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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  ศิลปกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร 25530091102089 
  ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 
       ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Design 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบทัศนศิลป์) 

      ชื่อย่อ: ศป.บ. (การออกแบบทัศนศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Design) 
       ชื่อย่อ: B.F.A. (Visual Design) 
 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 

1.  วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์  
2.  วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 
3.  วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 

 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ  
       หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
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5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
                หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
      ปริญญาตรีทางวิชาการ 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
     ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัตการ 

5.3 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา   
 รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ   
 ไม่มี 

 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 
ของปีการศึกษา  2562   
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่
10/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2561  

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน พ.ศ 2561  
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 13/2561 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ................................................... 
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  (มี มคอ.1 ก ากับ) 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2564 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 
 
8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นักออกแบบด้านผลิตภัณฑ ์แฟชั่น และเครื่องประดับ  

8.2 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และเครื่องประดับ  
8.3 นักวิจัยและนักพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และเครื่องประดับ  
8.4 นักออกแบบอิสระ (Freelanec) ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และ

เครื่องประดับ 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับที ่
 

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

สาขา วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ ์

1 อ.ดร.เด่นพงษ์  วงศาโรจน์ 

ศป.บ.(ทัศนศิลป์ : จิตรกรรม) 2540 
ศป.ม.(ทัศนศิลป์ : ศลิปะสมัยใหม่)
2546 
ศป.ด.(ทัศนศิลป์)2558 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxx 

2 
อ.ดร. สืบสาย  แสง
วชิระภิบาล 

ศ.บ. (การออกแบบตกแต่งภายใน), 
2549 
ศ.ม. (ออกแบบภายใน), 2555 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

xxxxxxxxxxxx 

3 อ.ภคพงศ์  ทุ่งสี่ 
กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2554 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 
2556 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

xxxxxxxxxxxx 

สาขา วิชาเอกการออกแบบแฟชัน่ 

4 
ผศ.ดร. ศีมาศ ประทีปะ
วณิช 

ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์), 2540 
ศป.ม. (ออกแบบแฟช่ัน), 2554 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxx 

5 
อ.ดร. ธนีพรรณ  โชติก
เสถียร 

กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2546 
ศศ.ม. (บริหารกาจัดการทาง
วัฒนธรรม สาขาการจดัการ
พิพิธภัณฑ์), 2551    
ศป.ด.(ทัศนศิลป์), 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

xxxxxxxxxxxx 
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ล าดับที ่
 

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

6 อ. สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า 

วศ.บ. (วิศวกรรม/เคมสีิ่งทอ), 2532 
 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประ
ยุกต์และเทคโนโลยสีิ่งทอ), 2543 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxx 

สาขา วิชาเอกการออกแบบเคร่ืองประดับ 

7 อ.ดร.พรพิมล  พจนาพิมล 

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์ : การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์), 2543 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 
2551 
ปร.ด. (การวิจยัและพัฒนา
หลักสตูร), 2559 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

8 อ. ยงยุทธิ์  ผันแปรจิตร ์

ศ.บ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอญั
มณี), 2545 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 
2554 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

9 อ. ธนกฤต  ใจสุดา 

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์ : ศิลปะ
เครื่องประดับ), 2549 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 
2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ห้องเรียนบรรยายของสาขาวิชา    จ านวน  13 ห้อง 
ห้องเรียนบรรยายของคณะ    จ านวน  10 ห้อง 
ห้องเรียนปฏิบัติการของสาขาวิชา   จ านวน    4 ห้อง 
ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์    จ านวน    1 ห้อง 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังตื่นตัวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้วยแนวคิด “ไทยแลนด์ 4.0” โดยเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
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ส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว ในศตวรรษที่ 21 
เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy)  
โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผู้คนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สินค้าแบบใหม่ๆ ที่มารองรับความต้องการ เพ่ือตอบรับ
เป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ท าให้กระบวนการแบบอุตสาหกรรมหนักลดความส าคัญลง งานผลิตพิเศษจ านวนน้อย
และจ านวนจ ากัดที่ราคาสูงในแนวทางของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานฝีมือและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามามีบทบาท
และมูลค่าสูงขึ้น การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จึงสูงขึ้นทั้งในระดับประเทศ และในระดับ
นานาชาติ  
  ความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถในสายอาชีพด้านนี้จึงเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากจ านวนของ
นิสิตและนิสิตทางด้านการออกแบบที่ถูกผลิตออกมาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆที่เพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี อีกทั้งยังมี
การเปิดหน่วยงานเพ่ือการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับทางสาขาวิชาการออกแบบเพ่ิมมากขึ้น การปรับปรุง
หลักสูตรฯในครั้งนี้ จึงท าเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฯที่ตอบสนองต่อกระแสโลกและการพัฒนา โดยค านึงถึงการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในศาสตร์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถบูรณาการความรู้เช่น 
ด้านวัสดุ ด้านการตลาด การจัดการ การวิจัย และเทคโนโลยีฯลฯ มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมงานออกแบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจโลก      

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ไดเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โลกได้เข้าสูยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการการพัฒนา “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ต้องอาศัยนัก
ออกแบบที่มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีทักษะระบบคิดอย่างมีเหตุและผล  มีวิจารณญาณใน
การแก้ปัญหา และมีทักษะการสื่อสาร  ดังนั้นการบูรณาการกัน ระหว่างภาคการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ มิติ
ทางวัฒนธรรม และการออกแบบสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับนิสิตในศตวรรษปัจจุบัน 
  ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ซึ่งถือเป็นทรัพยากรทางภูมิปัญญา ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ที่ส าคัญ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบัน ได้ประกาศวิสัยทัศน์พร้อมผลักดันให้ประเทศไทย  เป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเชื่อมั่นว่าแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งไม่เพียง
ประเทศไทย แต่รัฐบาลในหลายๆ ประเทศก็ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไว้ในแผนพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ เพ่ือวางรากฐานความม่ังคั่งให้กับประเทศเช่นกัน  ดังนั้นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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เป็นส่วนหนึ่งที่จะเพ่ิมแรงกดดันทางการแข่งขัน เนื่องจากหลายประเทศในประชาคมอาเซียนนั้น  มีแรงงาน
ราคาถูกกว่าประเทศไทย  จึงเริ่มเห็นการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปสูประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศประชาคม 
  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การถ่ายเททางวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆที่หลั่งไหลเข้า
มา ได้ส่งผลต่อทิศทางการศึกษาทางด้านการออกแบบทัศนศิลป์  ดังนั้นการผสมผสานกันอย่างสมดุล  จาก
ความเป็นไทยไปสู่ความเป็นสากล  (Local to Global) จึงเป็นการสร้างนิสิตที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นนิสิต
ที่มีความเข้าใจรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย  สามารถบูรณาการงานออกแบบสร้างสรรค์ให้เหมาะสม
กับยุคสมัย  พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนถึงการสร้างนวัตกรรมใหม ่

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          
  จากสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโลก ซึ่งมีแนวโน้มให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ด้าน“เศรษฐกิจสร้างสรรค์”ประกอบกับนโยบายการพัฒนาประเทศ “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ โดยมุ่งเน้นที่จะ
สร้างสรรค์หลักสูตร เพ่ือตอบสนองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการการออกแบบ 
การสร้างภาพลักษณ์ คุณค่า และเพ่ิมมูลค่าให้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และเครื่องประดับ อันเป็น
หลักสูตรที่พัฒนามาจากรากฐานของหลักสูตรปัจจุบันของทางสาขาวิชาฯ เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นนักออกแบบ
ที่มีความความรู้ ความสามารถ เข้าใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมงานออกแบบ น าไปสู่การ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนทางวัฒนธรรม ไปจนถึงสามารถสร้างกิจการจากงานออกแบบ
สร้างสรรค์ได้ 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรการออกแบบทัศนศิลป์มีการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความเข้าใจในความ
สมดุลระหว่างความเป็นสากล และความเป็นไทย ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
การสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนค านึงถึง  หลัก
จริยธรรมทางวิชาชีพ 
  ในการบริหารจัดการหลักสูตรนี้มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 
15 ปี (พ.ศ.2553 -2567) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ดั งนั้น
หลักสูตรจึงมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการ
ออกแบบ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มหาวิทยาลัยจะก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอน โดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

      หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  
      13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 มีการเปิดรายวิชาในหลักสูตรเป็นวิชาเลือกเสรีได้โดยได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 
 13.3 การบริหารจัดการ 

 ฝ่ายวิชาการและวิจัยของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์รับหน้าที่ประสานงานและจัดการเรียนการ
สอนของนิสิตในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป จากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ในทุกปี
การศึกษา 

 
 



8 
 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  “การออกแบบทัศนศิลป์สร้างนวัตกรรม ทุนทางวัฒนธรรมสร้างคุณค่า”   
     1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์นี้ได้รับ
การอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535 และได้เริ่มด าเนินการเปิดการเรียนการ
สอน ในปีการศึกษา 2536 จนมาถึงในวันนี้ ที่บริบททางวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยนไป การพัฒนาของ
เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า และแนวโน้มของการออกแบบที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกอย่างรวดเร็ว จึงท า
ให้ความต้องการในการบริโภคสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น การแข่งขันในวงการออกแบบทัศนศิลป์จึง
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ ทางสาขาฯ เห็นควรที่จะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
มุ่งเน้นการเรียนการสอนในองค์ความรู้ที่สอดรับกับความต้องการในปัจจุบัน และมองไปถึงแนวโน้มในอนาคต 
เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาไทยที่ตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
  บัณฑิตจากสาขาวิชาฯ จะมีทักษะที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ใน
ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง การออกแบบจากภูมิปัญญาเพ่ือชุมชน
ในประเทศ การออกแบบเพ่ือกิจการทุกขนาด ไปจนถึงการออกแบบสร้างสรรค์ในระดับสากล พร้อมทั้งเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพอย่างสมบูรณ์  
     
 1.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปะและการออกแบบ สามารถบูรณาการ  
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ร่วมกับแนวคิดจากศาสตร์ต่างๆ และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ผลงานสู่สากล  

 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบภายใต้
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติตนทางวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 

- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทาง 
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ 
(การอ่าน การเขียน การพูด การ
ฟัง) 

-  มีจ านวนชั่วโมงหรือหัวข้อการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- มีรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ 
การน าเสนอผลงานทางด้านการ 
ออกแบบ  
- มีการทดสอบความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (SWU - set) 

2. การพัฒนานิสิต - ส่งเสริมให้มีความสามารถใน
การประยุกต์ทักษะทางภาษา 
ทักษะการน าเสนอ และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี เพ่ือสร้างสรรค์
งานศิลปกรรม 
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณด้านการออกแบบ 

- มีรายวิชาที่เน้นทักษะทางด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี เพ่ือสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรม 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณด้าน
การออกแบบ 
 

3. การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรดา้นการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้าน 
การท าวิจัย การเขียนบทความ
ทางวิชาการ และการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- ส่งเสริมการความเข้าใจในการ
การสอนรูปแบบต่างๆและการ
วัดผล ประเมินผล เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้องสามารถวัด
และประเมินผลได้เป็นอย่างดี 
- ส่งเสริมให้การน างานวิจัยมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นิสิต 

- ผลงานวิจัย และจ านวนบทความทาง 
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
- ความสามารถในการวัดและประเมินผล
หลักสูตร 
- จ านวนงานวิจัยที่ได้น ามาประยุกต์ใช้ 
ในการเรียนการสอน 
- จ านวนที่เพ่ิมข้ึนบุคลากรมีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานหรือ มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

4. การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร 

- การพัฒนาหลักสูตรฯที่
ประยุกต์ใช้ 
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและภาพลักษณ์
ใหม่ให้กับงานออกแบบและสอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม 
- การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มี
การน างานวิจัยมาเป็นฐานองค์
ความรู้ในการพัฒนางานออกแบบ
และสร้างสรรค์ 

- สาขาวิชาใหม่ที่เกิดขึ้น 
- จ านวนผลงานปฏิบัติการออกแบบ 
ของนิสิต 
- จ านวนผลงานออกแบบและวิจัยของ 
อาจารย์ 
- จ านวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การบริการวิชาการร่วมกับผู้ประกอบการ/
ชุมชน/ท้องถิ่น 
- จ านวนผลงานทางวิชาการ 

5. การเพ่ิมเนื้อหาใหม่ๆท่ีส าคัญ  - เนื้อหารายวิชา มีการจัดการเรียนรู้ที่
สอดรับกับการใช้ภูมิปัญญาและทุนทาง
วัฒนธรรม เป็นฐานในการประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบร่วมกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1   ระบบ 
            การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

    มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ (เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

 
    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
  ระบบทวิภาคในเวลาราชการ 
  ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)      
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  2.2.2 มีแฟ้มสะสมผลงานการออกแบบ (Design Portfolio) ที่มีคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  การออกแบบแฟชั่น  และการออกแบบเครื่องประดับ 

 2.2.3 คุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ว่าด้วยการ
รับเข้าเป็นนิสิต 

 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  นิสิตมคีวามรู้และทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบที่แตกต่างกัน 
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    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมในทักษะพ้ืนฐานด้านการออกแบบให้กับนิสิตที่เข้าใหม่ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาชั้นปีที่ 1  
 
     2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
            

วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ ์
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีท่ี 1 25 25 25 25 25 
ช้ันปีท่ี 2 - 25 25 25 25 

ช้ันปีท่ี 3 - - 25 25 25 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 25 25 

 

วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีท่ี 1 25 25 25 25 25 

ช้ันปีท่ี 2 - 25 25 25 25 
ช้ันปีท่ี 3 - - 25 25 25 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 25 25 

 

วิชาเอกการออกแบบเคร่ืองประดับ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีท่ี 1 25 25 25 25 25 

ช้ันปีท่ี 2 - 25 25 25 25 
ช้ันปีท่ี 3 - - 25 25 25 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 25 25 
รวม 25 50 75 100 100 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 25 25 

 
 
 



13 
 

 

    2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบทัศนศิลป์ 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 
(46,000/คน/ปี x 75 คน) 

3,450,000 6,900,000 10,350,000 13,800,000 13,800,000 

รวมรายรับ 3,450,000 6,900,000 10,350,000 13,800,000 13,800,000 

 
  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
หมวดการจัดการเรียนการสอน 

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์
พิเศษและคณะร่วมสอน) 

300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและ
วัสดุการเรียนการสอน) 

600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 
5. งบสนับสนุนการวิจัย 172,500 345,000 517,500 690,000 690,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 150,000 300,000 450,000 600,000 600,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค 150,000 300,000 450,000 600,000 600,000 
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 517,500 1,035,000 1,552,500 2,070,000 2,070,000 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

