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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
GART 1101 ศิลปะไทยพื้นฐาน
3(2-2)
Basic Thai Arts
ศึกษาความหมายของศิลปะไทย ที่มาของลายไทยและภาพไทย สามารถเขียนและ
สรางลายไทย เพื่อนํามาใชในแนวทางอนุรักษ อีกทั้งสามารถจําแนกแบบและชนิดของภาพไทยและ
ลายไทยได ฝกฝนและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบลายไทยและภาพไทย
ART 1101 สุนทรียศาสตร
3(3-0)
Aesthetics
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร โครงสรางของความงามที่มีอยูในธรรมชาติ
และศิลปกรรมตามแนวปรัชญาที่มีอยูในขบวนการของวิวัฒนาการสังคม ทั้งโลกตะวันออกและ
โลกตะวันตก
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ART 2201 ประวัติศาสตรศิลป
3(2-2)
History of Arts
ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะโดยสังเขป ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัย
ปจจุบัน โดยเนนเรื่อง การพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อและแบบอยางงานศิลปะ
โดยลําดับ ทั้งของไทยและสากล
FINE 1101 หลักการเขียนภาพ
Principles of Drawing

3(2-2)

ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพคน โดยเนนสัดสวน การเคลื่อนไหวดวยความคิด
รูปแบบ การแสดงออกที่มีความสัมพันธกับวัสดุและวิธีการถายทอด
FINE 1102 จิตรกรรมพื้นฐาน
Basic Painting

3(2-2)

ศึกษาและปฏิบัติงานทางดานจิตรกรรมสีน้ําและ สีโปสเตอร หลักการเขียนภาพ
และดวยเทคนิค วิธีการ เนื้อหา วัสดุ การใชเครื่องมือและการเตรียมอุปกรณ โดยถายทอดผาน
สื่อที่เปน วัตถุสิ่งของ คน สัตว และธรรมชาติแวดลอม
FINE 1201 ภาพพิมพพื้นฐาน
3(2-2)
Basic Printmaking
ศึกษาความเปนมาของภาพพิมพ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติของการ
ทํางาน การเก็บรักษาเนนพื้นฐานของการพิมพทั่วไปและปฏิบัติการพิมพเบื้องตน เพื่อใหเขาใจ
คุณลักษณะทัว่ ไปของภาพพิมพ
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพเบื้องตน
ประเภทตาง ๆ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการพิมพแตละประเภท
FINE 1301 ประติมากรรมพื้นฐาน
3(2-2)
Basic Sculpture
กรรมวิธีของงานประติมากรรมโดยเนนความคิดสรางสรรค เทคนิควิธีการในการ
ปฏิบัติงาน เนนความรูเกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องตน ลักษณะและ คุณคาของวัสดุแตละชนิดที่
นํามาสรางงานประติมากรรม ตลอดจนการเตรียมการใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับประเภทของงาน
ประติมากรรม การออกแบบ ทางประติมากรรม การปน การทําแมพิมพ การหลอ การปนนูนสูง นูน
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ต่ําและลอยตัว
AAT 1101 หลักการออกแบบศิลปกรรม
3(2-2)
Principles of Design
ศึกษาทฤษฎีองคประกอบศิลปและทฤษฎีสี เพื่อใหเปนแนวทางสรางสรรคงาน
ออกแบบ และฝกปฏิบัติการออกแบบทั้งประเภท 2 มิติและ 3 มิติ

AAT 1102 เขียนแบบพืน้ ฐาน
3(2-2)
Drafting
ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบ โดยเนนใหรูจักวิธีการใชเครื่องมือ เพื่อเขียนแบบ
รูปพื้นฐานตาง ๆ ตลอดจนฝกการเขียนแบบ ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
เขียนแบบ
AAT 2201 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Design by computer
ศึกษาหลักการ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณที่เกี่ยวของและวิธีใชโปรแกรม
สําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับรูปภาพ ตัวอักษร ลายเสน ภาพกราฟก ฝกปฏิบตั ิการใชโปรแกรม อุปกรณ
ที่เกี่ยวของและเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปไดอยางเหมาะสม เพือ่ ใชในงานออกแบบสรางสรรค
และการนําเสนอ
เลือกแขนงวิชา
แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป
GART 3902 การวิจัยนิเทศศิลป
3(2-2)
Research Of Visual Communication
ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยประเภทตาง ๆ
เทคนิคการทําวิจัยใน
ขั้นตอนตาง ๆ การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

