ เพื่อนําไปเปนสวนประกอบใน
การออกแบบผลิตภัณฑชิ้นใหม
PD

2105

PD

2106

เทคนิคการทําหุนจําลอง
2(1-2)
Model Making Technique
ศึ ก ษาชนิ ด ลั ก ษณะ เทคนิ ค วิ ธี และวั ส ดุ ที่ ใ ช ส ร า งหุ น จํ า ลองชนิ ด ต า งๆ
ฝกปฏิบัติการสรางหุนจําลองจากวัสดุตางๆ เชน ดินน้ํามัน ปูนปลาสเตอร กระดาษ ไม พลาสติก
โลหะ ฯลฯ และ วิธีการตกแตงรายละเอียด และผิวหนา (Surface)ใหดูเหมือนจริง
ออกแบบผลิตภัณฑ 2
3(2-2)
Product Design 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PD 2102 เขียนแบบ 2 2(1-2)
ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑในลักษณะตางๆ
ภายในประเทศ และตางประเทศ ศึกษาการออกแบบโครงสรางของผลิตภัณฑ ในรูปแบบตางๆ
ศึกษาถึงขนาด สัดสวน หนาที่ และความสามารถในการทํางานของอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย
มนุษย โดยเนนศึกษาดาน Ergonomics หรือ Human Factor Engineering ใหสัมพันธกับผลิตภัณฑ
ชนิดตางๆ การออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก ออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑโลหะ และ
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ ในลักษณะตางๆ ภายในประเทศและตางประเทศ ฝกปฏิบัติการออกแบบ การ
กําหนดแนวคิดและพัฒนาผลิตภัณฑกลุมดังกลาว โดยศึกษาขอมูลประกอบการออกแบบ วิธีการ
ออกแบบผลิตภัณฑตามระบบ มาตรฐานสากลที่สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม ฝกทักษะการ
ออกแบบอยางรวดเร็ว ในเวลาจํากัด (Sketch Design) และเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค
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2107

เทคนิคการนําเสนอผลงาน
2(1-2)
Presentation Technique
ศึกษา ฝกปฏิบัติ เทคนิคการนําเสนองานดวยวิธกี ารตางๆ เชน การเขียน
ทัศนียภาพ (Perspective) การเขียนภาพเหมือนจริง (Rendering) ที่เปนชิ้นงานผลิตภัณฑการนําเสนอ
Plate ผลงานดวยรูปภาพ และตัวอักษร การจัดองคประกอบของการนําเสนอผลงาน ฯลฯ ฝก
ปฏิบัติการสื่อความหมายดวยภาพและภาษา เทคนิควิธกี ารนําเสนองาน การเขียนแนวคิดในการ
ออกแบบ (Concept of Design) รวมทั้งเทคนิคการสื่อความหมายดวยภาษาพูดอยางมีศิลปะ
PD

2108

PD

2109

PD

2110

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(2-0)
Quality Control in Product Products
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยอาศัย
พื้นฐานทางสถิติมาใชประกอบ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
รวมทั้งวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบตัวอยาง การสรางระบบ และวิธีการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจนมาตรฐานสินคา
การออกแบบกราฟก 2
3(2-2)
Graphic Design 2
ศึกษาหลักการ และการออกแบบกราฟก ระบบการพิมพแบบตางๆ เพื่อใชในงาน
ออกแบบ การนําภาพประกอบ เชน ภาพถาย ภาพที่สรางขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องกลไก
ตางๆหรือ ภาพเขียน ฯลฯ มาประกอบการออกแบบ การทําชิ้นงาน Art Work ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบปกหนังสือ การจัดหนาหนังสือ โปสเตอร แผนปลิว และแผนพับ
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2
2(1-2)
Computer Aid Design 2
ศึกษาหลักการ และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร
เทคนิคการสรางภาพสองมิตโิ ดยเนนการเขียนแบบ เชน การเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปแสดง ภาพ
ตัด ขยาย ฯลฯ ฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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2111

ออกแบบบรรจุภัณฑ 2
3(2-2)
Package Design 2
ศึกษาหลักการออกแบบ รูปแบบและโครงสรางของบรรจุภณ
ั ฑ โดยเนนการศึกษา
เรื่องโครงสรางที่มีความสลับซับซอนปานกลาง การประยุกตกราฟกอยางงายๆ เขากับตัวบรรจุ
ภัณฑ
ไดอยางเหมาะสม ศึกษาวัสดุชนิดตางๆ ที่นํามาใชทําบรรจุภัณฑ เชน กระดาษแข็ง
และกระดาษลูกฟูกชนิดตางๆ ฯลฯ ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑทใี่ ชในชีวิตประจําวันทัว่ ๆ ไป ที่
ใชกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูก โดยการวางแบบ (Pattern) และกราฟกใหมีความเหมาะสม
พรอมวิเคราะหการนําวัสดุ มาใช และฝกปฏิบัติการทําหุนจําลองเทาจริง
PD

3101

PD

3102

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2-2)
Product Design Technology
ศึกษาความหมาย และหลักการของการออกแบบผลิตภัณฑศึกษาถึงขนาด สัดสวน
หนาที่ และความสามารถในการทํางานของอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายมนุษย รวมถึง
กระบวนการ ทางดานการคิด รวมถึงการศึกษาชางพื้นฐานเชน งานไม งานไฟฟา อิเลคทรอนิกส
งานโลหะ รวมถึงระบบกลไกพื้นฐาน เพื่อการประยุกตใชกับงานดานตางๆ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบผลิตภัณฑทมี่ ีระบบกลไกอยางงายๆ
โดยการนําเทคโนโลยีมาประกอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ มุง เนนประโยชนใชสอย ความสะดวกสบาย และความสวยงามเปนหลักใหญ ใช
โครงสรางอิสระ และความสวยงาม
การคนควาวิจยั งานออกแบบผลิตภัณฑ
2(1-2)
Research for Product Design
ศึกษาหลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย สถิติ เพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ เชน ขั้นการเตรียมงาน ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นวิเคราะหขอมูล ขั้นนําเสนอผลงานวิจัย
ฯลฯ ฝกปฏิบัติการคนควาวิจัยในหัวขอเรื่องที่กําหนด สรุปเปนภาคเอกสาร ปฏิบัติการจัดเตรียม
โครงราง โครงการพิเศษ
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พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ
2(1-2)
Consumer Behavior in Product Design
ศึกษาบทบาท และลักษณะของพฤติกรรมมนุษยที่มีตอการบริโภคผลิตภัณฑตางๆ
ศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑทเี่ กี่ยวของจะมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค ฝกทักษะการวิเคราะห วิจยั
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค มาปรับใชในการออกแบบผลิตภัณฑ
PD