142,500 285,000 427,500 570,000 570,000 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด  
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

135,000 270,000 405,000 540,000 540,000 
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รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์  
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

97,500 195,000 292,500 390,000 390,000 

5. คา่บ ารุงด้านการกีฬา  
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

45,000 90,000 135,000 180,000 180,000 

รวมรายจ่าย 3,437,500 6,875,000 10,312,500 13,750,000 13,750,000 
 

     2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) ....... 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร   
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

                   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์  เป็นหลักสูตร 4 ปี ก าหนดให้
เรียนไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต โดย แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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หมวดวิชา หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 ไม่น้อยกว่า 30  
ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                 ไม่น้อยกว่า 

1. วิชาพ้ืนฐานคณะ 
2. วิชาเอก                                                             ไม่น้อยกว่า 

2.1 วิชาเอกบังคับ 
          ก. วชิาพ้ืนฐานของสาขาวิชา 
          ข. วิชาชีพเฉพาะด้าน 
2.2 วิชาเอกเลือก                                               ไม่น้อยกว่า 

96    
  9    
87    
69    
30    
39    

18    

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี    6  

รวมไม่น้อยกว่า       132   
 
           3.1.3 รายวิชา  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีหน่วยกิตโดยรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  รายละเอียดดังนี้ 
            1. กลุ่มวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต ดังนี้ 
                1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                9   หน่วยกิต 

 1.1.1  ภาษาไทย                      3   หน่วยกิต 
 1.1.2  ภาษาต่างประเทศ                                                     6   หน่วยกิต 

         1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)       3   หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)                     8   หน่วยกิต 
            2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต* ดังนี้ 
                2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)     ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
 2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย                                                         ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
  *(คณะ หลักสูตร หรือนิสติ มีอิสระในการเรยีนวิชาเลือกตามกลุม่ 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 เพิ่มเติมตาม
ความต้องการให้ครบ 10 หน่วยกติ)                   
 

1.  กลุ่มวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน  20 หน่วยกิต  ดังนี้ 
 

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
1.1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เรียน   3  หน่วยกิต   
มศว111   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
SWU111    Thai for Communication  
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      1.1.2 ภาษาต่างประเทศ ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
มศว121   ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU121    English for Effective Communication I  
มศว122   ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU122    English for Effective Communication II  
มศว123    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 
SWU123    English for International Communication I  
มศว124    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU124    English for International Communication II 

 
 

      1.2  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียน  3  หน่วยกิต  
ดังนี้ 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6)      
SWU141 Life in a Digital World  

     

 1.3  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)ก าหนดให้เรียน 8  หน่วยกิต  ดังนี้ 
มศว151     การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)      
SWU151 General Education for Human Development  
มศว161     มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU161 Human in Learning Society  
มศว261     พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU261 Active Citizens  

 

2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต (คณะ หลักสูตร หรือนิสิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม 2.1 หรือ 

2.2 หรือ 2.3 เพิ่มเติม ตามความต้องการให้ครบ 10 หน่วยกิต) ดังนี้ 
 

     2.1  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  5  
หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3)      
SWU241 Digital Technology and Society Trends  
มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)      
SWU242 Mathematics in Daily Life  
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มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)      
SWU243 Personal Financial Management  
มศว244     วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 3(3-0-6)      
SWU244    Science for Better Life and Environment  
มศว245     วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU245    Science, Technology and Society  
มศว246     วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU246    Healthy Lifestyle  
มศว247 
SWU247        

อาหารเพื่อชีวิต 
Food for Life 

2(1-2-3) 
 

มศว248     พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU248    Alternative Energy  
มศว341     ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 
SWU341    Business in a Digital World  

 

 2.2  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สามารถเลือกเรียนเพ่ิมเติมจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

มศว251      ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์  2(1-2-3)      
SWU251 Music and Human Spirit  
มศว252      สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
SWU252 Aesthetics for Life  
มศว253      สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU253 Dialogue  
มศว254      ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
SWU254 Art and Creativity  
มศว255      ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU255 Constitution For Living  
มศว256      การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU256 Reading for Life  
มศว257      วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU257 Literature for Intellectual Powers  
มศว258      ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 
SWU258 Arts of Speaking and Presentation  
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มศว262      ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4)      
SWU262 History and Effects on Society  
มศว263      มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4)      
SWU263 Human and Peace  
มศว264      มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU264 Human in Multicultural Society  
มศว265      เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU265 Economic in Globalization  
มศว266      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU266 Sufficiency Economy  
มศว267      หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU267 Principles of Modern Management  
มศว268      การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU268 Social Study by Research  
มศว351      การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU351 Personality Development  
มศว352      ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU352 Philosophy and Thinking Process  
มศว353      การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU353 Logical Thinking and Ethics  
มศว354      ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
SWU354 Creativity and Innovation  
มศว355      พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU355 Buddhism  
มศว356      จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU356 Social Psychology for Living  
มศว357      สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU357 Mental Health and Social Adaptability  
มศว358      กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development  
มศว361      มศว เพื่อชุมชน 3(1-4-4) 
SWU361 SWU for Communities  
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มศว362      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU362 Local Wisdom  
มศว363      สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU363 Ethical Careers for Community  
มศว364      กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU364 Social Enterprise  

 

 2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย  ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
มศว131      ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU131 Social Dance  
มศว132      สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU132 Personal Fitness  
มศว133      การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU133 Jogging for Health  
มศว134      โยคะ 1(0-2-1) 
SWU134 Yoga  
มศว135      ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SWU135 Swimming  
มศว136      แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU136 Badminton  
มศว137      เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU137 Tennis  
มศว138      กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU138 Golf  
มศว139      การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก 1(0-2-1) 
SWU139 Weight Training  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ มีหน่วยกิตโดยรวมไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานคณะ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 วิชาพื้นฐานคณะ วิชาพ้ืนฐานคณะ ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 ศปก101 ศิลปกรรมกับกระแสสังคม      3(3-0-6) 
 FAS101 Arts and Social Trends 
 ศปก202 ศิลปกรรมเพ่ือชุมชน      3(2-2-5) 
 FAS202 Arts for Community  
 ศปก303 การจัดการทางศิลปกรรม       3(2-2-5) 
 FAS303 Arts Management  
 
1.2 วิชาเอก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต โดยจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
       1.2.1 วิชาเอกบังคับ  ก าหนดให้เรียน  69 หน่วยกิต  ได้แก่ วิชาพ้ืนฐานสาขาวิชาเรียนไม่

น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาชีพเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 วิชาพื้นฐานสาขาวิชา  ก าหนดให้เรียน 30  หน่วยกิต  มีรายวิชาดังนี้ 
 อบท101 หลักและทฤษฎีการออกแบบ       3(2-2-5) 
 VID101 Principle and Theory for Design 
 อบท102 วิวัฒนาการการออกแบบ      2(1-2-3) 
 VID102 Evolution Design  
 อบท201 วิทยาศาสตร์พื้นถ่ินเพื่อการออกแบบ      2(1-2-3) 
 VID201 Native Science for Design  
 อบท202 การสร้างแบรนด์และการตลาด      3(2-2-5) 
 VID202 Branding and Marketing 
 อบท203 การออกแบบนววัฒนธรรม     2(1-2-3) 
 VID203 Cultural Neoteric Design 
 อบท301 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการออกแบบ     2(1-2-3) 
 VID301 Applied Science for Design  
 อบท302 แนวโน้มการออกแบบ *      3(2-2-5) 
 VID302 Trends for Design 
 อบท303 จรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบ      2(1-2-3) 
 VID303 Professional Ethics of Designer 
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 อบท304 การฝึกงาน       3(2-2-5) 
 VID304 Internship 
 อบท401 เค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์ **    2(1-2-3) 
 VID401 Design Innovation Thesis Proposal 
 อบท402 นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์     6(2-8-8) 
 VID402 Design Innovation Thesis 
 

* จัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
** บูรพวิชา อบท402 นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์ 
 

วิชาชีพเฉพาะด้าน ก าหนดให้เรียน 39 หน่วยกิต โดยเรียนกลุ่มวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) วิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 
อบท111 การวาดภาพประกอบผลิตภัณฑ์      2(1-2-3) 
VID111 Product Illustration 
อบท112 เทคนิคการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์     2(1-2-3) 
VID112 Products Prototyping Techniques 
อบท113 แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม   2(1-2-3) 
VID113 Cultural Conceptual Product Design Thinking  
อบท115 การออกแบบศิลปหัตถกรรม       3(2-2-5) 
VID115 Craft Design 
อบท211 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
VID211 Industrial Product Design   
อบท212 การทดลองวัสดุในงานผลิตภัณฑ์     3(2-2-5) 
VID212 Materials Experiment for Product 
อบท216 วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบผลิตภัณฑ์  2(1-2-3) 
VID216 Native Materials and Construction for Product Design 
อบท217 การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
VID217 Eco-Friendly Product Design 
อบท311  การออกแบบผลิตภัณฑ์นววัฒนธรรม    3(2-2-5) 
VID311 Cultural Neoteric Product Design 
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อบท312 การออกแบบบรรจุภัณฑ์วัฒนธรรม     3(2-2-5) 
VID312 Cultural Package Design 
อบท315 วัสดุสังเคราะห์และการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบผลิตภัณฑ์  2(1-2-3) 
VID315 Synthetic Materials and Construction for Product Design 
อบท316 การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์     3(2-2-5) 
VID316 Creative Product Design  
อบท411 เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์    2(1-2-3) 
VID411 Technology for Product Design 
อบท412 การออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง     3(2-2-5) 
VID412 Specialized Product Design  
อบท413 การจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบผลิตภัณฑ์    3(2-2-5) 
VID413 Exhibition for Product Design    

  

 (2) วิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) 
(2) วิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)  

อบท121 การวาดภาพประกอบแฟชั่น      2(1-2-3) 
VID121 Fashion Illustration 
อบท122 วิธีการตัดเย็บ       2(1-2-3) 
VID122 Sewing Techniques 
อบท124 แนวคิดการออกแบบแฟชั่นจากทุนวัฒนธรรม   2(1-2-3) 
VID124 Cultural Conceptual Fashion Design Thinking  
อบท125 การสร้างแบบตัดขั้นพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
VID125 Fundamental Pattern Making 
อบท221 การสร้างแบบตัดบนหุ่นขั้นพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
VID221 Fundamental Draping 
อบท222 การทดลองวัสดุในงานแฟชั่น     3(2-2-5) 
VID222 Materials Experiment in Fashion 
อบท226 วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบแฟชั่น  2(1-2-3) 
VID226 Native Materials and Construction for Fashion Design 
อบท227 การสร้างแบบตัดขั้นกลาง      3(2-2-5) 
VID227 Intermediate Pattern Making 
อบท321 การออกแบบและประกอบสร้างเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายเบื้องต้น 3(2-2-5) 
VID321 Fundamental Accessories Design and Construction 
อบท322 การสร้างแบบตัดบนหุ่นขั้นกลาง     3(2-2-5) 
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VID322 Intermediate Pattern Draping 
อบท325 วัสดุสังเคราะห์และการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบแฟชั่น  2(1-2-3) 
VID325 Synthetic Materials and Construction for Fashion Design 
อบท326 การออกแบบและประกอบสร้างเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายขั้นกลาง 3(2-2-5) 
VID326 Intermediate Accessories Design and Construction 
อบท421 เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบแฟชั่น     2(1-2-3)  
VID421 Technology for Fashion Design 
อบท422 การประกอบสร้างเพ่ืองานแฟชั่นขั้นสูง    3(2-2-5) 
VID422 Intensive Fashion Construction 
อบท423 การจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบแฟชั่น    3(2-2-5) 
VID423 Exhibition for Fashion Design 

  
 (3) วิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design) 
 อบท131  การร่างภาพและหลักการออกแบบเครื่องประดับ        3(2-2-5) 
 VID131  Sketching and Principles of Jewelry Design 
 อบท132 ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ      3(2-2-5) 
 VID132 Creativity for Jewelry Design 
 อบท133  แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับ       3(2-2-5) 
 VID133  Concept of Jewelry Design 
 อบท231  นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากภูมิปัญญา        3(2-2-5) 
 VID231  Wisdom for Jewelry Design Innovation 
 อบท232   อัญมณีในงานเครื่องประดับ     3(2-2-5) 
 VID232  Gemstones for Jewelry Design 
 อบท233  โลหะมีค่าส าหรับงานเครื่องประดับ     2(1-2-3) 
 VID233 Precious Metal for Jewelry   
 อบท234  นวัตกรรมการออกแบบลวดลายจากภูมิปัญญาไทย        3(2-2-5) 
 VID234    Ornament Innovation from Thai Wisdom 
 อบท331    การเขียนแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 VID331 Computer Aided Design for Jewelry Design 
 อบท332 การออกแบบเครื่องประดับส าหรับงานตกแต่ง        3(2-2-5) 
 VID332  Jewelry Design for Emebellishment 
 อบท333  นวัตกรรมการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยเครื่องมือ  3(2-2-5) 
 VID333  Handmade Prototyping for Innovation  Jewelry 
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 อบท334  วัสดุทางเลือกในงานเครื่องประดับ      2(1-2-3) 
 VID334 Alternative Materials for Jewelry   
 อบท431  การตลาดและธุรกิจเครื่องประดับ     3(2-2-5) 
 VID431  Business and Marketing for Jewelry 
 อบท432  การน าเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ        2(1-2-3) 
 VID432   Jewelry Design Presentation 
 อบท433   การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
 VID433 Creative Exhibition and Display in Arts 
 

 วิชาเอกเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนได้เฉพาะจากกลุ่ม
วิชาเอกของตนเอง ดังต่อไปนี้ 
 (1) วิชาเอกเลือก วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 

 อบท114 ระเบียบวิธีแนวคิดผลิตภัณฑ์      2(1-2-3) 
 VID 114 Product Methodology and Conceptual thinking 
 อบท116 การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์     2(1-2-3) 
 VID 116 Research and Development for Product  
 อบท213 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์   2(1-2-3) 
 VID 213 Computer Applications in Product Design 
 อบท214 เทคนิคศิลปหัตถกรรม      2(1-2-3) 
 VID 214 Handicraft Techniques 
 อบท215 ดิจิทัลและเทคโนโลยีในงานผลิตภัณฑ์    2(1-2-3) 
 VID 215 Digital and Technology in Product 
 อบท218 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม    2(1-2-3) 
 VID 218 Cultural Product Design 
 อบท219  การออกแบบภายใน            2(1-2-3) 
 VID219  Interior Design 
 อบท313 ระบบในองค์กรผลิตภัณฑ์        2(1-2-3) 
 VID 313 System in Product Enterprises 
 อบท314 การสร้างแบรนด์และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์   2(1-2-3) 
 VID 314 Branding and Merchandising in Product 
 