98
ขอมูลการวิจัย การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอและประเมิน
โครงการวิจัยทางดานนิเทศศิลป
GART 4901 การนําเสนอผลงาน
3(2-2)
Art Presentation
ศึกษาทฤษฎีและฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงาน ดวยรูปแบบงาน 2 มิติ 3 มิติ และ
สื่อผสม เทคนิคการใชวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ การออกแบบสรางสรรคสื่อ การประยุกตใช
เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อประกอบการนําเสนอไดอยางเหมาะสม

ART 2103 วาดเสนสรางสรรค
3(2-2)
Creative Drawing
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพดวยเทคนิคและกรรมวิธีตาง ๆ ตามความมุงหมาย
และเนื้อหา โดยความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา เพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใชในสาขา
นิเทศศิลป และประยุกตศิลป
AAT 1103 การออกแบบนิเทศศิลปเบื้องตน
3(2-2)
Basic Visual Communication Design
ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและวิวฒ
ั นาการของนิเทศศิลป กระบวนการและ
องคประกอบตาง ๆ ของนิเทศศิลป การดําเนินงานนิเทศศิลปอยางมี ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว การแกไขความลมเหลวทีเ่ กิดในระหวางการปฏิบัติงานนิเทศศิลป และ
ความสัมพันธระหวางงานนิเทศศิลป กับงานดานตาง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบและการออกแบบ
สิ่งพิมพประเภท ตาง ๆ
AAT 2101 การเขียนภาพประกอบ
3(2-2)
Illustration
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริง หรือจากจินตนาการเพื่อ
นํามาประกอบเรื่องประเภทตาง ๆ เชน นวนิยาย สารคดี หนังสือแบบเรียนและหนังสืออาน
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ประกอบสําหรับเด็กทุกชนิด ทั้งนี้จะตองศึกษาถึงลักษณะและวิธีการแสดงออก เพื่อใหผลงาน
สอดคลอง
AAT 2102 การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ
3(2-2)
Symbol and Logo Design
ศึกษาและปฏิบัติงานการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ ที่ใชในกิจกรรมและ
สถานที่ตาง ๆ โดยคํานึงถึงหลักการและการสื่อสารที่จําแนกตามลักษณะการสัมผัส รวมทั้ง
โสตทัศนวัสดุอุปกรณที่ใชในการสื่อสาร

AAT 2103 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
3(2-2)
Printing
ศึ ก ษาและทํ า ความเข า ใจในการพิ ม พ สิ่ ง พิ ม พ ร ะบบต า ง ๆ การออกแบบและ
การจั ด ทํ า ต น ฉบั บ สํ า หรั บ งานพิ ม พ เช น การเลื อ กแบบตั ว อั ก ษร การกํ า หนดคอลั ม น แ ละ
ภาพประกอบ การกําหนดสีสําหรับงานสิ่งพิมพ ตลอดจนทําความเขาใจในธุรกิจการพิมพ
AAT 3105 การออกแบบโฆษณา
3(2-2)
Advertising
ศึกษาวิเคราะหแบบตัวอักษรประเภทตาง ๆ พรอมทั้งปฏิบัติการนําตัวอักษรมาจัด
ในขอบเขตที่กําหนดใหเกิดความสวยงาม ความเหมาะสมและเกิดประโยชนตามจุดประสงคที่
วางไว เชน งานออกแบบแผนปลิว ปายโฆษณา ปกหนังสือ และงานกราฟกตาง ๆ
AAT 3401 การถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป
3(2-2)
Photography for Visual Communication Design
ศึกษากลองถายภาพ หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถายภาพประเภทตาง ๆ
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธีในการลาง อัด ขยาย และกระบวนการอื่นที่ตอเนื่องกับการถายภาพ
ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ การใชอปุ กรณ การจัดแสง แวน กรองแสง แทนกอปป และอุปกรณอื่น ๆ ใน
การถายภาพและฝกปฏิบัติการถายภาพเพือ่ การออกแบบนิเทศศิลป
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AAT 3403 การถายภาพวิดิทัศน
3(2-2)
Video
ศึกษาและปฏิบัติวิธีการออกแบบบนแผนฟลมและภาพเคลื่อนไหวในลักษณะของ
งานออกแบบ 2 มิติ เพื่อใชกับการถายทําภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนความสัมพันธระหวางงาน
ออกแบบ วัสดุ เครื่องมือและกรรมวิธีการผลิต
AATH 3201 การออกแบบบรรจุภัณฑ
3(2-2)
Package Design
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละวิ วั ฒ นาการของการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ การบรรจุ
ผลิตภัณฑทุกประเภท ดวยวัสดุชนิดตาง ๆ ตามความเหมาะสม และฝกปฏิบัติการออกแบบ โดย
คํานึงถึงขนาด น้ําหนัก
ATH 3403 เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
3(2-2)
Technical Design of Exhibition
ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดนิทรรศการประเภทตาง ๆ โดยเนน
การกําหนดรูปแบบ แผนผังบริเวณ ตําแหนง ทิศทาง ฯลฯ และปฏิบัติการออกแบบ การจัดและ
ตกแตงนิทรรศการตามความมุงหมายตาง ๆ
แขนงออกแบบประยุกตศิลป
GART 3903 การวิจัยประยุกตศิลป
Research Of Applied Arts