4401

PD

4402

ออกแบบผลิตภัณฑ 3
3(2-2)
Product Design 3
ศึกษาการวางแผนการออกแบบหรือการเตรียมงานขั้นแรก
วิธีการคนควาวิจัย
การวิเคราะหขอ มูลและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ หลักการ ผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม (Mass Production) การประมาณราคา ศึกษาจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของ
นักออกแบบผลิตภัณฑ (Ethics and Practices) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา (Intellectual
Property) เชน สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธิ์ (Copyright) ฯลฯ ฝกทักษะการออกแบบผลงาน
ผลิตภัณฑ ใหม เนนการออกแบบเขียนแบบสําหรับการขอลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบผลิตภัณฑขนาดเล็ก ที่มีกลไกซับซอนปานกลาง สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม เนน
ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกแบบระบบมาตรฐาน เชน การทําแบบราง (Sketch Design) เขียนแบบ
จริง (Working Drawing) แบบยอหรือขยาย (Detail) แบบแยกชิน้ สวนประกอบ (Exploded View)
ทัศนียภาพเหมือนจริง (Rendering) หุนจําลอง (Model) และ/หรือผลิตภัณฑตนฉบับ (Prototype)
และเอกสารสรุปขอมูลเพื่อการเสนองาน
ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
2(1-2)
Exhibition and Display Design
ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบ และการจัดแสดงนิทรรศการ
(Exhibition) แบบตางๆ รวมทั้งการจัดที่แสดงสินคาและผลิตภัณฑ (Display) และกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบ และจัดนิทรรศการเพื่อสงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑ ฯลฯ
ฝกปฏิบัติการออกแบบชุดสําเร็จรูปเพื่อใชจัดแสดงนิทรรศการ
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โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ
3(250)
Special Project in Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : PD 3102 การคนควาวิจยั งานออกแบบผลิตภัณฑ 2(1-2)
ศึกษาแนวทาง และหลักการออกแบบเขียนแบบการทํางาน เพื่อวิเคราะหหรือวิจัย
ในงานออกแบบผลิตภัณฑ การแกปญหา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและการออกแบบของงาน
นั้นๆ วิธีการออกแบบเขียนแบบ การทดลอง หรือคนควาสิ่งใหม การวางแผนงาน ฯลฯ โดยให
นักศึกษาเลือกศึกษา หัวขอที่สนใจมากทีส่ ุด สรุปผล การดําเนินการทุกขั้นตอนตามระบบวิธีการ
วิจัยเปนภาคเอกสาร การออกแบบ การเขียนแบบ การทําหุนจําลองและการทําตนแบบ ภายใตการ
ควบคุมของอาจารย
ทีป่ รึกษาโครงการ เนนโครงการที่สามารถผลิตไดจริง และโครงการที่เกิด
แนวคิดใหมสามารถแกปญหา ที่มีอยูเดิมได และเปนประโยชนตอสังคม
แขนงที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม
PD 2401 ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณ และภูมิปญญาไทย 1
2(1-2)
Product Design in Thai Style 1
ศึกษาศิลปะ ลวดลายไทย และวัฒนธรรมพื้นบานของไทยในภาคตางๆ วิเคราะห
เอกลักษณเดนๆ ดานรูปแบบ แนวคิด รวมทั้งวัสดุที่นํามาใช ฝกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการ
ทําผลิตภัณฑเอกลักษณ และภูมิปญญาไทย โดยใชแนวคิดและวิธกี ารออกแบบผลิตภัณฑระบบ
สากล
PD

2402

ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณ และภูมิปญญาไทย 2
3(2-2)
Product Design in Thai Style 2
ศึ ก ษาแนวคิ ด ด า นศิ ล ปะ ลวดลายไทย และวั ฒ นธรรมยุ ค ร ว มสมั ย ของไทย
วิเคราะหแนวโนมเอกลักษณเดนในอนาคตฝกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ
เอกลักษณ และ ภูมิปญญาไทยสมัยปจจุบันเนนการผลิตระบบอุตสาหกรรม
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2403