 อบท317 แฟ้มสะสมผลงานผลิตภัณฑ์      2(1-2-3) 
 VID 317 Product Portfolio 
 อบท318 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย    2(1-2-3) 
 VID318 Thai Wisdom Product Design  
 อบท414 การออกแบบเครื่องเรือน                                      2(1-2-3) 
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 VID 414 Furniture Design 
 อบท415  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ *      3(2-2-5) 
 VID 415  English for Product Design Presentation 
 อบท416 การศึกษาผลิตภัณฑ์กับวัฒนธรรมระดับสากล    2(1-2-3) 
 VID416 International Studies in Cultural Product 
 อบท417 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์     2(1-2-3) 
 VID417 Ceramics Design  
 อบท418 การสร้างสไตล์ส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์    2(1-2-3) 
 VID418 Styling for Product Design 
 อบท419 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง      2(1-2-3) 
 VID419 Rubber Product Design 
 

 * จัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
 (2) วิชาเอกเลือก วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) 
 (2) วิชาเอกเลือก วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) 

 อบท123 ระเบียบวิธีแนวคิดแฟชั่น      2(1-2-3) 
 VID123 Fashion Methodology and Conceptual thinking  
 อบท126 การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบแฟชั่น     2(1-2-3) 
 VID126 Research and Development for Fashion 
 อบท223 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบแฟชั่น   2(1-2-3) 
 VID223 Computer Applications in fashion design 
 อบท224 เทคนิคสิ่งทอทางวัฒนธรรม      2(1-2-3) 
 VID224 Cultural Textile Techniques  
 อบท225 เทคนิคพ้ืนผิวและการตกแต่งส าหรับงานออกแบบ   2(1-2-3) 
 VID225 Surface Techniques and Embellishments for Design 
 อบท228 การออกแบบแฟชั่นด้วยทุนทางวัฒนธรรม    2(1-2-3) 
 VID228 Cultural Fashion Design  
 อบท323 ระบบในองค์กรแฟชั่น      2(1-2-3) 
 VID323 System in Fashion Enterprises  
 อบท324 การสร้างแบรนด์และจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น     2(1-2-3) 
 VID324 Branding and Merchandising in Fashion 
 อบท327 แฟ้มสะสมผลงานแฟชั่น      2(1-2-3) 
 VID327 Fashion Portfolio 
 อบท328 การออกแบบแฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    2(1-2-3) 
 VID328 Eco-Friendly Fashion Design 
 อบท424  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานออกแบบแฟชั่น *        3(2-2-5) 
 VSD424  English for Fashion Design Presentation 
 อบท425 การออกแบบแฟชั่นเน้นทรวดทรง     2(1-2-3) 
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 VID425 Contour Fashion Design 
 อบท426 การศึกษาแฟชั่นกับวัฒนธรรมระดับสากล    2(1-2-3) 
 VID426 International Studies in Cultural Fashion 
 อบท427 การสร้างสไตล์ส าหรับงานออกแบบแฟชั่น    2(1-2-3) 

VID427 Styling for Fashion Design 
 

  * จัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
 

 (3) วิชาเอกเลือก วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design) 
 อบท134    การเขียนแบบเครื่องประดับ       3(2-2-5) 
 VID134   Mechanical Drawing for Jewelry Design 
  อบท235   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับงานเครื่องประดับ   3(2-2-5) 
 VID235  Introduction to Computer Graphic for Jewelry Design 
 อบท236 การออกแบบเครื่องประดับประกอบเครื่องใช้จากวัสดุพ้ืนบ้าน      3(2-2-5) 
 VID236 Jewelry Design from Thai Folk Material for Accessories 
 อบท237  คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ 3 มิติ   3(2-2-5)
 VID237  3D Computer for Jewelry Design 
 อบท335 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์     3(2-2-5) 
 VID335 Jewelry Mastering for Wax  
 
 อบท336 การถ่ายภาพเครื่องประดับและอัญมณี    3(2-2-5) 
 VID336 Photography of Gems and Jewelry 
 อบท337 การหล่อแม่พิมพ์เครื่องประดับ       3(2-2-5) 
 VID337 Mastering for Casting Jewelry  
 อบท434  เทคนิคการผลิตเครื่องประดับอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
 VID434 Manufacturing Technique for Jewelry Design 
 อบท435   เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ         3(2-2-5) 
 VID435  Technology for Jewelry Design 
 อบท436  การวิเคราะห์งานออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 VID436  Analysis of Jewelry Design for Manufacturing   
 อบท437  การสร้างแบรนด์ส าหรับธุรกิจเครื่องประดับ    3(2-2-5) 
 VID437  Branding for Jewelry Business 
 อบท438  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ *     3(2-2-5) 
 VID438  English for Jewelry Design Presentation 
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 * จัดการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา
ต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือให้ได้จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
ทั้งนี้โดยได้ค าแนะน าและเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาที่นิสิตไปเลือกเรียน 

ความหมายของรหัสวิขา (รหัสตัวอักษร และรหัสตัวเลข) 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 รหัสตัวอักษร 
  มศว ย่อมาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  SWU ย่อมาจาก Srinakharinwirot University 
 
 รหัสตัวเลข 
  รหัสเลขตัวแรก  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
  รหัสเลขตัวกลาง  หมายถึง  กลุ่มวิชา 
  รหัสเลขตัวสุดท้าย หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 รหัสตัวอักษร 
  ศปก  ย่อมาจาก  ศิลปกรรมศาสตร์ 
  FAS     ย่อมาจาก    Fine and Applied Arts 
  อบท    ย่อมาจาก  การออกแบบทัศนศิลป์ 
  VID     ย่อมาจาก   Visual Design 
 
 รหัสตัวเลข 
  รหัสเลขตัวแรก หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
  รหัสเลขตัวกลาง หมายถึง  กลุ่มวิชา 
      เลข 0 หมายถึง พ้ืนฐานวิชาเอก 
      เลข 1 หมายถึง วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
      เลข 2 หมายถึง วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 
      เลข 3 หมายถึง วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 
  รหัสเลขตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา1 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ)                             9 หน่วยกิต 
มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                         3(3-0-6) 

มศว121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร1   3(2-2-5) 

มศว151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์  3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)                             1 หน่วยกิต 

มศวXXX กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1) 

 วิชาเอกบังคับ (พ้ืนฐานสาขาวิชา)             3 หน่วยกิต 
อบท101   หลักและทฤษฎีการออกแบบ   3(2-2-5) 

 วิชาเอกบังคับ (วิชาชีพเฉพาะด้าน)             6 หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก                                    2 หน่วยกิต 

 รวม 21 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ)                             8 หน่วยกิต 

มศว122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2     3(2-2-5)  

มศว141  ชีวิตในโลกดิจิตัล                                      3(3-0-6) 
มศว161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                      2(2-0-4) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)                             1 หน่วยกิต 

มศวXXX กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานคณะ 3 หน่วยกิต 

ศปก101   ศิลปกรรมกับกระแสสังคม  3(3-0-6) 
 วิชาเอกบังคับ (พ้ืนฐานสาขาวิชา)             2 หน่วยกิต 

อบท102   วิวัฒนาการการออกแบบ  2(1-2-3) 

 วิชาเอกบังคับ (วิชาชีพเฉพาะด้าน)             3 หน่วยกิต 
 วิชาเอกเลือก                                    2 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ)                             3 หน่วยกิต 

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์     3(3-0-6)  

 วิชาเอกบังคับ (พ้ืนฐานสาขาวิชา)             5 หน่วยกิต 
อบท201  วิทยาศาสตร์พื้นถิ่นเพ่ือการออกแบบ        2(1-2-3) 

อบท202 การสร้างแบรนด์และการตลาด     3(2-2-5) 
 วิชาเอกบังคับ (วิชาชีพเฉพาะด้าน)             5 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือก                                    6 หน่วยกิต 

 
 

รวม 19 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)                             4 หน่วยกิต 
มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม               2(1-2-3) 

มศว248   พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
 วิชาพ้ืนฐานคณะ 3 หน่วยกิต 

ศปก202   ศิลปกรรมเพ่ือชุมชน                             3(2-2-5) 

 วิชาเอกบังคับ (พ้ืนฐานสาขาวิชา)             2 หน่วยกิต 
อบท203 การออกแบบนววัฒนธรรม        2(1-2-3) 

 วิชาเอกบังคับ (วิชาชีพเฉพาะด้าน)             5 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือก                                    2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)                             2 หน่วยกิต 

มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                2(1-2-3) 
 วิชาเอกบังคับ (พ้ืนฐานสาขาวิชา)             5 หน่วยกิต 

อบท301 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการออกแบบ 2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

อบท302   แนวโน้มการออกแบบ                3(2-2-5) 
 วิชาเอกบังคับ (วิชาชีพเฉพาะด้าน)             8 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือก                                    4 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)                             2 หน่วยกิต 

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                    2(1-2-3) 
 วิชาพ้ืนฐานคณะ 3 หน่วยกิต 

ศปก303 การจัดการทางศิลปกรรม   3(2-2-5) 

 วิชาเอกบังคับ (พ้ืนฐานสาขาวิชา)             5 หน่วยกิต 
อบท303 จรรยาบรรณวิชาชีพการออกแบบ 2(1-2-3) 

อบท304 การฝึกงาน  3(2-2-5) 
 วิชาเอกบังคับ (วิชาชีพเฉพาะด้าน)             5 หน่วยกิต 

 วิชาเอกเลือก                                    2 หน่วยกิต 

 รวม 17 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ (พ้ืนฐานสาขาวิชา)             2 หน่วยกิต 

อบท401 เค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์ 2(1-2-3) 
 วิชาเอกบังคับ (วิชาชีพเฉพาะด้าน)             4 หน่วยกิต 

 วิชาเลือกเสรี                                    3 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ (พ้ืนฐานสาขาวิชา)             6 หน่วยกิต 
อบท402 นวัตกรรมนิพนธ์การออกแบบนิพนธ์ 6(2-8-8) 

 วิชาเอกบังคับ (วิชาชีพเฉพาะด้าน)             3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต 
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     3.5 ค าอธิบายรายวิชา 

             3.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว111   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                                          3(3-0-6) 
SWU111  Thai for Communication 
      ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และ
กลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยาย
ความ และพรรณนาความ 
 
มศว121  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                                                    3(2-2-5) 
SWU121 English for Effective Communication 1 
     ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                                                    3(2-2-5) 
SWU122 English for Effective Communication 2 
     ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่าง 
ประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว123  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                                                        3(2-2-5) 
SWU123 English for International Communication 1 
     ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนา
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว124  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                                        3(2-2-5) 
SWU124 English for International Communication 2 
     ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
ที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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2) กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว131   ลีลาศ                                                                                                 1(0-2-1) 
SWU131 Social Dance 
     เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ
บุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว132  สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                             1(0-2-1) 
SWU132 Personal Fitness 
     หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน 
และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
 
มศว133  การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                                                                           1(0-2-1) 
SWU133 Jogging for Health 
     หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียน
โลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว134  โยคะ                                                                                                  1(0-2-1) 
SWU134 Yoga 
     เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรง
ของร่างกายเพื่อสุขภาพ 
มศว135  ว่ายน้ า                                                                                                1(0-2-1) 
SWU135 Swimming 
     เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ ์และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 
 
มศว136  แบดมินตัน                                                                                           1(0-2-1) 
SWU136 Badminton 
     ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูก
หน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 
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มศว137  เทนนิส                                                                                                1(0-2-1) 
SWU137 Tennis 
     เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการ
เล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ ์และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว138  กอล์ฟ                                                                                                 1(0-2-1) 
SWU138 Golf 
     ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และ
เก็บรักษาอุปกรณ ์และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว139  การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก                                                                          1(0-2-1) 
SWU139 Weight Training 
     เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึก
โดยการใช้น้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 
 
3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว141  ชีวิตในโลกดิจิทัล                                                                                    3(3-0-6) 
SWU141 Life in a Digital World 
     ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน
สื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการ
ป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและเทคโนโลยี 
 
มศว241  แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                                                             2(1-2-3) 
SWU241 Digital Technology and Society Trends 
     ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
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มศว242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                                                     3(3-0-6) 
SWU242 Mathematics in Daily Life 
     ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล  คณิตศาสตร์ส าหรับ
ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
 
มศว243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                                                3(3-0-6) 
SWU243 Personal Financial Management 
     ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วน
บุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 
 
มศว244  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                        3(3-0-6) 
SWU244 Science for Better Life and Environment 
     ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มศว245  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                                                              2(2-0-4) 
SWU245 Science, Technology and Society 
     ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทย
ในปัจจุบัน 
 
มศว246  วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                                                                 2(2-0-4) 
SWU246 Healthy Lifestyle 
     ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถี
ชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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มศว247  อาหารเพื่อชีวิต                                                                                     2(1-2-3) 
SWU247 Food for Life 
     ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การ
เลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 
 
มศว248  พลังงานทางเลือก                                                                                   2(2-0-4) 
SWU248 Alternative Energy 
     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ
พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์ โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
มศว341  ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                                                                  2(1-2-3) 
SWU341 Business in a Digital World 
     ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 
4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                                                                 3(3-0-6) 
SWU151 General Education for Human Development 
     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
 
มศว161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                                                    2(2-0-4) 
SWU161 Human in Learning Society 
    ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้ งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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มศว251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                                                      2(1-2-3) 
SWU251 Music and Human Spirit 
     ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทัง้ฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 
 
มศว252  สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                                                                             3(3-0-6) 
SWU252 Aesthetics for Life 
     ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 
มศว253  สุนทรียสนทนา                                                                                      2(1-2-3) 
SWU253 Dialogue 
     ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้
สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก
ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 
มศว254  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                                                    2(1-2-3) 
SWU254 Art and Creativity 
     ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะใน
งานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 
มศว255  ธรรมนูญชีวิต                                                                                        2(1-2-3) 
SWU255 Constitution for Living 
     ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการ
พัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 
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มศว256  การอ่านเพ่ือชีวิต                                                                                    2(2-0-4) 
SWU256 Reading for Life 
     ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
มศว257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                                   2(2-0-4) 
SWU257 Literature for Intellectual Powers 
     ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
 
มศว258  ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                                                    2(2-0-4) 
SWU258 Arts of Speaking and Presentation 
     ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา 
การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ 
 
มศว261  พลเมืองวิวัฒน์                                                                                      3(3-0-6) 
SWU261 Active Citizens 
     ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึด
หลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้ง
แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
มศว262  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                                                         2(2-0-4) 
SWU262 History and Effects on Society 
     ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์ 
 