3(2-2)

ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและระเบียบวิธีวจิ ัยประเภทตาง ๆ เทคนิคการทําวิจัยใน
ขั้นตอนตาง ๆ การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลการวิจัย การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอและประเมิน
โครงการวิจัยทางดานประยุกตศิลป
GART 4901 การนําเสนอผลงาน
3(2-2)
Art Presentation
ศึกษาทฤษฎีและฝกปฏิบัติการนําเสนอผลงาน ดวยรูปแบบงาน 2 มิติ 3 มิติ และ
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สื่อผสม เทคนิคการใชวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ การออกแบบสรางสรรคสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อประกอบการนําเสนอไดอยางเหมาะสม

การประยุกตใช

GART 4904 ออกแบบประยุกตศิลปนพิ นธ
4(2-4)
Applied Arts Thesis
ศึกษาและปฏิบัติงานดานการออกแบบประยุกตศิลปตามทักษะและความสนใจ
ของผูศึกษา นําเสนอหัวขอโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลปตอคณะกรรมการเพื่อไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการพิเศษ ปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการกําหนดใหจนกวา จะแลวเสร็จ และตองผานการตรวจสอบของคณะกรรมการ และ
ตองจัดนิทรรศการแสดงผลงานสูสาธารณชน

FINE 2105 จิตรกรรมสรางสรรค
3(2-2)
Creative Painting
ศึ ก ษารวบรวมพื้ น ฐานทางดานการถา ยทอดรู ปแบบตาง ๆ จากวิ ชาพื้ น ฐานมา
สรางสรรค รูปแบบของศิลปกรรม เพื่อใหไดรูปแบบของจิตรกรรมที่แปลกใหม และ มีความคิด
สรางสรรคสวนตน
FINE 2303 ประติมากรรมประยุกต
3(2-2)
Applied Sculpture
ศึกษาและปฏิบัติ จากวัสดุ อุปกรณ เทคนิควิธีการทางประติมากรรม เพื่อนําไป
ประยุกตใชในงานออกแบบตกแตงและอื่น ๆ
AAT 1401 เทคนิคการถายภาพพื้นฐาน
3(2-2)
Basic Photography
ศึกษาประวัติการถายภาพ ประโยชนของการถายภาพ หลักการทํางานของกลอง
ถายภาพ ชนิด สวนประกอบของกลอง อุปกรณที่จําเปนตองใช การเก็บรักษา ชนิดของฟลม เทคนิค
ตาง ๆ ในการถายภาพ เครื่องวัดแสง การปฏิบัติงานในหองมืด กระบวนการลาง อัด ขยายรูป และ
ฝกปฏิบัติการถายภาพเบื้องตน
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AAT 2103 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
3(2-2)
Printing
ศึ ก ษาและทํ า ความเข า ใจในการพิ ม พ สิ่ ง พิ ม พ ร ะบบต า ง ๆ การออกแบบและ
การจั ด ทํ า ต น ฉบั บ สํ า หรั บ งานพิ ม พ เช น การเลื อ กแบบตั ว อั ก ษร การกํ า หนดคอลั ม น แ ละ
ภาพประกอบ การกําหนดสีสําหรับงานสิ่งพิมพ ตลอดจนทําความเขาใจในธุรกิจการพิมพ
AAT 3101 จิตวิทยาการออกแบบ
3(2-2)
Psychological Design
ศึกษาลักษณะความรูของการออกแบบในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็นและ
การรับรูโดยมุงเนนเนื้อหาและรูปแบบเปนตัวแปรที่ทําใหเกิดคาเชิง พฤติกรรมใหปรากฏตอสังคม
AAT 3201 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานออกแบบ
3(2-2)
Computer Graphic Design
ศึกษาคนควาและปฏิบัติ วิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกสําเร็จรูปตางๆ
และเทคนิคการใชขั้นสูง มาผสมผสานประยุกตใชเพื่องานออกแบบสรางสรรค ความงาม สื่อ
ความหมายและการนําเสนอ ฝกปฏิบัติการออกแบบสรางสรรคงานคอมพิวเตอรกราฟก ภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว
AATH 2101 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ
3(2-2)
Theory of Product Design
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ ใหเกิดความเขาใจและทักษะ โดย
คํานึงถึงแนวคิด รูปแบบ และประโยชนใชสอย
AATH 3101 ผลิตภัณฑพื้นบาน
3(2-2)
Folk Art Product
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิ่น โดยเนนที่ความคิด
สรางสรรคเฉพาะตน ปฏิบัติงานทั้งดานเขียนแบบและการสราง ผลงานจริง มุงเนนการพัฒนา
รูปแบบ รูปทรง และสีใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช และรูปแบบของการนําไปใชงาน