ออกแบบผลิตภัณฑไม 1
2(1-2)
Wood Product Design 1
ศึกษาชนิด ประเภทและคุณสมบัติของไมจริงชนิดตางๆ ของไทย ศึกษาเครื่องมือ
อุปกรณและเครื่องจักรที่ใชกบั งานไม กรรมวิธีการแปรรูป การปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการ
ขึ้นรูป และการตกแตงสีผิว ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑไมจากไมจริง การแกะสลักไมและ
การฉลุไม ฝกปฏิบัติ การออกแบบและขึ้นรูปผลิตภัณฑไมจากไมจริงเปนวัสดุหลัก เนนชนิดงาน
ขนาดเล็ก มีความสวยงาม ประณีต นําไปใชสอยได เปนผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก
เครื่องประดับ เครื่องตกแตง ฯลฯ
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ออกแบบผลิตภัณฑไม 2
3(2-2)
Wood Product Design 2
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของไมอัดแผนชนิดตางๆ ที่จําหนายใน
ประเทศ ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชกบั งานไมอัดแผน กรรมวิธีการแปรรูป และ
การปรับปรุง คุณภาพ กระบวนการขึ้นรูป และการตกแตงสีผิว ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
ไมจากไมอดั แผน ฝกปฏิบัติการออกแบบ และการประกอบการขึน้ รูปผลิตภัณฑจากไมอดั แผน
โดยเนนการผลิตงานประเภทหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอม
ออกแบบผลิตภัณฑไมไผและหวาย 1
2(1-2)
Bamboo and Rattan Product Design 1
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของไมไผและหวายในภาคตางๆ ของประเทศ
ไทย และประเทศอื่นๆ ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครือ่ งจักรที่ใชกับงานไมไผและหวาย กรรมวิธี
การแปรรูป การปรับปรุงคุณภาพและการขึ้นรูป ฯลฯ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑจากไมไผ
และหวาย ฝกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑไมไผและหวาย เนนชิ้นงาน
ขนาดเล็ก เปนผลิตภัณฑของที่ระลึก เครื่องประดับ เครื่องตกแตง ฯลฯ
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ออกแบบผลิตภัณฑไมไผและหวาย 2
3(2-2)
Bamboo and Rattan Product Design 2
ศึกษาหลักการออกแบบเฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงบานที่ทําจากไมไผและหวาย
โดยเนนความสวยงาม ประโยชนใชสอย และการใชรว มหรือแทนวัสดุอุตสาหกรรมบางชนิด ศึกษา
ขอมูลที่ใชประกอบการออกแบบเฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงบาน ฯลฯ กําหนดวัตถุประสงคและ
แนวคิด ฝกปฏิบัติการออกแบบและการประกอบขึ้นรูปดวยไมไผและหวาย
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ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 1
2(1-2)
Souvenir and Gift Design 1
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของที่ระลึกที่ผลิตในประเทศที่มีรูปแบบที่ กําลังไดรับ
ความนิยม และมีจําหนายทัว่ ไป ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช ศึกษาวิธีใช
เครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการขึ้นรูปชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการทํา
ผลิตภัณฑของที่ระลึก ที่มีรูปแบบและแนวคิดแปลกใหม
ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก 2
3(2-2)
Souvenir and Gift Design 2
ศึกษาลักษณะ และรูปแบบของที่ระลึกที่ผลิตจากตางประเทศ ที่มกี ารออกแบบที่ดี
ศึกษาชนิด ประเภท คุณสมบัติของวัสดุทนี่ ํามาใช วิธีใชเครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการขึ้นรูป
ชนิดตางๆ ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑของที่ระลึกที่มีรูปสากลโดย
มุงเนนการสงออกไปตางประเทศ
ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 1
2(1-2)
Plaster and Cement Product Design 1
ศึกษาลักษณะรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑปูนพลาสเตอรและซีเมนต
ชนิดตางๆ ศึกษาคุณสมบัติของพลาสเตอรและซีเมนต วิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณและ ทําแมพิมพ
กระบวนการขึน้ รูปและตกแตง ฝกปฏิบัติการออกแบบ และฝกปฏิบัติทําแมพิมพและหลอชิ้นงาน
เนนชิ้นงาน รูปนูนต่ําและชิ้นงานรูปลอยตัวขนาดเล็ก เชน ผลิตภัณฑประเภทของทีร่ ะลึก
เครื่องประดับ เครื่องตกแตง ของชํารวย ฯลฯ
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ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 2
3(2-2)
Plaster and Cement Product Design 2
ศึกษาวิธกี ารทําแมพิมพและแมพิมพชนิ้ และกระบวนการหลอชิ้นงานใหญ ฝก
ปฏิบัติการออกแบบการทําแมพิมพและหลอชิ้นงาน เนนชิ้นงานรูปลอยตัวขนาดใหญ เปน
ผลิตภัณฑที่มปี ระโยชนใชสอย เชน เครื่องประดับ เครื่องตกแตงชิ้นใหญ เฟอรนิเจอร สนาม
กระถาง ฯลฯ
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ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ 1
2(1-2)
Paper Product Design 1
ศึกษาประวัติความเปนมา ชนิด ประเภท คุณสมบัติและกรรมวิธีการผลิตของ
กระดาษชนิดตางๆ ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชกับงานกระดาษ และ กระบวนการ
ขึ้นรูปชนิดตางๆ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑกระดาษชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบ และ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑหัตถกรรมกระดาษ เชน ของเลนสําหรับเด็ก ตุกตา เครื่องประดับ ฯลฯ
ออกแบบผลิตภัณฑกระดาษ 2
3(2-2)
Paper Product Design 2
ศึ ก ษาหลั ก การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ก ระดาษ โดยเน น ผลิต ภั ณ ฑที่ มี ป ระโยชน
ใชสอย ควบคูกับความสวยงาม ศึกษาขอมูลที่ใชประกอบการออกแบบ กําหนดวัตถุประสงคและ
แนวคิดในการออกแบบ ฝกปฏิบัติการออกแบบขึ้นรูปผลิตภัณฑกระดาษ เชน โคมไฟ ถาดใสผลไม
กลองใสกระดาษชําระ ที่ใสจดหมาย กรอบรูป

ออกแบบผลิตภัณฑหนัง 1
2(1-2)
Leather Product Design 1
ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของหนังชนิดตางๆ ศึกษาหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑหนัง เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรชนิดตางๆ ที่ใชกับงานหนัง ฝกปฏิบัติวิธีใช
เครื่องมืออุปกรณชนิดตางๆ ในการดุนลาย การลอกลาย การตกแตงผิว การตัดเย็บและการประกอบ
ชิ้นสวนอื่นๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบลวดลาย และผลิตภัณฑหนังชิ้นขนาดเล็ก เนนทําเปนของที่
ระลึก เชน เข็มขัด พวงกุญแจ กระเปาใสธนบัตร กรอบรูป
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ออกแบบผลิตภัณฑหนัง 2
3(2-2)
Leather Product Design 2
กําหนดหัวขอโครงงานออกแบบผลิตภัณฑหนัง โดยเนนผลิตภัณฑที่กําลังไดรบั
ความนิยมจากตลาดสูง ใชการผลิตระบบอุตสาหกรรม ศึกษาขอมูลที่ใชในการออกแบบกําหนด
วัตถุประสงคและแนวคิดในการออกแบบ
ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบและตัดเย็บขึ้นรูป
ผลิตภัณฑหนัง เชน กระเปาถือ กระเปาสะพาย รองเทา กลองเครื่องประดับ
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ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 1
2(1-2)
Textile Design 1
ศึกษาประวัติความเปนมา ลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑผาทอ ผาพิมพและสิ่งทอ
อื่นๆ ของไทย ศึกษาคุณสมบัติของผา สียอม สีพิมพ และสารเคมีประกอบอื่นๆ ศึกษากระบวนการ
ยอม การทอ และการพิมพซิลคสกรีน ฝกปฏิบัติออกแบบลายผาทอ ลายพิมพผา และรูปแบบ
ผลิตภัณฑที่ทาํ จากผาทอ และผาพิมพ

ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 2
3(2-2)
Textile Design 2
ศึกษาประวัติความเปนมา ลักษณะ และรูปแบบผลิตภัณฑผาบาติก และผามัดยอม
ศึกษาคุณสมบัติของผา สียอม เทียน และสารเคมีประกอบอื่นๆ ศึกษาวิธีการใชเครือ่ งมือ อุปกรณ
และกระบวนการผสมเทียน การผสมสี การเขียนเทียน การแตมสี การมัดยอม ฯลฯ ฝกปฏิบัติ
ออกแบบลาย ออกแบบผลิตภัณฑ และปฏิบัติการทําผลิตภัณฑผา บาติก เนนชิ้นงานเปนผืน และ
นําไปประกอบทําเปนผลิตภัณฑอนื่ เชน ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ผาคลุมเตียง โคมไฟ ที่ใสจดหมาย
ปลอกหมอน กลองใสกระดาษชําระ ตุกตา ฯลฯ
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 3
3(2-2)
Textile Design 3
ศึกษาประวัติความเปนมาของการทอ
การพิมพ
และการยอมผาระบบ
อุตสาหกรรม ลักษณะรูปแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑผาระบบอุตสาหกรรม ศึกษาวัสดุ
สารเคมี เครื่องจักร อุปกรณที่ใชประกอบการทอ การพิมพ และการยอม ผลิตภัณฑผาระบบ
อุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการออกแบบลาย การออกแบบผลิตภัณฑจากสิ่งทอ การออกแบบเสื้อผาใน
ระบบอุตสาหกรรม
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ออกแบบผลิตภัณฑแกว 1
2(1-2)
Glass Product Design 1
ศึกษาลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑแกวประเภทใชกระบวนการความรอนหลอม
ขึ้นรูป เชน การเปา ตัดขึ้นรูป และการหลอในแมพิมพ ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของแกวที่
นํามาใชในกระบวนการขึ้นรูป การตกแตง และการพิมพสี ศึกษาวิธีการใชเครื่องมือและอุปกรณ
ขัด เจียร และตกแตง ฝกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานแกว เนนผลิตภัณฑแกวที่
ผลิตจากกระบวนการขึ้นรูปดวยวิธีใชความรอน หลอมขึ้นรูป
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ออกแบบผลิตภัณฑแกว 2
3(2-2)
Glass Product Design 2
ศึกษาลักษณะ และหลักการออกแบบผลิตภัณฑแกว ประเภทใชกระบวนการ
ขึ้นรูป ตัดประกอบ แกวแผน หรือกระจกแผน (Stained Glass) ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติ
ของแกว (กระจกแผน) ทีน่ ํามาใชกระบวนการขึ้นรูป การตกแตงผิว และการเคลือบสี ศึกษา
วิธีการใชเครื่องมือและอุปกรณขัดเจียร และตกแตง ฝกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑแกว ที่ผลิตจากแกวแผน (กระจกแผน)
ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับ 1
2(1-2)
Jewelry Design 1
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ เทคนิค และกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ จากวัสดุ
ธรรมชาติ และ/หรือวัสดุสงั เคราะห ศึกษาการออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะใหสัมพันธกับ
เครื่องแตงกาย รูปแบบของเครื่องประดับประเภทตางๆ การใชเครื่องมืออุปกรณ กระบวนการขึ้นรูป
และตกแตงเครื่องประดับ ฝกปฏิบัติการออกแบบทําเครือ่ งประดับพื้นฐาน เชน การตัดฉลุ การพับ
การถัก การเชือ่ ม การปม ฯลฯ และนําเทคนิคตางๆ มาประยุกตใชกบั การออกแบบเครื่องประดับได
อยางเหมาะสม
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ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับ 2
3(2-2)
Jewelry Design 2
ศึกษาและฝกปฏิบัติออกแบบเครื่องประดับในเชิงศิลปะและอุตสาหกรรม การใช
เครื่องมือ อุปกรณ กระบวนการขึ้นรูป ตกแตงเครื่องประดับ เชน แกว หินธรรมชาติ แมลง โลหะ
วัสดุสังเคราะห เครื่องเคลือบ เซรามิกส ฯลฯ เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องประดับที่ซับซอน เชน วิธีการหลอ
การฝงหิน (Bezel) เทคนิคการนําวัสดุและวิธีการมาประยุกตใชในการออกแบบเครื่องประดับได
อยางเหมาะสม
PD

2422

PD

2423

ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องตกแตง 1
2(1-2)
Ornament Design 1
ศึกษาลักษณะ และรูปแบบเครื่องตกแตงจากภาคตางๆ ของไทยจากอดีตมาจน
ถึงปจจุบัน ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช ศึกษาวิธีใชเครื่องมือ อุปกรณ
และกระบวนการขึ้นรูปชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเครื่องตกแตง
รูปลักษณไทยจากวัสดุตางๆ ที่เหมาะสม
ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องตกแตง 2
3(2-2)
Ornament Design 2
ศึกษาลักษณะ และรูปแบบเครื่องตกแตงจากประเทศตางๆ ที่มีผลงานการ
ออกแบบ เปนที่ยอมรับทัว่ ไป ศึกษาชนิด ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช ศึกษาวิธีใช
เครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการขึ้นรูปชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบ และปฏิบัติการทํา
ผลิตภัณฑเครือ่ งตกแตง รูปลักษณสากล โดยมุงเนนการสงออกตางประเทศ

แขนงที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส
PD 2424 ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 1
2(1-2)
Ceramics Design 1
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของเซรามิกส ประวัติโดยสังเขปของเซรามิกสไทย
และสากล ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิตพื้นฐานที่ใชในงานเซรามิกส ฝกทักษะการออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกสประเภทนูนต่ํา และลอยตัว ฝกปฏิบตั ิการออกแบบและการขึ้นรูปเซรามิกสดวย
กรรมวิธีพื้นฐานอยางงายๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบ การทําแมพิมพ และหลอชิ้นงานขนาดเล็ก โดย
เนนความสวยงามของรูปทรงเปนหลัก
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2425

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2
3(2-2)
Ceramics Design 2
ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของวัตถุดบิ และสารเคมีชนิดตางๆ ที่ใชในการเตรียม
ดินปน และน้าํ เคลือบ ศึกษาถึงกระบวนการขึ้นรูปดวยมือ เชน วิธีบีบ วิธีขด วิธีแผน วิธีกดจาก
แมพิมพ ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ และการขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกส ตามกระบวนการ
ดังกลาวจนสําเร็จเปนชิ้นงาน
PD

2426

PD

2427

PD

2428

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 3
3(2-2)
Ceramics Design 3
ศึกษาเกีย่ วกับคุณสมบัติของปลาสเตอร วัสดุ และเครื่องมือที่ใชทําแมพมิ พปูนปลาสเตอร
แบบแยกชิ้น และกรรมวิธีการหลอดวยน้ําดิน การเคลือบผิวดิน ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกส และหลอขึ้นรูปชิ้นงานดวยวิธกี ารหลอดวยน้ําดิน (Slip Casting) จนเปนชิ้นงาน
สําเร็จ
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 4
3(2-2)
Ceramics Design 4
ศึกษาวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชขึ้นรูปดวยแปนหมุน (Throwing) รวมถึง
สารเคลือบชนิดตางๆ เทคนิคกรรมวิธีตกแตงผลิตภัณฑ เชน การเขียนลวดลาย การเคลือบผิว ฯลฯ
ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑเซรามิกสดวยกรรมวิธีดังกลาว จนสําเร็จเปนชิ้นงาน
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 5
3(2-2)
Ceramics Design 5
ศึกษาวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือและกรรมวิธีการขึ้นรูปดวยใบมีด (Jiggering)
การเผา และเตาเผาชนิดตางๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑเซรามิกสที่ผลิตดวย
กรรมวิธีการผลิตแบบขึ้นรูปดวยใบมีด ฝกปฏิบัติการทําตนแบบ (Prototype) การสรางแมแบบ
(Block Mold) และการฝกทําใบมีดทั้งชนิดภายใน (Jollying) และภายนอก (Jiggering) เทคนิคการ
เผาและเตาเผาจนสําเร็จเปนชิ้นงาน
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ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 6
3(2-2)
Ceramics Design 6
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร และกระบวนการผลิตเซรามิกสในระบบ
อุตสาหกรรมที่ใชระบบการผลิตแบบ Slip Casting และ Jiggering ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ
การทําแมพิมพ การทําตนแบบ ผลิตภัณฑเซรามิกสและทักษะในการทําเซรามิกสที่มีลักษณะเปนชุด
เชน ชุดอาหาร ชุดกาแฟ ฯลฯ โดยเนนการผลิตตามระบบอุตสาหกรรม
PD