มศว263  มนุษย์กับสันติภาพ                                                                                 2(2-0-4) 
SWU263 Human and Peace 
     ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม 
และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
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มศว264  มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                                     2(2-0-4) 
SWU264 Human in Multicultural Society 
     ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทาง
สังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน
ทัศน ์และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
มศว265  เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                                                                               3(3-0-6) 
SWU265 Economic Globalization 
     ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มศว266  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                         2(2-0-4) 
SWU266 Sufficiency Economy 
     ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 
มศว267  หลักการจัดการสมัยใหม่                                                                           2(2-0-4) 
SWU267 Principles of Modern Management 
     ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 
มศว268  การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                                                       2(1-2-3) 
SWU268 Social Study by Research 
     ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้
แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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มศว351  การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                              3(2-2-5) 
SWU351 Personality Development 
     ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 
 
มศว352  ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                                       3(3-0-6) 
SWU352 Philosophy and Thinking Process 
     ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ  พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
 
มศว353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                                              3(3-0-6) 
SWU353 Logical Thinking and Ethics 
     ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของวิธี
คิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
มศว354  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                                                                 3(2-2-5) 
SWU354 Creativity and Innovation 
     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์
และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
 
มศว355  พุทธธรรม                                                                                            3(3-0-6) 
SWU355 Buddhism 
     ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 
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มศว356  จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                                                                 2(2-0-4) 
SWU356 Social Psychology for Living 
     ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปร
ทางสังคมที่ท าให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต  การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ มจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 
มศว357  สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                                                              2(2-0-4) 
SWU357 Mental Health and Social Adaptability 
     ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการ
ป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มศว358  กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                                                  2(1-2-3) 
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development 
     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มี
คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 
มศว361  มศว เพ่ือชุมชน                                                                                     3(2-2-5) 
SWU361 SWU for Communities 
     ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 
มศว362  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                   2(1-2-3) 
SWU362 Local Wisdom 
     ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและพัฒนาการ
ของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มศว363  สัมมาชีพชุมชน                                                                                     2(1-2-3) 
SWU363 Ethical Careers for Community 
     ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
มศว364  กิจการเพื่อสังคม                                                                                  2(1-2-3) 
SWU364 Social Enterprise 
     ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพ่ือ
สังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ 
และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
 

1.5.2 หมวดวิชาพื้นฐานคณะ 

ศปก101  ศิลปกรรมกับกระแสสังคม        3(3-0-6) 
FAS101  Arts and Social Trends 
 ศึกษาแนวคิดของผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ ทั้ง ทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการแสดง 
นาฏศิลป์ และดนตรี ที่เกิดขึ้นท่ามกลางพัฒนาการและกระแสสังคมของโลกปัจจุบัน เพ่ือวิเคราะห์ถึงความหมาย 
ความสัมพันธ์ ตลอดจนปัจจัยการด ารงอยู่ของศิลปะในสังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็นแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงทางศิลปกรรมในอนาคตได้ 
 
ศปก 202   ศิลปกรรมเพ่ือชุมชน          3(2-2-5) 
FAS 202 Arts for Community 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ความหมาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ จิตส านึกสาธารณะและความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปกรรมกับชุมชน รู้จักกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพ่ือชุมชน การมีส่วนร่วมในชุมชน  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน าศิลปกรรมเข้าไปเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมศักยภาพของชุมชน 
 
ศปก303  การจัดการทางศิลปกรรม         3(2-2-5) 
FAS303  Arts Management      
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎีทุนทางศิลปกรรมในกระแสสังคม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
ลิขสิทธิ์งานศิลปกรรม ศึกษากระบวนการจัดการในการพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดให้เกิด
นวัตกรรมที่มีคุณค่า  มูลค่าเพ่ิม น าความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างให้เกิดนวัตกรรมในงานศิลปกรรม 
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1.5.2 หมวดวิชาพื้นฐานสาขา 

อบท101 หลักและทฤษฎีการออกแบบ       3(2-2-5) 
VID101 Principle and Theory for Design  
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการ ทฤษฎีสี ทฤษฎีการออกแบบ การจัดองค์ประกอบศิลป์ ฝึกปฏิบัติการจัด
องค์ประกอบการออกแบบ และน าเสนอผลงานออกแบบ 
 
อบท102 วิวัฒนาการการออกแบบ       2(1-2-3) 
VID102 Evolution Design 

 ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศิลป์ในยุคสมัยต่างๆ ทั้งตะวันตกและตะวันออก อิทธิพล
ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการวิวัฒนาการแนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น เครื่องประดับ และฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน  

อบท201 วิทยาศาสตร์พื้นถิ่นเพ่ือการออกแบบ      2(1-2-3) 
VID201  Native Science for Design 
 ศึกษา เรียนรู้ ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระบวนการที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาพ้ืนถิ่น และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ ทดลองด้วยวิธีการย้อม การฟอก การหมัก การบ่ม บูรณาการสู่งาน
ออกแบบ 
 
อบท202  การสร้างแบรนด์และการตลาด       3(2-2-5) 
VID202 Branding and Marketing  
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคิดการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และเครื่องประดับ การบริหารจัดการด้านการผลิต การค านวณต้นทุน การจัดซื้อ การจ าหน่าย 
การวิเคราะห์แนวโน้มและการส่งเสริมการขาย  ฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์และน าเสนอทางการตลาด 
 
อบท203 การออกแบบนววัฒนธรรม       2(1-2-3) 
VID203 Cultural Neoteric Design 
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคิด พฤติกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น หลักการออกแบบนววัฒนธรรม กระบวนการพัฒนา
งานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และน าเสนอผลงานต้นแบบนวัฒนธรรม 
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อบท301  วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการออกแบบ      2(1-2-3) 
VID301  Applied Science for Design 
 ศึกษา เรียนรู้ ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ฝึกปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ ทดลองด้วยวิธีการ การหล่อ การอัดขึ้นรูป การท าแม่พิมพ์ องค์ประกอบของการออกแบบ                
การน าเสนองาน และการผลิตผลงาน 
 
อบท302  แนวโน้มการออกแบบ        3(2-2-5) 
VID302   Trends for Design 
  ศึกษา เรียนรู้ แนวโน้มการออกแบบ  ผลกระทบต่อสังคมและชุมชน การคาดการณ์ทางด้าน
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม และกระแสนิยม ฝึกปฏิบัติการสร้างแนวคิด และน าเสนอแนวคิดการออกแบบ
จากแนวโน้มที่วิเคราะห ์ 
 
อบท303 จรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบ      2(1-2-3) 
VID303 Professional Ethics of Designer 
 ศึกษา เรียนรู้ คุณวุฒิวิชาชีพ จรรยาบรรณการท างานการออกแบบ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
อาชีพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา คุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพนักออกแบบ ฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติการจรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบ   
 
อบท304 การฝึกงาน         3(2-2-5) 
VID304 Internship 
 ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการฝึกงาน การท างานด้านการออกแบบ การรายงาน ฝึกปฏิบัติงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบแฟชั่น ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบภายใน และงานออกแบบในสาขาที่เกี่ยวข้องใน
องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้าน การบูรณาการความรู้กับประสบการณ์ด้านวิชาชีพการ
ออกแบบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง  การสัมมนาและน าเสนอรายงานผลการฝึกงานออกแบบ   
 
อบท401  เค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์      2(1-2-3) 
VID401  Design Innovation Thesis Proposal 
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการ รูปแบบ เค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์ การเขียนเค้าโครง การ
ก าหนดหัวข้อและขอบเขตการออกแบบ การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ประโยชน์ที่ได้รับ กระบวนการ
ออกแบบและการน าเสนอรายงาน  ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงและน าเสนอเค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบ
นิพนธ์ 
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อบท402 นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์       6(2-8-8) 
VID402 Design Innovation Thesis 
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการ แนวคิด รูปแบบ การด าเนินงานนวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์ กระบวนการ
สร้างสรรค์งานออกแบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม การเขียนรายงาน ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์ 
และน าเสนอต้นแบบและรายงานผลงานนวัตกรรมการออกแบบ การประเมินผลโดยคณะกรรมการภายนอก 
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาเอกนั้น ๆ มาร่วมตรวจงานตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผลงานที่
ออกแบบมีความพร้อมในการเผยแพร่งานสู่ชุมชน 
 

1.5.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

(1) กลุ่มวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 

อบท111 การวาดภาพประกอบผลิตภัณฑ์        2(1-2-3) 
VID111 Product Illustration 
 ศึกษา เรียนรู้ การวาดภาพผลิตภัณฑ์ การใช้เส้น การให้น้ าหนักของแสงเงา การเขียนภาพแบบร่าง 
การเขียนแบบแปลน ภาพด้าน ภาพตัดแสดงรายละเอียดภายใน สองมิติ สามมิติ การเขียนทัศนียภาพ และฝึก
ปฏิบัติการวาดภาพผลิตภัณฑ์ส าหรับการน าเสนอ และใช้ในการประกอบการผลิต 
 
อบท112 เทคนิคการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์      2(1-2-3) 
VID112 Products Prototyping Techniques 
 ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการประกอบสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประเภท โครงสร้าง การเลือกวัสดุ 
อุปกรณ์ เทคนิคการตกแต่งพ้ืนผิว และฝึกปฏิบัติการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์  
 
อบท113 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม    2(1-2-3) 
VID113 Cultural Conceptual Product Design Thinking  
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคิด หลักการ การสร้างแนวคิดจากทุนทางวัฒนธรรม การพัฒนาแนวคิด 
กระบวนการออกแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม การน าเสนอ
แนวคิดและผลงานออกแบบ 
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อบท115 การออกแบบศิลปหัตถกรรม         3(2-2-5) 
VID115 Craft Design 
 ศึกษา เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมของไทย ด้านวัสดุ โครงสร้าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย ลวดลาย 
กรรมวิธีการผลิต การใช้เครื่องมือ ภูมิปัญญาในการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย และฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เขียนแบบเพื่อการผลิต และทดลองสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีกลไก ผลิตและน าเสนอผลงาน 
 
อบท211 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
VID211 Industrial Product Design  
 ศึกษา เรียนรู้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย ด้านวัสดุ โครงสร้าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย ลวดลาย 
กรรมวิธีการผลิต การใช้เครื่องมือ ภูมิปัญญาในการผลิต และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ เขียนแบบเพ่ือ
การผลิต และทดลองสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมสมัยที่มีกลไกอย่างง่าย ผลิตและน าเสนอผลงาน
ได้อย่างเป็นระบบ 
อบท212 การทดลองวัสดุในงานผลิตภัณฑ์       3(2-2-5) 
VID212 Materials Experiment for Product 
 ศึกษา เรียนรู้  คุณสมบัติ ชนิด ประเภท วัสดุที่หลากหลาย ในงานผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ
ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ให้เหมาะสมกับรูปแบบ วิธีการผลิต และฝึกปฏิบัติการทดลองการประกอบสร้าง
ผลิตภัณฑ์  
 
อบท216 วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบผลิตภัณฑ์     2(1-2-3) 
VID216 Native Materials and Construction for Product Design  
 ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์คุณสมบัติ ประเภทของวัสดุพ้ืนถิ่น วัสดุธรรมชาติ อนินทรีสาร อินทรีย์
สาร เส้นใย การเลือกใช้ กระบวนการทดลองการเตรียมวัสดุ  กระบวนการประกอบสร้าง ผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
 
อบท217 การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
VID217 Eco-Friendly Product Design 
  ศึกษา เรียนรู้ แนวคิด นิเวศผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกใช้เทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาไทย การเลือกใช้วัสดุ กรรมวิธีการผลิต และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ เขียนแบบเพ่ือการ
ผลิต การทดลองสร้างต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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อบท311  การออกแบบผลิตภัณฑ์นววัฒนธรรม      3(2-2-5) 
VID311 Cultural Neoteric Product Design  
 ศึกษา เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย แนวคิด การวิเคราะห์พฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมาย วัสดุและวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาแบบร่าง  การเขียนแบบ และทดลองสร้าง
ต้นแบบเป็นผลิตภัณฑ์นววัฒนธรรม  
 
อบท312 การออกแบบบรรจุภัณฑ์วัฒนธรรม       3(2-2-5) 
VID312 Cultural Package Design 
 ศึกษา เรียนรู้ ประเภทบรรจุภัณฑ์ วัสดุ โครงสร้าง กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ การประยุกต์
วัฒนธรรมของท้องถิ่นมาใช้กับการบรรจุภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิก การพัฒนาแบบ
ร่าง การเขียนแบบเพื่อการผลิต การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์  
 
อบท315 วัสดุสังเคราะห์และการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบผลิตภัณฑ์   2(1-2-3) 
VID315 Synthetic Materials and Construction for Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์คุณสมบัติ ประเภทของวัสดุสังเคราะห์ และวัสดุเชิงประกอบ  การ
เลือกใช้ การทดลองเตรียมวัสดุ กระบวนการประกอบสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์  ผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
 
อบท316 การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์      3(2-2-5) 
VID316 Creative Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้แนวคิดผลิตภัณฑ์ กระบวนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ทุนวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ
เทคโนโลยี และฝึกปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาแบบร่าง การเขียนแบบเพื่อการ
ผลิต สร้างต้นแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย 
 
อบท411  เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์      2(1-2-3) 
VID411  Technology for Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้ เทคโนโลยีในงานผลิตภัณฑ์ กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวิธีการประกอบสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์  
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อบท412 การออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง      3(2-2-5) 
VID412  Specialized Product Design 

ศึกษา เรียนรู้ แนวคิดผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะทาง บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกการวิเคราะห์
ปัญหา การบูรณาการศาสตร์วิชาส าหรับการแก้ปัญหา ปฏิบัติการออกแบบ และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง    
 
อบท413 การจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบผลิตภัณฑ์        3(2-2-5) 
VID413 Exhibition for Product Design  
 ศึกษา เรียนรู้ การจัดแสดงนิทรรศการ รูปแบบ การวางแผนงาน การเตรียมงาน สื่อและวิธีการ
น าเสนอผลงานออกแบบ ฝึกปฏิบัติรจัดแสดงผลงานสู่สาธารณะชน ที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการตลาด 
และสอดคล้องกับองค์กร การสื่อสารและการแสดงผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 (2) กลุ่มวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)                                  
อบท121  การวาดภาพประกอบแฟชั่น        2(1-2-3) 
VID121   Fashion Illustration 
  ศึกษา เรียนรู้ การวาดภาพแฟชั่น การใช้เส้น การให้น้ าหนักของแสงเงา การเขียนโครงสร้างหุ่น 
เครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย การเขียนภาพแบบร่าง ภาพแสดงรายละเอียด สองมิติ สามมิติ 
และฝึกปฏิบัติการวาดภาพแฟชั่นส าหรับการน าเสนอ และใช้ในการประกอบการผลิต 
 