103
AATH 3104 การออกแบบไทยประยุกต
3(2-2)
Thaistyle for Design
ศึ ก ษาศิ ล ปะไทย ทั้ ง ในด า นรู ป แบบและเนื้ อ หาเพื่ อ นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
การออกแบบ 2 มิติ และการออกแบบ 3 มิติ พรอมทั้งฝกปฏิบัติ
เลือกกลุมวิชา
กลุมวิชาจิตรกรรม
GART 1102 ทฤษฎีสี
2(1-2)
Theory of Colour
ศึกษาและคนควาเกี่ยวกับความเปนมาของทฤษฎีสีในงานศิลปกรรม และงานชาง
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปรียบเทียบขอแตกตางของทฤษฎีแตละวิธีและประโยชนในการนํามาใช
ART 2101 วัสดุและเทคนิคศิลปะ
2(1-2)
Arts Materials and Techniques
ศึกษาและทําความเขาใจเกีย่ วกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่นาํ มาใชงาน
ศิลปะ โดยเนนการคนควาทดลองเทคนิคใหม เพื่อการเลือกนําไปใชในการสรางสรรคงานศิลปะ
อยางมีคุณคา
FINE 2104 จิตรกรรมภาพทิวทัศน
3(2-2)
Landscape Painting
ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านด า นทั ศนี ย ภาพ การแก ปญ หาทางด า นองคป ระกอบของภาพ
ทิวทัศน โดยศึกษาทิวทัศนหลายรูปแบบ เชน ทิวทัศนปา ทะเล สิ่งกอสรางรวมไปถึงการผสมผสาน
เชน ดอกไม นก ฯลฯ ศึกษาสวนประกอบ เชน สี บรรยากาศ แสงเงา พื้นผิว ระยะใกล-ไกล ดวย
ความคิด เทคนิค เนื้อหาดวยวัสดุเครื่องมือตาง ๆ
FINE 3101 จิตรกรรมสีน้ํามัน
3(2-2)
Oil Painting
ศึกษาและปฏิบัติงานทางดานจิตรกรรมสีน้ํามัน หลักการเขียนภาพ และดวย
เทคนิค วิธีการ เนื้อหา
วัสดุ การใชเครื่องมือและการเตรียมอุปกรณ โดยเนนความคิด
สรางสรรคผานสื่อที่เปน วัตถุสิ่งของ คน สัตว และธรรมชาติแวดลอม

104

FINE 4101 จิตรกรรมไทย
2(1-2)
Thai Painting
ศึกษารูปแบบการแสดงออกและลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมไทย การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนของจิตรกรรมไทย ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณที่ใชในงานจิตรกรรมไทย
เพื่อดัดแปลงใชใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