2430

PD

2431

ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 7
3(2-2)
Ceramics Design 7
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร และกระบวนการผลิตเซรามิกสในระบบ
อุตสาหกรรม เชน วัสดุกอ สราง เครื่องสุขภัณฑ งานตกแตงสถาปตยกรรม ศึกษาชนิดของสาร
เคลือบ วัตถุดบิ ในการทําเคลือบ การผสมเคลือบในอัตราสวนตางๆ กรรมวิธีการเคลือบแบบตางๆ
ขอบกพรองของการเคลือบ ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสประเภทวัสดุกอสราง
เครื่องสุขภัณฑ ฯลฯ โดยเนนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 8
3(2-2)
Ceramics Design 8
ฝ กปฏิ บั ติ กํ าหนดหั วข อโครงงานออกแบบผลิ ตภั ณฑ เซรามิ กส ที่ ผลิ ตในระบบ
อุ ตสาหกรรมเฉพาะเรื่ อ งที่ น า สนใจ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบและจั ด ทํ า โครงงานตามที่ กํ า หนด
การคนควาขอมูล วิเคราะหขอมูล การออกแบบราง (Sketch Design) การออกแบบเขียนแบบ การทํา
ตนฉบับ จนสําเร็จเปนชิ้นงาน สรุปโครงการเปนภาคเอกสาร
แขนงที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑเฟอรนเิ จอร
PD 2432 ออกแบบเฟอรนิเจอร 1
2(1-2)
Furniture Design 1
ศึ ก ษาประวั ติแ ละแนวคิ ด ในการออกแบบเฟอรนิ เ จอร ใ นยุ คสมั ย ต า งๆ ศึ ก ษา
หน า ที่ และการใช ง านของเฟอร นิ เ จอร ช นิ ด ต า งๆ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รเบื้ อ งต น ที่ ใ ช ใ นงาน
เฟอร นิ เ จอร
ชิ้ น ส ว นประกอบต า งๆ ของเฟอร นิ เ จอร ไ ม วิ ธี ก ารเข า เดื อ ยชนิ ด ต า งๆ ฝ ก
ปฏิบัติการออกแบบและ การเขียนแบบ การยอสวน การแสดงแบบ รายละเอียดเทคนิคการทํา
สวนประกอบของเฟอรนิเจอรไม การทําหุนจําลอง การทําตนแบบ
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2433

ออกแบบเฟอรนิเจอร 2
3(2-2)
Furniture Design 2
ศึกษารูปแบบและหลักการออกแบบ ตู โตะ เตียง และชั้นวางของแบบตางๆ ที่ทํา
จากวัสดุตางๆ ศึกษาขอมูลตางๆ ที่ใชประกอบการออกแบบ ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ
เฟอรนิเจอร ประเภท ตู โตะ เตียง และชั้นวางของ ฯลฯ การทําหุนจําลองการทําตนแบบ (Prototype)
PD

2434

PD

2435

PD

2436

ออกแบบเฟอรนิเจอร 3
3(2-2)
Furniture Design 3
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแผนไมวทิ ยาศาสตร กระบวนการขึ้นรูป การตกแตง รูปแบบ
และหลักการออกแบบเฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก ฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบ เขียนแบบ การทําหุนจําลอง
และการทําตนแบบเฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก ที่ทําจากแผนไมวิทยาศาสตรเปนวัสดุหลัก
ออกแบบเฟอรนิเจอร 4
3(2-2)
Furniture Design 4
ศึกษารูปแบบหลักการออกแบบ และโครงสรางของเกาอี้ตางๆ เชน Easy Chair,
Arm Chair, Sofa, Resting Chair ฯลฯ ศึกษาวัสดุเครื่องมือที่ใชผลิตในระบบอุตสาหกรรม อุปกรณ
และเครื่องจักรที่ใชประกอบการผลิต ศึกษากระบวนการบุนวมแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบ
เขียนแบบผลิตภัณฑดังกลาว การเขียนแบบเทาจริงและทําหุนจําลอง หรือผลิตภัณฑตน แบบ
ออกแบบเฟอรนิเจอร 5
3(2-2)
Furniture Design 5
ศึกษาความสําคัญ ลักษณะ ชนิดของแผนไมวิทยาศาสตร วิธีการใชอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการแปรรูป การขึ้นรูปเฟอรนิเจอรถอดประกอบ รูปแบบของ
เฟอรนิเจอรถอดประกอบ หลักการออกแบบเฟอรนิเจอรประเภทถอดประกอบ (Knock- down) ที่
ผลิตในระบบ อุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบเฟอรนิเจอรประเภทถอดประกอบ
การเขียนแบบสั่งงาน (Working Drawing) ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม การทําหุนจําลองหรือ
ผลิตภัณฑตนแบบ
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ออกแบบเฟอรนิเจอร 6
3(2-2)
Furniture Design 6
ศึกษารูปแบบและลักษณะของเฟอรนเิ จอรประเภทชุด
หลักการออกแบบ
เฟอรนิเจอรประเภทชุด เชน ชุดสํานักงาน ชุดหองประชุม ชุดหองรับแขก ฯลฯ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบเขียนแบบ และการทําหุนจําลองหรือผลิตภัณฑตนแบบ
PD

2438

PD

2439

PD

2440

ออกแบบเฟอรนิเจอรและการประมาณราคา
3(2-2)
Furniture Design and Cost Estimating
ศึกษาและฝกปฏิบัติออกแบบเฟอรนิเจอรลอยตัว Free Standing Furniture และ
เฟอรนิเจอรตดิ ตาย (Built-in Furniture) ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ศึกษารายละเอียดของ
เฟอรนิเจอร การอานแบบ วิธีการแยกรายการแบบและวัสดุ การคํานวณคิดราคาจากแบบ
การคํานวณปริมาตรของวัสดุประเภทตางๆ ที่ปรากฏในแบบ การเสนอราคา การคิดคํานวณราคา
แรงงาน ราคา ออกแบบ การทําสัญญาวาจาง การคํานวณราคาแบบประมาณ และแบบละเอียด