อบท122  วิธีการตัดเย็บ         2(1-2-3) 
VID122   Sewing Techniques 
  ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการประกอบสร้างต้นแบบจากแบบตัดเบื้องต้น การวางผ้า การตัดเย็บ การ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การลองแบบบนหุ่น และฝึกปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแฟชั่น 
 
อบท124  แนวคิดการออกแบบแฟชั่นจากทุนทางวัฒนธรรม     2(1-2-3) 
VID124   Cultural Conceptual Fashion Design Thinking  
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคิด หลักการ การสร้างแนวคิดจากทุนทางวัฒนธรรม การพัฒนาแนวคิด 
กระบวนการออกแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นจากทุนวัฒนธรรม การน าเสนอ
แนวคิดและผลงานออกแบบ 
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อบท125  การสร้างแบบตัดขั้นพื้นฐาน        3(2-2-5) 
VID125   Fundamental Pattern Making 
   ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการสร้างแบบตัดเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ ด้วยกระดาษเบื้องต้น ถ่ายทอดแบบ
ร่างจากแบบตัด 2 มิติ การก าหนดขนาด สัดส่วน โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ และฝึก
ปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแฟชั่น 
 
อบท221  การสร้างแบบตัดบนหุ่นขั้นพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
VID221   Fundamental Draping 
   ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการสร้างแบบตัดเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ ด้วยผ้าบนหุ่นเบื้องต้น ถ่ายทอดแบบ
ร่างจากแบบตัด 3 มิติ การก าหนดขนาด สัดส่วน โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ และฝึก
ปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแฟชั่น 
 
อบท222  การทดลองวัสดุในงานแฟชั่น       3(2-2-5) 
VID222   Materials Experiment in Fashion 
  ศึกษา เรียนรู้  คุณสมบัติ ชนิด ประเภท วัสดุต่าง ๆ ในงานแฟชั่น ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ
ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ให้เหมาะสมกับรูปแบบ วิธีการผลิต และประกอบสร้าง ฝึกปฏิบัติการทดลอง 
การประกอบสร้างผลิตภัณฑ์แฟชั่น 
 
อบท226  วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบแฟชั่น    2(1-2-3) 
VID226   Native Materials and Construction for Fashion Design 
  ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์คุณสมบัติ ประเภทของวัสดุพ้ืนถิ่น วัสดุธรรมชาติ อนินทรีสาร อินทรีย์
สาร เส้นใย การเลือกใช้ กระบวนการทดลองการเตรียมวัสดุ กระบวนการประกอบสร้าง ผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์แฟชั่น 
 
อบท227  การสร้างแบบตัดขั้นกลาง       3(2-2-5) 
VID227   Intermediate Pattern Making 
   ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการสร้างแบบตัดเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ ด้วยกระดาษ ถ่ายทอดแบบร่างที่มี
ความซับซ้อนขึ้นจากแบบตัด 2 มิติ การก าหนดขนาด สัดส่วน โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ 
และฝึกปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแฟชั่น 
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อบท321  การออกแบบและประกอบสร้างเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายเบื้องต้น  3(2-2-5) 
VID321   Fundamental Accessories Design and Construction 
   ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายเบื้องต้น ถ่ายทอดแบบร่าง การ
ก าหนดขนาด สัดส่วน โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ และฝึกปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแฟชั่น 
 
อบท322  การสร้างแบบตัดบนหุ่นขั้นกลาง       3(2-2-5) 
VID322   Intermediate Pattern Draping 
  ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการสร้างแบบตัดเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ ด้วยผ้าบนหุ่น ถ่ายทอดแบบร่างที่มี
ความซับซ้อนขึ้นจากแบบตัด 3 มิติ การก าหนดขนาด สัดส่วน โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ 
และฝึกปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแฟชั่น 
 
อบท325  วัสดุสังเคราะห์และการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบแฟชั่น   2(1-2-3) 
VID325   Synthetic Materials and Construction for Fashion Design 
   ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์คุณสมบัติ ประเภทของวัสดุสังเคราะห์ และวัสดุเชิงประกอบ การ
เลือกใช้ การทดลองเตรียมวัสดุ กระบวนการประกอบสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ และการพัฒนาต่อ
ยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์แฟชั่น 
 
อบท326  การออกแบบและประกอบสร้างเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายขั้นกลาง  3(2-2-5) 
VID326   Intermediate Accessories Design and Construction 
   ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย ถ่ายทอดแบบร่างที่มีความ
ซับซ้อนขึ้น การก าหนดขนาด สัดส่วน โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ และฝึกปฏิบัติการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแฟชั่น 
 
อบท421  เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบแฟชั่น      2(1-2-3)  
VID421   Technology for Fashion Design 
   ศึกษา เรียนรู้ เทคโนโลยีในงานแฟชั่น กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น และวิธีการประกอบสร้าง 
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อบท422  การประกอบสร้างเพ่ืองานแฟชั่นขั้นสูง      3(2-2-5) 
VID422   Intensive Fashion Construction 
  ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการประกอบสร้างเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ ถ่ายทอดแบบร่างที่มีความซับซ้อน
จากแบบตัด 2 มิติ และ 3 มิติ การก าหนดขนาด สัดส่วน โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ และ
ฝึกปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแฟชั่น 
 
อบท423  การจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบแฟชั่น     3(2-2-5) 
VID423   Exhibition for Fashion Design 
   ศึกษา เรียนรู้ การจัดแสดงนิทรรศการ รูปแบบ การวางแผนงาน การเตรียมงาน สื่อและวิธีการ
น าเสนอผลงานออกแบบ ฝึกปฏิบัติรจัดแสดงผลงานสู่สาธารณะชน ที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการตลาด 
และสอดคล้องกับองค์กร การสื่อสารและการแสดงผลงานออกแบบแฟชั่น 
 

 (3) กลุ่มวิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design) 

อบท131  การร่างภาพและหลักการออกแบบเครื่องประดับ         3(2-2-5) 
VID131   Sketching and Principles of Jewelry Design 
   ศึกษา เรียนรู้ หลักการร่างภาพ องค์ประกอบทางศิลปะ การออกแบบเครื่องประดับแต่ละประเภท  
รู้การร่างภาพเครื่องประดับ การลงสีในงานออกแบบเครื่องประดับ และฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์ การออกแบบ
เครื่องประดับ โดยค านงึถึงจรรยาบรรณของนักออกแบบเป็นส าคัญ  
 
อบท132  ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ        3(2-2-5) 
VID132   Creativity for Jewelry Design 
   ศึกษา เรียนรู้ หลักการสร้างความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) การ
สร้างแรงบันดาลใจ  กระบวนการวิเคราะห์ วิจารณ์งานออกแบบผ่านทั้งในอดีต และปัจจุบัน สังเคราะห์
แนวความคิดส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ ฝึกปฏิบัติและน าเสนอแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับ 
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณอันดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสรรค์  
 
อบท133  แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับ      3(2-2-5) 
VID133  Concept of Jewelry Design 
   ศึกษา เรียนรู้ แนวคิดทางการออกแบบ แรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับและฝึกการ
วิเคราะห์ วิจารณ์แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับทั้งในอดีต และปัจจุบัน สังเคราะห์แนวความคิดผ่านผัง
มโนทัศน์ และฝึกปฏิบัติการเขียนแนวคิด การน าเสนอแนวคิดในงานออกแบบเครื่องประดับ 
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อบท231  นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากภูมิปัญญา    3(2-2-5) 
VID 231  Wisdom for Jewelry Design Innovation 
        ศึกษา เรียนรู้ แนวคิดการออกแบบจากภูมิปัญญา การเพ่ิมมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา พัฒนาสู่การออกแบบเครื่องประดับจากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ ออกแบบ
เครื่องประดับจากภูมิปัญญา โดยเน้นกระบวนการวิจัยเป็นฐานส าคัญในการสร้างสรรค์  
 
อบท232  อัญมณีกับการออกแบบเครื่องประดับ      3(2-2-5) 
VID232  Gemstones for Jewelry Design 
   ศึกษา เรียนรู้ การจ าแนกประเภทและชนิดของอัญมณี รูปแบบการเจียระไน ต าหนิและลักษณะ
พิเศษต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของอัญมณีแต่ละประเภท ปฏิบัติการวาดอัญมณีและ
เหลี่ยมเจียระไน ตลอดจนการลงสี และการออกแบบเครื่องประดับประกอบอัญมณี 
 
อบท233  โลหะมีค่าส าหรับงานเครื่องประดับ      2(1-2-3) 
VID233 Precious Metal for Jewelry   
   ศึกษา เรียนรู้  คุณสมบัติของโลหะ การจ าแนกลักษณะ ชนิด และโครงสร้าง ที่ ใช้ ในงาน
เครื่องประดับ ตลอดจนฝึกปฏิบัติทางการออกแบบและการลงสีโลหะในงานเครื่องประดับ  
 
อบท234  นวัตกรรมการออกแบบลวดลายจากภูมิปัญญาไทย     3(2-2-5) 
VID234  Ornament Innovation from Thai Wisdom 
    ศึกษา เรียนรู้ หลักการออกแบบลวดลาย ประเภทของลวดลาย การประยุกต์รูปแบบของลวดลายใน
งานศิลปกรรมภูมิปัญญาไทย ทั้งงานประติมากรรม จิตรกรรม หัตถศิลป์ ส าหรับงานออกแบบเครื่องประดับ 
และฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับจากลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน  
 
อบท331  การเขียนแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
VID331  Computer Aided Design for Jewelry Design 
   ศึกษา เรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนแบบเครื่องประดับ ที่ ใช้ในระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ และฝึกปฏิบัติการเขียนแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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อบท332  การออกแบบเครื่องประดับส าหรับงานตกแต่ง     3(2-2-5) 
VID332 Jewelry Design for Emebellishment 
   ศึกษา เรียนรู้ หลักการออกแบบเครื่องประดับ เพ่ือการตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ของใช้ 
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมส าหรับเครื่องตกแต่ง ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ การออกแบบ
เครื่องประดับส าหรับงานตกแต่ง และการน าเสนอภาพร่างรูปแบบผลงาน 
 
อบท333   นวัตกรรมการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยมือ     3(2-2-5) 
VID333    Handmade Prototyping for Innovation Jewelry  
   ศึกษา เรียนรู้ การใช้เครื่องมือ ขั้นตอน กระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยมือ การสร้าง
ต้นแบบเครื่องประดับแต่ละประเภท ในรูปแบบนูนต่ า นูนสูง และลอยตัว การตกแต่งพ้ืนผิวด้วยเครื่องมือ และ 
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยมือ  
 
อบท334  วัสดุทางเลือกในงานเครื่องประดับ        2(1-2-3) 
VID334 Alternative Materials for Jewelry   
   ศึกษา เรียนรู้ คุณสมบัติของวัสดุ ความเป็นไปได้ในการใช้งานที่สามารถใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการ
ผลิตเครื่องประดับ ทั้งวัสดุพ้ืนถิ่น วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ และวัสดุเชิงนวัตกรรม และฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับจากวัสดุทางเลือก  
 
อบท431  การตลาดและธุรกิจเครื่องประดับ      3(2-2-5) 
VID431  Business and Marketing for Jewelry 
   ศึกษา เรียนรู้ การตลาดและรูปแบบธุรกิจเครื่องประดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส ารวจ
พฤติกรรมผู้บริโภค การส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่าย และการโฆษณา  และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เก็บ
ข้อมูลทางการตลาดและการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน 
 
อบท432  การน าเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ     2(1-2-3) 
VID432   Jewelry Design Presentation 
   ศึกษา เรียนรู้ แนวคิด ทฤษฏี การถ่ายทอดความคิด วิธีการน าเสนอ ผลงานในรูปแบบสื่อเทคโนโลยี
ที่เป็นสากล และปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอผลงานเครื่องประดับต่อสาธารณชน 
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อบท433   การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
VID433   Creative Exhibition and Display in Arts 
   ศึกษา เรียนรู้ แนวคิด ทฤษฏีการรับรู้ การสร้างแรงจูงใจ หลักการจัดนิทรรศการ และการแสดงผล
งานการออกแบบเครื่องประดับในเชิงประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการ
ออกแบบเครื่องประดับสู่สาธารณะชน 
 
  3.5.5 วิชาเอกเลือก  

(1) กลุ่มวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 

อบท114 ระเบียบวิธีแนวคิดผลิตภัณฑ์       2(1-2-3) 
VID114 Product Methodology and Conceptual thinking 
 ศึกษา เรียนรู้ ทฤษฎี แนวคิด หลักการกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การน าเสนอแนวคิด ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ และน าเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
อบท116 การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์       2(1-2-3) 
VID116 Research and Development for Product 
 ศึกษา เรียนรู้ การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์  การค้นคว้าข้อมูล พฤติกรรมผู้บริโภค พ้ืนที่ 
ข้อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแนวคิด การพัฒนาผลงาน และฝึกปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คอลเลคชั่น การน าเสนองาน และทดลองผลิตต้นแบบ 
 
อบท213 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์    2(1-2-3) 
VID213 Computer Applications in Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภท เครื่องมือ วิธีการสร้างภาพ 
การน าเสนอผลงานออกแบบ สองมิติ สามมิติ และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการน าเสนอ 
 
อบท214 เทคนิคศิลปหัตถกรรม        2(1-2-3) 
VID214 Handicraft Techniques 
 ศึกษา เรียนรู้ ผลงานศิลปหัตถกรรม แนวคิด ประเภท เทคนิคงานช่าง รูปแบบ วัสดุและกรรมวิธี
การผลิต ฝึกปฏิบัติการทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรม และน าเสนอผลงานต้นแบบ 
 
 
 

https://dict.longdo.com/search/research
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อบท215 ดิจิทัลและเทคโนโลยีในงานผลิตภัณฑ์      2(1-2-3) 
VID215 Digital and Technology in Product 
 ศึกษา เรียนรู้ เทคโนโลยีและระบบดิจิ ทัลในงานผลิตภัณฑ์ ประเภท การใช้ ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับการผลิต การขึ้นรูป การตกแต่ง การพิมพ์ การประกอบ ฝึกปฏิบัติออกแบบ และน าเสนอ
ผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
 
อบท218 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม     2(1-2-3) 
VID218 Cultural Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้ ประเภท หลักการ แนวคิดของทุนทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ กระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และน าเสนอผลงานออกแบบได้  
 