AAT 2101 การเขียนภาพประกอบ
3(2-2)
Illustration
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริง หรือจากจินตนาการเพื่อ
นํามาประกอบเรื่องประเภทตาง ๆ เชน นวนิยาย สารคดี หนังสือแบบเรียนและหนังสืออาน
ประกอบสําหรับเด็กทุกชนิด ทั้งนี้จะตองศึกษาถึงลักษณะและวิธีการแสดงออก เพื่อใหผลงาน
สอดคลอง
กลุมวิชาประติมากรรม
FINE 2302 ประติมากรรมไทย
2(1-2)
Thai Sculpture
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความเปนมาของประติมากรรมในพระพุทธศาสนาในลัทธิ
ตาง ๆ โดยเริ่มจากการรับเอาอิทธิพลทางการชางและศาสนาเบื้องแรกมา จนศึกษาวิวฒ
ั นาการของ
ประติมากรรมในแตละสมัย โดยศึกษาถึงเทคนิคและกรรมวิธี รูปแบบความเชื่อ อิทธิพลจาก
สิ่งแวดลอม
FINE 2304 ปูนปน
Plaster Modeling

3(2-2)
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ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคของงานปูนประเภทตาง ๆ เชน การหลอปูนพลาสเตอร
การหลอปูนซีเมนต การผสมปูนโขลกเพื่อใชในงานปน โดยเนน สวนผสมขั้นตอนการผสม การขึ้น
รูป ตลอดจนการปนลวดลายตาง ๆ และฝกปฏิบัติการออกแบบงานปูน
FINE 3302 เทคนิคการทําหุนจําลอง
3(2-2)
Technical method of Model
ศึกษาวิธกี ารทําหุนจําลองวัสดุประเภทตาง ๆ เชน ทําจากปูนปลาสเตอร พลาสติก
ไม ไฟเบอรกลาส โลหะผสม กระดาษ ฯลฯ ตลอดจนการผลิตหุนจําลองชนิดสามารถถอดออกได
และประกอบไดและฝกปฏิบัติการออกแบบหุนจําลอง

FINE 3303 ประติมากรรมตกแตง
3(2-2)
Decorative Sculpture
ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคประกอบของศิลปะ ระหวางรูปทรงและเรื่องราวที่
อํานวยประโยชนตอการพัฒนาตัวเอง ปญหาสังคม ทั้งศิลปะไทยและศิลปะสากล โดย ศึกษาความ
เปนมาของประติมากรรมและสื่อประสมสําหรับตกแตง บทบาทของประติมากรรมและสื่อประสม
สําหรับตกแตงที่มีอิทธิพลในแตละยุค แตละสมัย ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุและการเลือกใช การ
ตกแตงภายในและภายนอก การตกแตงบริเวณ
FINE 3304 ประติมากรรมสรางสรรค
3(2-2)
Creative Sculpture
ปฏิบัติการสรางสรรค ประติมากรรมทั้งแบบที่เนนโครงสรางจากวัสดุลวด
เหล็กเสน ไม เหล็กแผน สังกะสี อะลูมิเนียม และแบบที่เนนรูปทรงจากวัสดุปูนพลาสเตอร
ปูนซีเมนต ดิน ขี้เลื่อย ผา กระดาษ ฯลฯ เพือ่ เปนแนวทางในการสรางสรรคและพัฒนางาน
ประติมากรรมพื้นบาน
กลุมวิชาภาพพิมพ
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FINE 1202 ภาพพิมพแกะไม
2(1-2)
Relief Printing Process
ศึกษาและปฏิบัติการพิมพดว ยเทคนิคของกระบวนการพิมพนูน (Relief Process)
ทั้งสีเดียวและหลายสี พรอมทั้งการออกแบบคิดคนปฏิบัติงานพิมพ ประสานกับการสรรหาเรื่องราว
ที่สราง
FINE 3201

การพิมพซิลคสกรีนเบื้องตน
3(2-2)
Principles of Silkscreen
ศึกษากรรมวิธีการใชวัสดุ อุปกรณในการพิมพผานตะแกรงไหม เพือ่ นําไปใชใน
การปฏิบัติงานสรางแมพิมพ และพิมพผานตะแกรงไหมเบื้องตน