ออกแบบตกแตงภายใน 1
2(1-2)
Interior Design 1
ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายในเบื้องตน การจัดวางผัง
บริเวณกลุมสี วัสดุ และครุภัณฑ โดยการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน
ลวดลาย คติ และแนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล หรือรูปแบบในอดีต และนํามา
ประยุกตสําหรับการออกแบบตกแตงภายใน ใหเกิดรูปแบบรวมสมัยของอาคารประเภทตางๆ หรือ
อาคารที่ไดรับการปรับปรุงหนาที่ใชสอยที่สอดคลองกับกิจกรรมในยุคปจจุบัน
ศึกษาและฝก
ปฏิบัติการกําหนดแนวคิด การออกแบบเขียนแบบ การเขียนรายการประกอบแบบ การเขียน
ทัศนียภาพ (Perspective) และทําแบบจําลอง (Model)
ออกแบบตกแตงภายใน 2
3(2-2)
Interior Design 2
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณ กลุมสี
วัสดุและครุภณ
ั ฑใหเหมาะสมกับลักษณะ และสภาพแวดลอมภายในของอาคาร ประเภทที่พกั อาศัย
เชน บานเดี่ยว บานแถว คอนโดมิเนียม ทีพ่ ักอาศัย ฯลฯ ฝกปฏิบัติการ ออกแบบ เขียนแบบ เขียน
รายงานประกอบแบบ การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทําแบบจําลอง (Model)
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ออกแบบตกแตงภายใน 3
3(2-2)
Interior Design 3
ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณ กลุมสี
วัสดุและครุภณ
ั ฑใหเหมาะสมกับลักษณะ และสภาพแวดลอมภายในของอาคารสาธารณะ เชน
รานคา สํานักงาน ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การเขียน
ทัศนียภาพ (Perspective) และการทําแบบจําลอง (Model)
PD

2442

ออกแบบตกแตงภายใน 4
3(2-2)
Interior Design 4
ศึกษาหลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณกลุมสี
วัสดุและครุภณ
ั ฑ ใหเหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดลอมภายในรานคา ระบบกลุม เชน ศูนย
กีฬา ศูนยการคา โรงแรม ฯลฯ ฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การ
เขียนทัศนียภาพ (Perspective) และการทําแบบจําลอง (Model) การสรุปผลการออกแบบเปนภาค
เอกสาร

แขนงที่ 4 การออกแบบผลิตภัณฑโลหะ
PD 2443 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 1
2(1-2)
Metal Product Design 1
ศึกษาคุณสมบัติและลักษณะทัว่ ๆ ไปของโลหะ ที่นํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑ
ประเภทตางๆ ศึกษาวิธีการใชอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใชแปรรูปและขึ้นรูปรวมทั้ง
กระบวนการตกแตงผิวโลหะ ฝกปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานโลหะขนาดเล็ก และทดลองใชอุปกรณ
เครื่องมือ และเครื่องจักร การทําหุนจําลอง
PD

2444

ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 2
3(2-2)
Metal Product Design 2
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชสําหรับการผลิตขึ้นรูปโลหะแผน
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแผนคลี่ ชิ้นงาน โลหะแผนรูปทรงตางๆ และการเขียนแบบ
แยกชิน้ สวน ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑงานโลหะแผน ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบ
การทําหุนจําลอง ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ประเภทมีระบบกลไกอยางงายๆ ไมซับซอน ที่ใชโลหะ
เปนแผนวัสดุหลัก เชน กลองตูรับจดหมาย โคมไฟฟา ฯลฯ เนนการผลิตระบบพื้นฐาน
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2445

ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 3
3(2-2)
Metal Product Design 3
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชผลิตขึ้นรูปโลหะเสน ศึกษาหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะจากโลหะเสน ฝกปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะที่ทําจาก
โลหะเสน โดยเนนการผลิตระบบพื้นฐาน
PD

2446

PD

2447

PD

2448

ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 4
3(2-2)
Metal Product Design 4
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชสําหรับผลิตและขึ้นรูปโลหะแผนใน
ระบบอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนการขัดลาง การเคลือบหรือพนสีในระบบอุตสาหกรรม ฝก
ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะจากโลหะแผนทีใ่ ชกระบวนการผลิตระบบ
อุตสาหกรรม เชน ตูเก็บเอกสาร ชั้นวางของ ฯลฯ
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 5
3(2-2)
Metal Product Design 5
ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชสําหรับผลิตและขึ้นรูปโลหะเสน
ระบบอุตสาหกรรม ศึกษากระบวนการขัด ลาง การเคลือบหรือพนสีในระบบอุตสาหกรรม ฝกปฏิบตั ิ
การออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะจากโลหะเสนทีใ่ ชกระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม
เชน ชั้นวางของ เฟอรนิเจอร ฯลฯ
ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 6
3(2-2)
Metal Product Design 6
ศึกษากระบวนการและเทคนิคการหลอโลหะ คุณสมบัติ ลักษณะเดนและรูปแบบ
ของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ผลิตจากโลหะหลอ วิเคราะหขอมูลและกําหนดแนวคิดใหมฝกปฏิบัติ
การออกแบบและทําหุน จําลองผลิตภัณฑโลหะประเภทโลหะหลอ
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2449

ออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 7
3(2-2)
Metal Product Design 7
การกําหนดหัวขอโครงงาน การออกแบบผลิตภัณฑที่ผลิตจากงานโลหะ ไมจํากัด
ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑโลหะที่มีวัสดุอื่น ประกอบ เนนผลิตภัณฑ
ที่มีระบบกลไกไมซับซอน
และผลิตในระบบอุตสาหกรรมศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับ
รูปแบบผลิตภัณฑ การตลาด การผลิต ฯลฯ และกําหนดแนวความคิดในการออกแบบและทํา
หุนจําลองฝกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ และจัดทําหุนจําลองตามโครงงานที่กําหนด
แขนงที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
PD 2450 ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 1
2(1-2)
Plastic Product Design 1
ศึกษาชนิด คุณสมบัติ และการใชงานของพลาสติกเหลวโพลิเอสเตอรเรซิน
(Unsaturated Polyester Resin) ยางซิลิโคน ใยแกว และวัสดุอื่นๆ ศึกษาและฝกทักษะ วิธีการใช
เครื่องมือ อุปกรณ กระบวนการทําแมพิมพแบบถลก แมพิมพแบบผา วิธีการหลอ และการตกแตง
PD