อบท219 การออกแบบภายใน             2(1-2-3) 
VID219  Interior Design 
 ศึกษา เรียนรู้ พ้ืนฐานทฤษฎี หลักการ แนวคิด การเขียนแบบภายในเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ เทคนิค
การใช้สี การฝึกท าแบบจ าลองสื่อสารแนวคิด  น าเสนอผลงาน สองมิติ และสามมิติ  ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ภายใน แบบร่างความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกับมนุษย์ และการใช้งานของที่พักอาศัย การวางผัง ขนาด 
สัดส่วน ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
อบท313 ระบบในองค์กรผลิตภัณฑ์         2(1-2-3) 
VID313 System in Product Enterprises 
 ศึกษา เรียนรู้ ประเภทองค์กรผลิตภัณฑ์ ระบบ โครงสร้าง  องค์ประกอบ การบริหารจัดการ               
ฝึกวิเคราะห์และน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตามขนาด และวัตถุประสงค์ขององค์กรผลิตภัณฑ์   
 
อบท314  การสร้างแบรนด์และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์      2(1-2-3) 
VID314  Branding and Merchandising in Product 
 ศึกษา เรียนรู้ การสร้างตราสินค้า การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ องค์ประกอบ กระบวนการทางการตลาด การ
บริหารจัดการ และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์ และน าเสนอผลการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์
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อบท317 แฟ้มสะสมผลงานผลิตภัณฑ์       2(1-2-3) 
VID317 Product Portfolio 
 ศึกษา เรียนรู้ ประเภท หลักการ รูปแบบ กระบวนการสร้างสรรค์ การถ่ายภาพส าหรับแฟ้มสะสม
ผลงาน ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์แฟ้มรวบรวมผลงานออนไลน์ (E-Portfolio) ชนิดรูปแบบไฟล์ดิจิตัล ไฟล์วีดีโอ 
(VDO files: Streaming Online) รูปเล่มหนังสือ(Printed Portfolio booklet: Hardcopy)  
 
อบท318 การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย      2(1-2-3) 
VID318 Thai Wisdom Product Design  
 ศึกษา เรียนรู้ ภูมิปัญญาไทย ประเภท ทรัพยากรวัตถุดิบ การกระยุกต์ใช้ภูมิปัญญา กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย และน าเสนอผลงานต้นแบบ 
 
อบท414  การออกแบบเครื่องเรือน                               2(1-2-3) 
VID414 Furniture Design 
 ศึกษา เรียนรู้ การออกแบบเครื่องเรือน ทฤษฎีและหลักเกณฑ์  สัดส่วนทางกายภาพของมนุษย์กับ
พ้ืนที่ในการใช้งาน  ทั้งเครื่องเรือนแบบลอยตัวและแบบถาวร  การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการ
ออกแบบ  และฝึกปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบขยายรายละเอียด  ก าหนดวัสดุ และท าแบบจ าลอง  
 
อบท415  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์        3(2-2-5) 
VSD415  English for Product Design Presentation 
 ศึกษา เรียนรู้  ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ส าหรับสื่อสารใน
สถานการณ์การท างาน การน าเสนองาน การโน้มน้าวลูกค้า และการเจรจาธุรกิจผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
โดยมีการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ด้านร่วมกัน และฝึกทักษะการสื่อสารน าเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์     
 
อบท416 การศึกษาผลิตภัณฑ์กับวัฒนธรรมระดับสากล     2(1-2-3) 
VID416 International Studies in Cultural Product  
 ศึกษา เรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ในวัฒนธรรมระดับสากล แนวคิด ประเภท ความหลากหลายและแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมกับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านรูปแบบ ภาพลักษณ์ โครงสร้าง วัสดุฝึกวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ในวัฒนธรรมระดับสากล และน าเสนอแนวคิดผลงานออกแบบ   
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อบท417 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์       2(1-2-3) 
VID417 Ceramics Design   
 ศึกษา เรียนรู้ ชนิดประเภทคุณสมบัติ วัตถุดิบ ส่วนผสม เนื้อดินและเคลือบ วิธีการขึ้นรูป เทคนิค
การตกแต่ง การเคลือบ การเผา กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่สอดคล้องกับผู้ใช้งาน ประโยชน์ใช้
สอย สุนทรียภาพ แนวโน้มทางการตลาด และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ และน าเสนอต้นแบบ  
 
อบท418 การสร้างสไตล์ส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์     2(1-2-3) 
VID418 Styling for Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้ สไตล์ แนวคิด การสร้างภาพลักษณ์สินค้า กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มสินค้าร่วมสมัย 
วิธีการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติการสร้างสไตล์ และน าเสนอรูปแบบการสไตล์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์  
 
อบท419 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง       2(1-2-3) 
VID419 Rubber Product Design   
  ศึกษา เรียนรู้ ชนิดประเภท คุณสมบัติวัสดุ ส่วนผสม วิธีการขึ้นรูป การประกอบสร้าง เทคนิคการ
ตกแต่ง กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง ที่สอดคล้องกับผู้ใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย สุนทรียภาพ ตาม
แนวโน้มทางการตลาด และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง และน าเสนอต้นแบบ 
 
 (2) กลุ่มวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) 

อบท123  ระเบียบวิธีแนวคิดแฟชั่น       2(1-2-3) 
VID123   Fashion Methodology and Conceptual thinking  
   ศึกษา เรียนรู้  ทฤษฎี  แนวคิด หลักการกระบวนการออกแบบแฟชั่น การน าเสนอแนวคิด                    
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และน าเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น 
 
อบท126  การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบแฟชั่น      2(1-2-3) 
VID126   Research and Development for Fashion 
   ศึกษา เรียนรู้  การพัฒนาการออกแบบแฟชั่น  การค้นคว้าข้อมูล พฤติกรรมผู้บริโภค พ้ืนที่ 
ข้อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแนวคิด การพัฒนาผลงาน และฝึกปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบแฟชั่น
คอลเลคชั่น การน าเสนองาน และทดลองผลิตต้นแบบได้ 
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อบท223  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบแฟชั่น     2(1-2-3) 
VID223   Computer Applications in fashion design 
   ศึกษา เรียนรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบแฟชั่น ประเภท เครื่องมือ วิธีการสร้างภาพ 
การน าเสนอผลงานออกแบบ สองมิติ สามมิติ และฝึกปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น และการน าเสนอ 
 
อบท224  เทคนิคสิ่งทอทางวัฒนธรรม       2(1-2-3) 
VID224   Cultural Textile Techniques  
   ศึกษา เรียนรู้ ผลงานสิ่งทอท้องถิ่น แนวคิด ประเภท วิธีการ กระบวนการ การเลือกใช้วัสดุ การผลิต 
และฝึกปฏิบัติการทดลองสร้างสรรค์ผลงานสิ่งทอ และน าเสนอผลงานต้นแบบได้ 
  
อบท225  เทคนิคพ้ืนผิวและการตกแต่งส าหรับงานออกแบบ     2(1-2-3) 
VID225   Surface Techniques and Embellishments for Design 
   ศึกษา เรียนรู้ เทคนิคและรายละเอียดตกแต่งที่เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวของวัสดุต่าง ๆ การสร้างลวดลาย 
การพิมพ์ระบบดิจิตัล การเลเซอร์คัท การถัก การปัก และฝึกปฏิบัติการทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานที่
สอดคล้องกับกระบวนการผลิต 
  
อบท228  การออกแบบแฟชั่นด้วยทุนทางวัฒนธรรม      2(1-2-3) 
VID228   Cultural Fashion Design 
   ศึกษา เรียนรู้ ประเภท หลักการ แนวคิดของทุนทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ กระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น ฝึกปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นด้วยทุนทางวัฒนธรรม และน าเสนอผลงานออกแบบได ้
 
อบท323  ระบบในองค์กรแฟชั่น        2(1-2-3) 
VID323   System in Fashion Enterprises  
   ศึกษา เรียนรู้ ประเภทองค์กรแฟชั่น ระบบ โครงสร้าง องค์ประกอบ การบริหารจัดการ ฝึกวิเคราะห์
และน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตามขนาด และวัตถุประสงค์ขององค์กรแฟชั่น   
 
อบท324  การสร้างแบรนด์และจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น      2(1-2-3) 
VID324   Branding and Merchandising in Fashion 
   ศึกษา เรียนรู้ การสร้างตราสินค้า การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ องค์ประกอบ กระบวนการทาง
การตลาด การบริหารจัดการ และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่น ฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์ และน าเสนอผล
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่น 
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อบท327  แฟ้มสะสมผลงานแฟชั่น        2(1-2-3) 
VID327   Fashion Portfolio 
   ศึกษา เรียนรู้ ประเภท หลักการ รูปแบบ กระบวนการสร้างสรรค์ การถ่ายภาพส าหรับแฟ้มสะสม
ผลงาน ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์แฟ้มรวบรวมผลงานออนไลน์ (E-Portfolio) ชนิดรูปแบบไฟล์ดิจิตัล ไฟล์วีดีโอ 
(VDO files: Streaming Online) รูปเล่มหนังสือ(Printed Portfolio booklet: Hardcopy) 
 
อบท328  การออกแบบแฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     2(1-2-3) 
VID328   Eco-Friendly Fashion Design 
   ศึกษา เรียนรู้ แนวคิด นิเวศผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกใช้
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย การเลือกใช้วัสดุ กรรมวิธีการผลิต และฝึกปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น เขียนแบบเพ่ือ
การผลิต การทดลองสร้างต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
อบท424  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานออกแบบแฟชั่น          3(2-2-5) 
VSD424  English for Fashion Design Presentation 
   ศึกษา เรียนรู้  ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ส าหรับสื่อสารใน
สถานการณ์การท างาน การน าเสนองาน การโน้มน้าวลูกค้า และการเจรจาธุรกิจผลงานออกแบบแฟชั่น โดยมี
การบูรณาการทักษะทั้ง 4 ด้านร่วมกัน และฝึกทักษะการสื่อสารน าเสนอผลงานออกแบบแฟชั่น   
 
อบท425  การออกแบบแฟชั่นเน้นทรวดทรง      2(1-2-3) 
VID425  Contour Fashion Design 
   ศึกษา เรียนรู้ การออกแบบผลงานแฟชั่นที่ขับเน้นรูปร่าง รูปทรง ชุดว่ายน้ า ชุดชั้นใน เครื่องรัดทรง 
วัสดุ การประกอบสร้าง กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น 
และน าเสนอต้นแบบ 
 
อบท426  การศึกษาแฟชั่นกับวัฒนธรรมระดับสากล      2(1-2-3) 
VID426   International Studies in Cultural Fashion  
   ศึกษา เรียนรู้ แฟชั่นในวัฒนธรรมระดับสากล แนวคิด ประเภท ความหลากหลายและแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับผลงานการออกแบบแฟชั่น ด้านรูปแบบ ภาพลักษณ์ โครงสร้าง วัสดุฝึกวิเคราะห์แฟชั่นใน
วัฒนธรรมระดับสากล และน าเสนอแนวคิดผลงานออกแบบ   
 
 
 



59 
 

 

อบท427  การสร้างสไตล์ส าหรับงานออกแบบแฟชั่น      2(1-2-3) 
VID427  Styling for Fashion Design 
   ศึกษา เรียนรู้ สไตล์ แนวคิด การสร้างภาพลักษณ์สินค้า กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มสินค้าร่วมสมัย 
วิธีการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติการสร้างสไตล์ และน าเสนอรูปแบบการสไตล์ผลงานออกแบบแฟชั่น 
 
(3) กลุ่มวิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design) 

อบท134  การเขียนแบบเครื่องประดับ         3(2-2-5) 
VID134   Mechanical Drawing for Jewelry Design 
   ศึกษา เรียนรู้ หลักการและทฤษฏีการเขียนแบบเครื่องประดับแต่ละประเภท และฝึกปฏิบัติการ
เขียนแบบเครื่องประดับในลักษณะการเขียนภาพฉายแสดงรายละเอียด ภาพทัศนียภาพ ภาพ 3 มิติ การ
ก าหนดขนาดสัดส่วนตามมาตรฐานสากล  
 
อบท235  พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับงานเครื่องประดับ    3(2-2-5) 
VID235   Introduction to Computer Graphic for Jewelry Design 
    ศึกษา เรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกส าหรับงานออกแบบเครื่องประดับ             
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้างสรรค์ น าเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ 2 มิติ  
 
อบท236  การออกแบบเครื่องประดับประกอบเครื่องใช้จากวัสดุพ้ืนบ้าน        3(2-2-5) 
VID236   Jewelry Design from Thai Folk   Material  for  Accessories 
    ศึกษา เรียนรู้ แนวคิด กระบวนการออกแบบเครื่องประดับจากงานหัตถกรรม ประเภท งานจักสาน 
งานทอ งานปั้น งานแกะสลัก และฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทดลองผลิตเครื่องประดับโดยใช้วัสดุพื้นบ้าน 
 
อบท237  การออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิต ิ   3(2-2-5) 
VID237   3D Computer for Jewelry Design  
    ศึกษา เรียนรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบเครื่องประดับ 3 มิติ ที่ใช้ในระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบเครื่องประดับ 3 มิติ และน าเสนอผลงานออกแบบ
เครื่องประดับ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อบท335 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์       3(2-2-5) 
VID335 Jewelry Mastering for Wax  
    ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการ เทคนิค ขั้นตอนและวิธีการขึ้นรูปต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ 
รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องมือในการแกะแว็กซ์ให้เหมาะสมกับงานสร้างต้นแบบเครื่องประดับ และฝึกปฏิบัติการ
สร้างต้นแบบเครื่องประดับแต่ละประเภทด้วยแว็กซ ์ที่สามารถน าไปผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
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อบท336 การถ่ายภาพเครื่องประดับและอัญมณี      3(2-2-5) 
VID336 Photography of Gems and Jewelry 
    ศึกษา เรียนรู้ หลักการถ่ายภาพ การใช้กล้อง ชนิดของเลนส์ การใช้แสง ตลอดจนเทคนิคต่างๆ เพ่ือ
น าไปใช้เป็นถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ ส าหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณา แคตตาล็อค และฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ รวมไปถึงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ  
 
อบท337 การหล่อแม่พิมพ์เครื่องประดับ         3(2-2-5) 
VID337 Mastering for Casting Jewelry  
    ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการและขั้นตอนการหล่อแม่พิมพ์เครื่องประดับชิ้นเดียว และการส ารอง
ต้นแบบเครื่องประดับส าหรับการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม และฝึกปฏิบัติการหล่อแม่พิมพ์
เครื่องประดับ  การเก็บโครงสร้าง และการตกแต่งรายละเอียดแม่พิมพ์เครื่องประดับ  
 
อบท434  เทคนิคการผลิตเครื่องประดับอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 
VID434 Manufacturing Technique for Jewelry Design 
    ศึกษา เรียนรู้ เทคนิค กระบวนการการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม และฝึกปฏิบัติการ
การท าต้นแบบแม่พิมพ์เครื่องประดับส าหรับการผลิตระบบอุตสาหกรรม การท าแม่พิมพ์ชิ้นเดียว แม่พิมพ์โลหะ 
การอัดพิมพ์ยาง การฉีดเทียน  การติดต้นเทียน และการหล่อเครื่องประดับ 
 