FINE 3203 ภาพพิมพผิวนูน
3(2-2)
Relief Making Printing
ศึกษาประวัติความเปนมา อุปกรณ และกรรมวิธีของการพิมพ แกะไม การพิมพ
แกะยาง การพิมพโลหะ การพิมพวัสดุ
FINE 3205 การพิมพรองลึกเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Intaglio
ศึกษากรรมวิธีของการพิมพแมพิมพรองลึกในเทคนิคขั้นพื้นฐาน ทั้งสีเดียวและ
หลายสี พรอมทั้งการออกแบบคิดคนปฏิบัติงานพิมพในวิธีตาง ๆ ที่สอดคลองกับเรื่องราวในการ
สรางสรรค
กลุมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
FINE 3301 การทําหุนจําลอง
2(1-2)
Model
ศึกษารูปแบบ และวิธีการสรางหุนจําลองแบบตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
จริง เนนการทําหุนจําลองแบบ 3 มิติ สําหรับเปนสื่อความเขาใจ
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AAT 2302 บาติก
3(2-2)
Batik
ศึกษาประวัติความเปนมาในการทําบาติก ขั้นตอน ขบวนการและวัสดุอุปกรณใน
การทําบาติก การเลือกผา หลักการผสมเทียน ผสมสี การพิมพ การยอม และตกแตงผิว
AATH 3103 การออกแบบผลิตภัณฑ 3 มิติ
3(2-2)
3 Dimensional Product Design
ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐเศษวัสดุ เพื่อเปนของใชประดับ
และฝกปฏิบัติการออกแบบ โดยเนนคุณคาในดานความคิดสรางสรรค ทั้งในดานรูปแบบและวิธีการ

AATH 3201 การออกแบบบรรจุภัณฑ
3(2-2)
Package Design
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละวิ วั ฒ นาการของการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ การบรรจุ
ผลิตภัณฑทุกประเภท ดวยวัสดุชนิดตาง ๆ ตามความเหมาะสม และฝกปฏิบัติการออกแบบ โดย
คํานึงถึงขนาด น้ําหนัก
กลุมวิชาออกแบบตกแตง
AAT 2303 เทคนิคการออกแบบลายผา
3(2-2)
Technical Textile Design
ศึ ก ษาประเภทและหลั ก การออกแบบลายผ าประเภทต าง ๆ และฝก ปฏิ บัติ ก าร
ออกแบบใหสอดคลองกับสมัยนิยม โดยเนนความงาม ประโยชนใชสอยและความตองการของ
ตลาด และนําไปใชในการผลิตลายผาดวยวิธีการ ตาง ๆ เชน การทอ ยอม พิมพ ฯลฯ
AATH 3401 ออกแบบตกแตงสถานที่
3(2-2)
Exterior Design
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการตกแตงภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งการออกแบบตกแตง
บริเวณใหเหมาะสมกับความจําเปนของการใชงานตาง ๆ

108
AATH 3402 การออกแบบตกแตงภายใน
3(2-2)
Interior Design
ศึ ก ษาหลั ก การและทฤษฎี ก ารออกแบบตกแต ง ภายในการจั ด วางกลุ ม สี วั ส ดุ
ครุภัณฑ ใหเหมาะสมกับลักษณะของหอง รวมทั้งการตกแตงในโอกาสพิเศษ เชน การตกแตงเวที
ภายในอาคาร ปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายใน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน
AATH 3403 เทคนิคการออกแบบนิทรรศการ
3(2-2)
Technical Design of Exhibition
ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดนิทรรศการประเภทตาง ๆ โดยเนน
การกําหนดรูปแบบ แผนผังบริเวณ ตําแหนง ทิศทาง ฯลฯ และปฏิบัติการออกแบบ การจัดและ
ตกแตงนิทรรศการตามความมุงหมายตาง ๆ
AATH 3501 ออกแบบเครื่องปน ดินเผา
3(2-2)
Pottery Design 1
ศึกษาประวัติเครื่องปนดินเผาสมัยตาง ๆ ที่สําคัญในเอเซียและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานดินเบื้องตน เชน การคัดเลือกดิน การเตรียมดิน
กลุมพาณิชยศลิ ป
ART 3303 ความคิดสรางสรรคทางศิลปะ
2(1-2)
Creative Thinking
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของความคิดสรางสรรค กระบวนการของความคิด
สรางสรรค พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของมนุษย การสงเสริมความคิดสรางสรรคดวย
กิจกรรมทางศิลปะ
AAT 2401 การถายภาพดิจิตอล
3(2-2)
Digital Photography
ศึกษาการถายภาพดิจิตอล และอุปกรณตอพวง ชนิดของสื่อบันทึกขอมูลใน
การถายภาพ ฝกปฏิบัติการสรางสรรคและตกแตงภาพดิจิตอลดวยโปรแกรมประยุกต
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AAT 3102 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ
3(2-2)
Analitical Design
ศึกษาหลักการรวบรวมขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาใชวิเคราะหหา
ขอสรุป ในการออกแบบงานประเภทตางๆและเทคนิคการวิเคราะหขอมูลอยางงาย
กลุมวิชาออกแบบนิเทศศิลป
AAT 2304 กลยุทธการโฆษณา
3(2-2)
Advertising Strategy
ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธโฆษณาทางดาน
การสรางสรรค เทคนิควิธีการนําเสนอสื่อโฆษณา