2451

ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 2
3(1 – 3)
Plastic Product Design 2
ศึกษาชนิด คุณสมบัติ การใชงาน และกรรมวิธีการผลิตพลาสติกแผนอะคริลกิ
(Acrylic) พี.วี.ซี. (PVC.) และ เอ.บี.เอส. (ABS.) ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณที่ใชแปรรูปและ
กระบวนการขึน้ รูปพลาสติกแผนชนิดตางๆ ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก แผน ฝก
ปฏิบัติการออกแบบ และทําหุนจําลองขนาดเทาจริง ผลิตภัณฑทกี่ ําลังนิยมใชกันอยูในตลาด เปน
ผลิตภัณฑ ขนาดเล็ก เชน กลองบรรจุ กลองโชวสินคา ฯลฯ
PD

2452

ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 3
3(2-2)
Plastic Product Design 3
ศึกษาคุณสมบัติวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และหลักการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
แบบฉีด (Injection Molding) ฝกปฏิบัติการออกแบบและทําหุน จําลองผลิตภัณฑพลาสติก จาก
กรรมวิธีการผลิตดังกลาว ประเภทตางๆ เชน เฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา ฯลฯ
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2453

ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 4
3(2-2)
Plastic Product Design 4
ศึกษาคุณสมบัติวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และหลักการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก
จากกรรมวิธีการผลิตแบบเปา (Blow Molding) และกรรมวิธีการผลิตแบบหลอเหวีย่ ง (Plastic
Rotational Casting) กรรมวิธีการผลิตและระบบอุตสาหกรรมอื่นๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบและ
จัดทําหุน จําลองผลิตภัณฑพลาสติกจากกรรมวิธีการผลิตดังกลาวประเภทตางๆ เชน ภาชนะบรรจุ
ของเหลว อุปกรณเครื่องใชในบาน ของเลนสําหรับเด็ก เฟอรนิเจอร ฯลฯ
PD

2454

PD

2455

PD

2456

ออกแบบผลิตภัณฑพลาสติก 5
3(2-2)
Plastic Product Design 5
กําหนดหัวขอโครงงานออกแบบผลิตภัณฑที่ใชพลาสติกเปนวัตถุดบิ ไมจํากัดชนิด
ของผลิตภัณฑและกรรมวิธีการผลิต เนนผลิตภัณฑที่มีระบบกลไก มีแนวคิดแปลกใหมศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ ประโยชนใชสอย การตลาดกรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ฝก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกตามหัวขอโครงงานที่กําหนด
ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 1
2(1-2)
Fiber Glass Product Design 1
ศึกษาชนิด คุณสมบัติ และการใชงาน ของพลาสติกเหลวโพลิเอสเตอรเรซิน
(Unsaturated Polyester Resin) ใยแกว และวัสดุอนื่ ๆ ศึกษาวิธกี ารใชเครื่องมือ อุปกรณ และ
กระบวนการขึน้ รูปผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสดวยแมพิมพชิ้นเดียว ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
ไฟเบอรกลาสขนาดเล็ก ฝกปฏิบัติการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ ไฟเบอรกลาสขนาดเล็ก เชน
โคมไฟ นาฬิกา เครื่องตกแตง เฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก ฯลฯ
ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 2
3(2-2)
Fiber Glass Product Design 2
ศึกษาวิธกี ารใชเครื่องมือ อุปกรณ และกระบวนการผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ
ไฟเบอรกลาส หรือ เอฟ.อาร.พี. (FRP.) ระบบอุตสาหกรรมดวยแมพิมพแยกชิ้น ศึกษาหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสขนาดกลาง
ฝกปฏิบัติการทําแมพิมพแยกชิน้ และการขึ้นรูป
ชิ้นงาน ไฟเบอรกลาสขนาดกลาง เชน เครื่องเลนในสวนสนุก ชิ้นสวนประดับรถยนต ผลิตภัณฑ
ใชในงานสาธารณะ ฯลฯ
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แขนงที่ 6 การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ
PD 2457 ออกแบบบรรจุภัณฑ 3
3(2-2)
Package Design 3
ศึกษาหลักการออกแบบ รูปแบบของบรรจุภัณฑทใี่ ชบรรจุของเหลวศึกษาการจัด
องคประกอบ ฉลาก ตราสัญลักษณ (Logo) และลวดลายบนบรรจุภัณฑ ศึกษากรรมวิธีการผลิต
บรรจุภัณฑพลาสติกและการพิมพในระบบตางๆ ที่ใชกบั งานบรรจุภณ
ั ฑ ฝกปฏิบตั ิออกแบบบรรจุ
ภัณฑประเภทตางๆ ที่ทําจากพลาสติก เนนรูปทรงสวยงาม นาซื้อ นาใช เชน ขวดบรรจุน้ํามัน ขวด
ยาสระผม ฯลฯ พรอมการออกแบบกราฟก และฝกปฏิบตั ิการทําหุนจําลอง
PD

2458

ออกแบบบรรจุภัณฑ 4
3(2-2)
Package Design 4
ศึกษาหลักการออกแบบ และรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑทใี่ ชบรรจุผลิตผลทางอุตสาหกรรม
เพื่อการขนสงทั้งในและนอกประเทศ คํานึงถึงความปลอดภัย การประยุกตกราฟกเขากับงานที่
ออกแบบ พรอมวิเคราะหและทดสอบบรรจุภัณฑเพื่อใชในการขนสง ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิตที่เหมาะสมกับบรรจุภณ
ั ฑเพื่อการขนสง ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง โดย
ประยุกตงานกราฟกอยางงายๆ ใหเขากับบรรจุภัณฑไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งฝกปฏิบัติการทํา
หุนจําลองขนาดเทาจริง

PD

2459

ออกแบบบรรจุภัณฑ 5
3(2-2)
Package Design 5
ศึกษาหลักการออกแบบและรูปแบบบรรจุภัณฑทใี่ ชบรรจุน้ําผลไมและ
อาหารแหงศึกษากรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑที่ทําจากโลหะ กระดาษ ฟลม พลาสติก และการพิมพ
ระบบตางๆ ศึกษาการใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสมัยใหม ออกแบบกราฟกบนบรรจุภณ
ั ฑ
ของเหลว และอาหารแหง ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุภณ
ั ฑที่ใชบรรจุนา้ํ ผลไมและอาหารแหง และ
ออกแบบกราฟกประกอบบรรจุภัณฑดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ใหมรี ูปแบบสวยงามและเหมาะสม
พรอมทั้งฝกปฏิบัติการทําหุนจําลองขนาดเทาของจริง
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2460