อบท435  เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ          3(2-2-5) 
VID435  Technology for Jewelry Design 
   ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับการบูรณาการออกแบบ
เครื่องประดับ การสร้างวัสดุใหม่ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์เครื่องประดับที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการ
ผลิต  
 
อบท436  การวิเคราะห์งานออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
VID436  Analysis of Jewelry Design for Manufacturing   
    ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม เทคนิควิธีการผลิตเครื่องประดับ 
หลักการวิเคราะห์งานออกแบบเครื่องประดับ การจ าแนกประเภท และกรรมวิธีการผลิต ฝึกปฏิบัติการเขียน
ภาพแสดงรายละเอียดองค์ประกอบของงานออกแบบเครื่องประดับเพ่ือการผลิตระบบอุตสาหกรรม  
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อบท437  การสร้างแบรนด์ส าหรับธุรกิจเครื่องประดับ     3(2-2-5) 
VID437  Branding for Jewelry Business 
    ศึกษา เรียนรู้ แนวคิด ทฤษฏีการสร้างแบรนด์ ธุรกิจการค้าเครื่องประดับ การน าเสนอความเป็น
เอกลักษณ์ ความโดดเด่นและรสนิยมที่เป็นสากล วิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบเครื่องประดับประกอบธุรกิจ
สากล และฝึกปฏิบัติสร้างตราสัญลักษณ์ธุรกิจการค้าเครื่องประดับให้มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์
เฉพาะตน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณอันดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
อบท438  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ      3(2-2-5) 
VID438  English for Jewelry Design Presentation 
    ศึกษา เรียนรู้  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้ งการใช้
ภาษาอังกฤษแบบทั่วไปและภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารในสถานการณ์การท างาน การน าเสนองาน การโน้ม
น้าวลูกค้า และการเจรจาธุรกิจส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ และฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ บูรณาการ
ทักษะทั้ง 4 ด้านร่วมกัน  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

สาขา วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ ์

1 อ.ดร.เด่นพงษ์  วงศาโรจน์ ศป.บ.(ทัศนศิลป์ : จิตรกรรม)
 2540 
ศป.ม.(ทัศนศิลป์ : ศลิปะสมัยใหม่)
2546 
ศป.ด. (ทัศนศิลป์)2558 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

2 อ.ดร. สืบสาย  แสงวชิระภิบาล ศ.บ. (การออกแบบตกแต่ง
ภายใน), 2549 
ศ.ม. (ออกแบบภายใน), 2555 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

xxxxxxxxxx 

3 อ.ภคพงศ์  ทุ่งสี ่ กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2554 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 
2556 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

xxxxxxxxxx 

สาขา วิชาเอกการออกแบบแฟชัน่ 

4 ผศ.ดร. ศีมาศ ประทีปะวณิช ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์), 2540 
ศป.ม. (ออกแบบแฟช่ัน), 2554 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

5 อ.ดร. ธนีพรรณ  โชติกเสถียร กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2546 
ศศ.ม. (บริหารกาจัดการทาง
วัฒนธรรม สาขาการจดัการ
พิพิธภัณฑ์), 2551    
ศป.ด. (ทัศนศิลป์),2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxx 

6 อ. สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า วศ.บ. (วิศวกรรม/เคมสีิ่งทอ), 
2532 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประ
ยุกต์และเทคโนโลยสีิ่งทอ), 2543 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

xxxxxxxxxx 

สาขา วิชาเอกการออกแบบเคร่ืองประดับ 

7 อ.ดร.พรพิมล  พจนาพิมล ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์ : การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์), 2543 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 2551 
ปร.ด. (การวิจยัและพัฒนาหลักสูตร), 
2559 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxx 
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

8 อ. ยงยุทธิ์  ผันแปรจิตร ์ ศ.บ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอญั
มณี), 2545 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 
2554 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxx
xx 

9 อ. ธนกฤต  ใจสุดา ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์ : ศิลปะ
เครื่องประดับ), 2549 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 
2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxx
xx 

 

              3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

สาขา วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ ์

1 อ.ดร.เด่นพงษ์  วงศาโรจน์ ศป.บ.(ทัศนศิลป์ : จิตรกรรม) 2540 
ศป.ม.(ทัศนศิลป์ : ศลิปะสมัยใหม่)
2546 
ศป.ด.(ทัศนศิลป์)2558 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร. สืบสาย  แสงวชิระภิบาล ศ.บ. (การออกแบบตกแต่งภายใน), 
2549 
ศ.ม. (ออกแบบภายใน), 2555 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

xxxxxxxxxxx 

3 อ.ภคพงศ์  ทุ่งสี ่ กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2554 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 
2556 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

xxxxxxxxxxx 

สาขา วิชาเอกการออกแบบแฟชัน่ 
4 ผศ.ดร. ศีมาศ ประทีปะวณิช ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์), 2540 

ศป.ม. (ออกแบบแฟช่ัน), 2554 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร. ธนีพรรณ  โชติกเสถียร กศ.บ. (ศิลปศึกษา), 2546 
ศศ.ม. (บริหารกาจัดการทาง
วัฒนธรรม สาขาการจดัการ
พิพิธภัณฑ์), 2551    
ศป.ด. (ศิลปกรรม),  2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxx 
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

6 อ. สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า วศ.บ. (วิศวกรรม/เคมสีิ่งทอ), 2532 
 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประ
ยุกต์และเทคโนโลยสีิ่งทอ), 2543 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxx 

สาขา วิชาเอกการออกแบบเคร่ืองประดับ 
7 อ.ดร.พรพิมล  พจนาพิมล ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์ : การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์), 2543 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 
2551 
ปร.ด. (การวิจยัและพัฒนาหลักสูตร), 
2559 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxx 

8 อ. ยงยุทธิ์  ผันแปรจิตร ์ ศ.บ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอญั
มณี), 2545 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 
2554 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxx 

9 อ. ธนกฤต  ใจสุดา ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์ : ศิลปะ
เครื่องประดับ), 2549 
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), 
2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxx 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
การจัดให้นิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงาน บริษัท สถานประกอบการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ าวิชาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่
นิสิตเป็นผู้เลือก เพ่ือให้นิสิตพัฒนาความรู้และทักษะที่เรียนมา และเพ่ิมพูนความรู้และทักษะใหม่ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานในสภาพแวดล้อมจริง 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 นิสิตมีประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างานจริง 
  4.1.2 นิสิตมีการบูรณาการทักษะในด้านต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
  4.1.3 นิสิตมีประสบการณ์ในการใช้ทักษะการสื่อสารในการน าเสนอผลงานออกแบบ 
  4.1.4 นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์ เคารพสิทธิ ให้เกียรติ และสามารถปรับตัวเข้าหาผู้อื่น 
  4.1.5 นิสิตมีคุณธรรม ระเบียบวินัย และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 
     4.2 ช่วงเวลา 
         เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 ไปสิ้นสุดในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ฝึกประสบการณ์วิชาการฝึกงานออกแบบช่วง เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม หรือเป็นไปตามวัน 
และเวลาท างานของสถานประกอบการที่นิสิตเข้าฝึกงานก าหนด รายวิชา อบท304 การฝึกงาน 3(2-2-5) มี
ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 หรือตามดุลพินิจของอาจารย์ประจ า
วิชา  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  เพ่ือให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้ การท าวิจัยสร้างสรรค์  บูรณาการภูมิปัญญาและวัฒนธรรม จึง
ก าหนดให้นิสิตแต่ละคนต้องฝึกประสบการณ์การท าวิจัย โดยในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  ฝึกปฏิบัติตาม
หลักการวิจัยสร้างสรรค์ทางการด้านการออกแบบ  และในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 นิสิตสามารถน าความรู้มา
พัฒนาผสานการปฏิบัติงาน โดยก าหนดเป็นการท ารายงาน มีรูปเล่ม ตามระเบียบวิธีวิจัยสร้างสรรค์ทางการ
ด้านการออกแบบ   
     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
  2) สามารถท างานวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ได้ 
  3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 
  4) สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
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 5.3  ช่วงเวลา  
  ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
  ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
     
  5.4  จ านวนหน่วยกิต   
   รายวิชา อบท401  เค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์ 2(1-2-3)   หน่วยกิต 
  รายวิชา อบท402  นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์  6(2-8-8)   หน่วยกิต 
     รวมทั้งสิ้น            8    หนว่ยกิต 
     5.5  การเตรียมการ  

 5.5.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์และรายวิชา
นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์ 

 5.5.2 ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
 5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการก าหนดประเด็นหัวข้อที่จะศึกษาและกระบวนการวิจัย

ทุกขั้นตอน 
 5.5.4 ให้นิสิตจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทั้งเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัด

นิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

     5.6  กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย 
  5.6.2 ประเมินงานวิจัยของนิสิต ด้วยแบบประเมินงานวิจัย 
  5.6.3 ประเมินการจัดนิทรรศการของนิสิต 
  5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินงานวิจัยของนิสิตร่วมกันตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และ
เสียสละเพ่ือสังคม และมีจรรยาบรรณในการท างาน
วิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล  

- มีการสอดแทรกเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ และเสียสละในชั่วโมงการบรรยายและการ
สัมมนา มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการ
ท างานวิจัย  
- มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้ความเคารพใน
ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมีจิตอาสา 
และมีทักษะด้านสังคม ส าหรับท างานเพ่ือสังคม
อย่างสร้างสรรค์ 

(2) มีความรู้ความสามารถทางด้านออกแบบ
ทัศนศิลป์เป็นอย่างดี 

- มีการศึกษาในชั้นเรียน ปฏิบัติการ แก้โจทย์ปัญหา 
การท าวิจัย การทดลอง การสร้างสรรค์งาน
ออกแบบ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตใช้ความคิด
สร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม จากทุนทางวัฒนธรรม 
เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  สินค้าแฟชั่น และ
เครื่องประดับ 

(3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัย
ไดอ้ย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา อย่างมีวิจารณปัญญา  

- เน้นการสอนให้นิสิตรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
แบบบูรณาการ ฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาทางด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์  แฟชั่น และเครื่องประดับ  
- จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้พ้ืนฐาน
ด้านการค้นคว้า การวิจัย และการพัฒนาด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่นและ
เครื่องประดับ  

(4) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้นการอภิปราย  
การน าเสนอผลงานการออกแบบ การท ารายงาน 
และท าโครงการเป็นทีม ภายใต้การเรียนการสอน
แบบ Project Base Learning และ แบบ 
Problem Base Learning 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 
(5) มีทักษะสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคล
อ่ืน สามารถเป็นผู้น า และผู้ตามได้ตามบริบทที่
ได้รับ 

มีกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการท างานเป็นทีม 
มีการสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีการจัดการ
เรียนรู้ให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการน าเสนอผลงาน  
ทักษะการเลือกสื่อใหม่ๆในยุคดิจิทัลจากแหล่ง 
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ให้มีประสิทธิภาพและได้
ประสิทธิผลสูงสุด 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีความซื่อสัตย์  มีวินัย 
ตรงต่อเวลา 
 

- สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในทุกรายวิชา 
- ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรม ส่งเสริมใหมี้
ความซื่อสัตย์ มีวินัยและตรงต่อเวลา 
- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้
นิสิตมีค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 
- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติใน
การเรียนการสอนให้ชัดเจนในทุก
รายวิชา 

- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตย์ การ
ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การ
ท ารายงาน การอ้างอิงผลงาน และ
การสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การ
ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและข้อตกลงในชั้นเรียน 
เช่น การแต่งกาย 

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 

ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม และกระตุ้นให้เกิดจิตส านึก
สาธารณะ ดังนี้ 
- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับ
การยกย่องในสังคม  
- ฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรม
จิตอาสา/กิจกรรมเพ่ือสังคม  
- เขียนรายงานความรู้สึกที่มีต่อการ
ท ากิจกรรม  

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ 
การน าเสนอผลงาน และการสะท้อน
คิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ 
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดด้าน
สุนทรียศาสตร์ เพ่ือให้ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ
ด ารงชีวิต  
- สอดแทรกเนื้อหาในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
ทั้งของไทยและนานาชาติในการเรียน
การสอนทุกรายวิชา 
- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
ทั้งในและนอกเวลาเรียน และให้ท า
รายงานแสดงความคิดเห็นทั้ง
รายบุคคลและงานกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการน าแนวคิดทาง
สุนทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมาใช้  
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน 
- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ใน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย  
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถ
ปรับตัวและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
งามของนานาชาติได้ 

1.4 มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง
วิชาการและวิชาชีพ 

- สร้างเงื่อนไข / โจทย์งานใน
กิจกรรมปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนสะท้อน
จิตส านึกสาธารณะ 
- สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนจาก
ประสบการณ์ตรง 
- สัมมนา ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
(เรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ) 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การน าเสนอผลงาน และ
การสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

 
 2.  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป  
 

- จัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆ 
อย่างกว้างขวาง พร้อมสอดแทรก
แนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกรายวิชา 
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียนลง

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุก
รายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

มือปฏิบัติ (Active Learning)  
- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา 
- จัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม พร้อมตั้งเป้าหมายในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ 

2.2 มีความรู้พ้ืนฐานด้าน
ศิลปกรรม  ความรู้หลักการและ
ทฤษฎีทางศิลปะและ                      
การออกแบบ  
 

- จัดการเรียนการสอนด้วย
เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย  
ในลักษณะการบูรณาการ              
การปฏิบัติด้วยการลงมือปฏิบัติ 
(Active  Learning)  ให้
ครอบคลุมความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านศิลปกรรม  ความรู้
หลักการและทฤษฎีทางศิลปะ
และการออกแบบ 
- จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าอย่างมี
วิจารณญาณ  เชื่อมโยงความรู้  
แนวคิด  ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics   
การสอบทฤษฎี / ปฏิบัติ 
- ประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนจาก
พฤติกรรมการเรียนรู้  การแสดง
ความคิดเห็นในเชิงวิชาการได้อย่าง
เป็นระบบ 
- ประเมินจากคุณภาพของงาน  
ความถูกต้องของการอ้างอิง  การ
น าเสนองาน  ความคิดสร้างสรรค์   
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางด้าน
ศิลปกรรม 

2.3 มีความรู้  หลักการและ
ทฤษฎี  ทางศิลปะและการ
ออกแบบ 
 

- จัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมความรู้หลักการและ
ทฤษฎี  ทางศิลปะและการ
ออกแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติ (Active Learning) 
- มีการแนะน าทักษะการเรียนรู้