AAT 3103 การเขียนเพื่อการออกแบบ
3(2-2)
Writing for Advertising
ศึกษาการใชภาษาและการเขียนคําโฆษณาเพื่อใชประกอบในการออกแบบสื่อชนิด
ตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร
AAT 3104 ออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง
3(2-2)
Out Door Advertising
ศึกษาและปฏิบัติขั้นตอนของการออกแบบโฆษณาดวยแผนปายโฆษณาที่มีขนาด
ใหญที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ดวยเทคนิคและรูปแบบที่แตกตาง โดยเนนถึงความเหมาะสมของ
ความคิดกับสื่อที่ใชในการโฆษณาสงเสริมกันในเรื่องดังกลาว
AAT 3202 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ
3(2-2)
Graphic Design on Package
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบบนบรรจุภัณฑเพื่อผลทางดาน
การจัดจําหนาย รวมถึงการออกแบบเพื่อ ประสิทธิภาพความปลอดภัย และความประหยัดในการ
ผลิต การบรรจุ การขนสง
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AAT 3402 เทคนิคการสรางสรรคสื่อภาพและเสียง
3(2-2)
Audio Visual Communication
ศึกษาเทคนิคและการออกแบบการสรางสรรคสื่อภาพและเสียง
ลักษณะภาวะ
ของการคิดสรางสรรค ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในการสรางสื่อและ Special Effect ทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว การตัดตอและผสมเสียง การบันทึกเสียง ฝกปฏิบัติการออกแบบสื่อประสม การ
ประยุกตใชและนําเสนอสื่อในกิจกรรมตางๆ
AAT 3404 การถายทําภาพยนตรและภาพเคลื่อนไหว
3(2-2)
Cinematography and Animation
ศึกษาทฤษฎีและหลักการสรางภาพยนตรขนาดเล็กประเภทตาง ๆ เทคนิคการทํา
Animation และฝกปฏิบัติการสรางภาพยนตรขนาดเล็ก ปฏิบัติการถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศ
ศิลป
AATH 3104 การออกแบบไทยประยุกต
3(2-2)
Thaistyle for Design
ศึ ก ษาศิ ล ปะไทย ทั้ ง ในด า นรู ป แบบและเนื้ อ หาเพื่ อ นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
การออกแบบ 2 มิติ และการออกแบบ 3 มิติ พรอมทั้งฝกปฏิบัติ
2. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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)
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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
FB

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

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
Personnel Finance

3(3-0)
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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
MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพ ฤติ กรรมการซื้อของผูบริ โภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตอ งการของตลาด การแบง 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
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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
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
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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
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)
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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
3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป
GART 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป
2(90)
Preparation for Professional Experience in Visual Communication Design
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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GART 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป
5(350)
Filed Experience in Visual Communication Design
นักศึกษาฝกปฏิบัติงานตามแขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลปหรือสาขาที่นักศึกษามี
ความถนัดและสนใจเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถนําผลจากการฝกปฏิบัติงานไปใชประกอบอาชีพได

แขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลป
ART 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบประยุกตศลิ ป
2(90)
Preparation for Professional Experience in Applied Arts
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก ประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป โดยการ
กระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
ART 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพออกแบบประยุกตศิลป
5(350)
Field Experience in Applied Arts
นักศึกษาฝกปฏิบัติงานตามแขนงวิชาออกแบบประยุกตศิลปหรือสาขาที่นักศึกษามี
ความถนัดและสนใจเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถนําผลจากการฝกปฏิบัติงานไปใชประกอบอาชีพได