ออกแบบบรรจุภัณฑ 6
3(2-2)
Package Design 6
ศึกษาหลักการออกแบบและรูปแบบบรรจุภัณฑ ทีใ่ ชบรรจุผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อการสงออก เชน บรรจุภณ
ั ฑผักสด บรรจุภัณฑผลไมสด บรรจุภัณฑดอกไมสด ฯลฯ ศึกษาวัสดุ
และกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม ที่ใชทําบรรจุภัณฑทางการเกษตร ฝกปฏิบัติการออกแบบบรรจุ
ภัณฑทใี่ ชบรรจุผลิตผลทางการเกษตร การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลที่ใชประกอบการ
ออกแบบ พรอมทั้งทําหุนจําลองเทาของจริง

PD

2461

PD

2462

PD

2463

ออกแบบบรรจุภัณฑ 7
3(2-2)
Package Design 7
กําหนดหัวขอโครงงานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑเฉพาะอยาง
ที่ใชผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม ไมจํากัดวัสดุ ฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบบรรจุภัณฑและจัดทําหุนจําลองตามโครงงาน
ที่กําหนด
ออกแบบกราฟก 3
3(2-2)
Graphic Design 3
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบกราฟก โดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยใน
การออกแบบ การนําเครื่องหมายไปใชในการผลิตภัณฑตางๆ เชน บนหีบหอ การออกแบบและ
กําหนดตําแหนงขอความโฆษณา การปฏิบัติตามแนวความคิดของสภาพแวดลอม และเฉพาะกรณี
ระบบการประชาสัมพันธเอกลักษณของผลิตภัณฑ ศึกษากระบวนการผลิตงานกราฟกในระบบ
อุตสาหกรรม
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3
3(2-2)
Computer Aid Design 3
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที่ ใ ช ใ นการสร า งภาพด ว ย
คอมพิวเตอร เทคนิคการสรางภาพสามมิติ เชน การเขียนทัศนียภาพผลิตภัณฑ การเขียน ทัศนียภาพ
ภายในอาคาร มุ ม มองแบบต า งๆ เพื่ อ ใช ป ระกอบในการนํ า เสนอผลงานออกแบบ ฯลฯ ฝ ก
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการออกแบบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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PD

2464

การศึกษางาน
3(2-2)
Work Study
ศึกษาหลักการเพิ่มผลผลิต องคประกอบของเวลาที่ใชทํางานหนึ่งๆ ใหสําเร็จ
หลักการของการเคลื่อนที่อยางมีประสิทธิภาพ การสุมงาน การหาเวลามาตรฐานโดยการจับเวลา
โดยตรงประโยชนของการสุม งานและเวลามาตรฐาน
เทคนิคการบันทึกขอมูลการตั้งคําถาม
แผนภูมกิ ระบวนการผลิตสังเขป แผนภูมิกระบวนการผลิตตอเนื่อง ประเภทคน วัสดุและเครื่องจักร
ไดอะแกรม การเคลื่อนที่ ไดอะแกรมสายใยแบบจําลอง ฯลฯ
PD

2465

PD

2466

PD

2467

การถายภาพเพื่อการออกแบบ
3(2-2)
Photography for Design
ศึกษาอุปกรณเครื่องมือตางๆ ของการถายภาพนิ่ง ศึกษาปฏิบัติการถายภาพนิง่
ภาพเคลื่อนไหว ฝกปฏิบัติการถายภาพขาว-ดํา สี และสไลด เพื่อใหไดคุณภาพพิเศษตามเนื้อหาของ
การออกแบบ การสรางเนื้อหาในงานถายภาพ การจัดองคประกอบ การเลือกหามุมของภาพ การฝก
ความคิดสรางสรรค เทคนิคการจัดวางหุน การจัดแสดง การจัดฉากพิเศษ การจัดแสง เทคนิคการ
ถายภาพ เทคนิคการใชอุปกรณประกอบ เพือ่ ประกอบการออกแบบ
การโฆษณาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(2-2)
Advertising in Industrial Product Design
ศึกษาความสําคัญ ลักษณะของการโฆษณา และการสงเสริมการขาย พฤติกรรม
ของผูบริโภคผลิตภัณฑนั้น จิตวิทยา แรงจูงใจในการออกแบบผลิตภัณฑ การพยากรณตลาด
การวางแผนการโฆษณาและการสงเสริมการขาย จรรยาบรรณ ความจริงใจในการโฆษณา การเลือก
สื่อในการโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑทมี่ ีผลกระทบตอการโฆษณา ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวของกับ การโฆษณา และการสงเสริมการขาย
การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑ
3(2-2)
Management for Product Design
ศึกษาเกีย่ วกับลักษณะ
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ
ระบบการผลิต
กระบวนการผลิต การพยากรณ ความตองการการกําหนดปจจัยการผลิต การจัดและวางแผนงานการ
ออกแบบ ผลิตภัณฑ กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมาย แรงงาน กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ
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3. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ
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FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิ ดอกเบีย้ ของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน

MK

1101 หลักการตลาด
(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบือ้ งตน
MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
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MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิ เคราะหพ ฤติ กรรมการซื้อของผูบริโภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ต อ งการของตลาด การแบ ง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและ การกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
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MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุ ร กิจ ผลกระทบของธุ รกิ จ ต อสิ่ ง แวดล อ ม และการเสริม สร า งความคิด สร า งสรรค เ พื่ อใหเ กิ ด
ความคิดริเริ่มของตนเอง
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

3(3-0)

Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน
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ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
3(3-0)
Thai Economy 1
ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเป นมาและหลั กการในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย ขอบข ายหน าที่ ความ
รับผิดชอบ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจายผลตอบแทน แรงงานสัมพัน ธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

127
4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
PD 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ
2(2-2)
Preparation for Professional Experience in Product Design
ศึกษาเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อศึกษา
งานในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑ พัฒนาใหรูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ แ ละเพิ่ ม พู น ความรู เ กี่ ย วกั บ การ
ประกอบอาชีพ ปฏิบัติการทําพอรทฟอลิโอ (Portfolio) รวบรวมผลงานของนักศึกษาตลอดหลักสูตร
และจัดทําเปนรูปเลม เพื่อเปนประโยชนตออาชีพ
PD

4801

การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ
5(350)
Field Experience in Product Design
ศึกษาลักษณะและประเภทธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑ คุณสมบัติที่จําเปน และ
สําคัญของนักออกแบบที่มีตอ สังคมสวนรวม ตอเจาของ ตอลูกคา และตอตนเอง จรรยาบรรณใน
วิชาชีพของตน ศึกษางานในโรงงานหรือสถานประกอบการ เพื่อหาประสบการณตามสาขาเฉพาะ
ทาง โดยมีเวลา ฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 450 ชั่วโมง ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสมตาม
สาขาเฉพาะที่เลือกเรียน