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุก
รายวิชา 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการน าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง
มาใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ  
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นผู้สอนเป็น
ผู้อ านวยการจัดการเรียนรู้ 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพการ
ออกแบบ  
- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จาก
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กลุ่ม การสะท้อนคิดในชั้นเรียน 
- ประเมินจากผลการสอบ
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ แฟ้มสะสมผลงาน 
และผลงาน 
- ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน
และอภิปรายผลโครงงาน การฝึก
ปฏิบัติงาน หรืองานวิจัย 

2.4 มีความรู้  ความเข้าใจพ้ืนฐาน
ด้านการวิจัยและการพัฒนาด้าน
การออกแบบ 

- จัดการเรียนการสอนที่ครอบ 
คลุมความรู้พ้ืนฐานในการ
ค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาด้าน
การออกแบบ  
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติ (Active Learning)  
-  มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/
การค้นคว้า สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเองและปฏิบัติ  
- มีการจัดท าโครงงานการฝึก
ปฏิบัติการทดลอง โดยใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนา
ผลงานด้านการออกแบบ 

 
 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้

เกิดประโยชน์  

 

- จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
และการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
- จัดกิจกรรมการสอนในลักษณะ
บูรณาการ  และเน้นให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติ (Active  Learning) 
 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุก
รายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
การเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลัก
กาลามสูตร และการคิดอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบ 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ 

3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ 

 - ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษา
เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์
ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
- จัดกิจกรรมการสอนในลักษณะ
บูรณาการ  และเน้นให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติ (Active  Learning) 
 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุก
รายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
การเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลัก
กาลามสูตร และการคิดอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบ 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ 

สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้

เป็นฐาน 

- เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเด็น
สาธารณะให้นิสิตฝึกวิพากษ์ 
วิจารณ์ในชั้นเรียน และเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติได้อย่าง
สมดุล 
- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสะท้อนคิดใน

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการน าข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง
มาใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ  
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จาก
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ชั้นเรียน กลุ่ม การสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

นวัตกรรม 

- จัดกิจกรรมฝึกความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
จัดกิจกรรมการสอนในลักษณะ
บูรณาการ  และเน้นให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติ (Active  Learning) 

3.5 สามารถสร้างสรรค์

นวัตกรรมการออกแบบด้วย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

- จัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้
นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ 
ทักษะการคิด 
-จัดกิจกรรมการสอนในลักษณะ
บูรณาการ  และเน้นให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติ (Active  Learning) --
- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมการออกแบบ ให้นิสิตมี
โอกาสเรียนรู้จากปัญหาและ
ประสบการณ์จริง ผ่าน
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

- การสังเกตนิสิต ด้านความ สามารถ
ในการตัดสินใจการ แก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
- การประเมินผลที่สะท้อนการคิด
วิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์  โดย
ประเมินจากการเขียนรายงาน  การ
ทดสอบการ และผลงานการ
ออกแบบ   

 
 4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงาน
ได ้

- จัดกิจกรรมการสอนในลักษณะ
บูรณาการ  และเน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติ (Active  Learning) 
- จัดการเรียนการสอนรู้ทฤษฎีเพ่ือ
น าไปปฏิบัตินอกชั้นเรียน และใน
สถานที่ฝึกงาน 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน  
- การประเมินผลจากการน าเสนอ
ผลงานหรือจากผลการประเมินของ
ผู้ประกอบการที่นิสิตเข้าฝึกงาน 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

-จัดการเรียนการสอนแบบ Project 
based Learning ที่มีการค้นคว้า
ข้อมูลในระดับสากล  
 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
ที่แสดงถึงความร่วมมือในการ
วางแผน การปฏิบัติ และการ
แก้ปัญหา 

- ประเมินจากการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

4 .2  มี ค วาม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  

- เลือกประเด็นที่เป็นปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน พร้อม
ทั้งกระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้น
จากตัวนิสิตเอง 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ  

- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรมเพ่ือ
ฝึกเพ่ือให้นิสิตสามารถปรับตัวใน
สถานการณ์ต่างๆ  

 
 5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ 

หรือประเด็นปัญหา 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขอย่างต่อเนื่อง 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ทุก
รายวิชา 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข  
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารในทุก
รายวิชา  

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่
แสดงถึงความสามารถในการสื่อสาร 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ

สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ

เลือกใช้ได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
ในทุกรายวิชา 
- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่เหมาะสม
ประกอบการน าเสนองาน 
 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้
ข้อมูล และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่
เหมาะสม 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  
1.2 มีจิตส านึกสาธารณะ  เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 
2.2 มีความรู้พ้ืนฐานด้านศิลปกรรม ความรู้หลักการและทฤษฎีทาง
ศิลปะและการการออกแบบ 
2.3 มีความรู้  หลักการและทฤษฎี  ทางศิลปะและการออกแบบ 
2.4 มีความรู้  ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านการวิจัยและการพัฒนา 
 ด้านการออกแบบ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ 
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม 
3.5 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบด้วยกระบวนการวิจัย
อย่างเป็นระบบ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
      บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง 
      ตัวเลขการสื่อสารและการใช้ 
      เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ 
      หรือประเด็นปัญหา 
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ 
      เลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก          ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   

มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                   

มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                   

มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1                   

มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2         

มศว131 ลีลาศ         

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล         

มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ         

มศว134 โยคะ         

มศว135 ว่ายน้ า         

มศว136 แบดมินตัน         

มศว137 เทนนิส         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
มศว138 กอล์ฟ         

มศว139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนกั         

มศว141 ทักษะการรู้สารสนเทศ       

มศว151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย ์       

มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้       

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม       

มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       

มศว243 การจัดการทางการเงินสว่นบุคคล       

มศว244 วิทยาศาสตรเ์พื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี       

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม        

มศว246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ        

มศว247 อาหารเพื่อชีวิต        

มศว248 พลังงานทางเลือก        

มศว251 ดนตรีและจิตวญิญาณมนุษย ์       

มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต        

มศว253 สุนทรียสนทนา        
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
มศว254 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์        

มศว255 ธรรมนูญชีวิต        

มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต       

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา       

มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ        

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์        

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม       

มศว263 มนุษย์กับสันติภาพ       

มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม       

มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน ์       

มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม ่       

มศว268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจยั       

มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั       

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ       

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม       

มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม       

มศว355 พุทธธรรม       

มศว356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต       

มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม       

มศว358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม       

มศว361 มศว เพื่อชุมชน       

มศว362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น       

มศว363 สัมมาชีพชุมชน       

มศว 364 กิจการเพื่อสังคม       

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพ้ืนฐานคณะ

ศปก101 ศิลปกรรมกับกระแสสังคม         

ศปก202 ศิลปกรรมเพื่อชุมชน        

ศปก303 การจัดการทางศิลปกรรม     

วิชาเอกบังคับ (วิชาพ้ืนฐานสาขา)



81 
 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
อบท101 หลักและทฤษฎีการออกแบบ      

อบท102 วิวัฒนาการการออกแบบ    

อบท201 วิทยาศาสตร์พื้นถิ่นเพื่อการออกแบบ    

อบท202 การสร้างแบรนด์และการตลาด    

อบท203 การออกแบบนวัฒนธรรม    

อบท301 วิทยาศาสตร์ประยุกตเ์พื่อการออกแบบ     

อบท302 แนวโน้มการออกแบบ      

อบท303 จรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบ       

อบท304 การฝึกงานการออกแบบ     

อบท401 เค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบนพินธ์    

อบท402 นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ ์    

วิชาเอกบังคับ (วิชาชีพเฉพาะด้าน) 
(1) วิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์

          



     



อบท111 การวาดภาพประกอบผลติภณัฑ ์    

อบท112 เทคนิคการสร้างต้นแบบผลติภณัฑ์    

อบท113 แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑจ์ากทุนวฒันธรรม    

อบท115 การออกแบบศิลปหตัถกรรม    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
อบท211 การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม    

อบท212 การทดลองวัสดุในงานผลติภณัฑ ์    

อบท216 วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพื่องานออกแบบผลิตภณัฑ ์    

อบท217 การออกแบบผลติภณัฑ์เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม    

อบท311  การออกแบบผลติภณัฑ์นวัฒนธรรม    

อบท312 การออกแบบบรรจภุัณฑ์นวัฒนธรรม    

อบท315 วัสดุสังเคราะห์และการประกอบสร้างเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ ์    

อบท316 การออกแบบผลติภณัฑส์ร้างสรรค ์    

อบท411 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ ์    

อบท412 การออกแบบผลติภณัฑ์เฉพาะทาง    

อบท413 การจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบผลติภณัฑ ์    

(2) วิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น                  

อบท121 การวาดภาพประกอบแฟช่ัน    

อบท122 วิธีการตัดเย็บ    

อบท124 แนวคิดการออกแบบแฟช่ันจากทุนทางวัฒนธรรม     

อบท125 การสร้างแบบตัดขั้นพ้ืนฐาน     

อบท221 การสร้างแบบตัดบนหุ่นขั้นพื้นฐาน    

อบท222 การทดลองวัสดุในงานแฟช่ัน    

อบท226 วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพื่องานออกแบบแฟช่ัน    

อบท227 การสร้างแบบตัดขั้นกลาง    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
อบท321 การออกแบบและประกอบสร้างเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายเบื้องตน้    

อบท322 การสร้างแบบตัดบนหุ่นขั้นกลาง    

อบท325 วัสดุสังเคราะห์และการประกอบสร้างเพื่องานออกแบบแฟช่ัน    

อบท326 การออกแบบและประกอบสร้างเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายขั้นกลาง    

อบท421 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบแฟช่ัน    

อบท422 การประกอบสร้างเพื่องานแฟช่ันข้ันสูง    

อบท423 การจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบแฟช่ัน    

(3) วิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาเอกการออกแบบเคร่ืองประดับ          

อบท131  การร่างภาพและหลักการออกแบบเครื่องประดับ    

อบท132 ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการออกแบบเครื่องประดับ    

อบท133  แนวคิดการออกแบบเครื่องประดบั    

อบท231  นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากภูมปิัญญา    

อบท232  อัญมณีในงานเครื่องประดับ    

อบท233  โลหะมีค่าส าหรับงานเครื่องประดบั    

อบท234  นวัตกรรมการออกแบบลวดลายจากภูมิปัญญาไทย    

อบท331 การเขียนแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์    

อบท332 การออกแบบเครื่องประดับส าหรบังานตกแต่ง    

อบท333  นวัตกรรมการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยมือ    

อบท334  วัสดุทางเลือกในงานเครื่องประดับ    

อบท431  การตลาดและธุรกิจเครื่องประดับ    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
อบท432  การน าเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ    

อบท433  การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการสร้างสรรค ์    

วิชาเอกเลือก         

(1) วิชาเอกเลือก วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
อบท114 ระเบียบวิธีแนวคดิผลิตภัณฑ ์    

อบท116 การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบผลติภณัฑ ์    

อบท213 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลติภณัฑ์    

อบท214 เทคนิคศิลปหตัถกรรม    

อบท215 ดิจิตอลและเทคโนโลยีในงานผลิตภัณฑ ์    

อบท218 การออกแบบผลติภณัฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม    

อบท219 การออกแบบภายใน      

อบท 313 ระบบในองกรณ์ผลิตภณัฑ ์    

อบท314 การสร้างแบรนด์และการจัดจ าหนา่ยผลิตภัณฑ ์    

อบท315 วัสดุสังเคราะห์และการประกอบสร้างเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ ์    

อบท 317 แฟ้มสะสมผลงานผลิตภัณฑ ์    

อบท318 การออกแบบผลติภณัฑ์ทางภูมปิญัญาไทย    

อบท414  การออกแบบเครื่องเรือน       

อบท415  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ ์    

อบท416 การศึกษาผลิตภัณฑ์กับวัฒนธรรมระดับสากล    

อบท417 การออกแบบผลติภณัฑ์เซรามิกส ์    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
อบท418 การสร้างสไตลส์ าหรับงานออกแบบผลติภณัฑ์    

อบท419 การออกแบบผลติภณัฑ์ยาง    

(2) วิชาเอกเลือก วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น        

อบท123 ระเบียบวิธีแนวคดิแฟช่ัน    

อบท126 การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบแฟช่ัน    

อบท223 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบแฟช่ัน    

อบท224 เทคนิคสิ่งทอทางวัฒนธรรม    

อบท225 เทคนิคพ้ืนผิวและการตกแต่งส าหรับงานออกแบบ     

อบท228 การออกแบบแฟช่ันด้วยทุนทางวัฒนธรรม    

อบท323 ระบบในองค์กรแฟช่ัน    

อบท324 การสร้างแบรนด์และจดัจ าหน่ายสนิค้าแฟช่ัน    

อบท327 แฟ้มสะสมผลงานแฟช่ัน    

อบท328 การออกแบบแฟช่ันท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

อบท424  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงานออกแบบแฟช่ัน    

อบท425 การออกแบบแฟช่ันเน้นทรวดทรง    

อบท426 การศึกษาแฟช่ันกับวัฒนธรรมระดบัสากล    

อบท427 การสร้างสไตลส์ าหรับงานออกแบบแฟช่ัน    

(3) วิชาเอกเลือก วิชาเอกการออกแบบเคร่ืองประดับ
อบท134  การเขียนแบบเครื่องประดับ    

อบท235  พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับงานเครื่องประดับ    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
อบท236 การออกแบบเครื่องประดับประกอบเครื่องใช้จากวัสดุพื้นบ้าน    

อบท237  การออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ    

อบท335 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ ์    

อบท336 การถ่ายภาพเครื่องประดับและอญัมณ ี    

อบท337 การหล่อแม่พมิพ์เครื่องประดับ    

อบท434  เทคนิคการผลิตเครื่องประดับอุตสาหกรรม    

อบท 435 เทคโนโลยเีพื่อการออกแบบเครื่องประดับ    

อบท 436 การวิเคราะห์งานออกแบบเครื่องประดับเพื่อการผลติระบบอุตสาหกรรม    

อบท 437 การสร้างแบรนด์ส าหรบัธุรกิจเครื่องประดับ    

อบท 438 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ    
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
(ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะก าลังศึกษาก าหนดให้มีการทวนสอบผลการ
เรียนของนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับ
รายวิชา มีคณะกรรมการประเมินผลข้อสอบ มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามล าดับตั้งแต่
อาจารย์ผู้สอน ระดับภาควิชา ระดับคณะ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

  2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากส าเร็จการศึกษา มีการติดตามผลการ
ประเมินของผู้เรียนด้านการมีงานท าการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณ์บัณฑิต ศิษย์เก่าเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอน การส ารวจความเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตต่อความพร้อมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและ
บัณฑิต มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ ทั้งโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์และโดยนิสิต เพ่ือน าผลที่ได้มา
เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  3.2 ได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  3.3 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  3.4 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  จัดให้มีการปฐมนิเทศและ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่าง  ๆ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
และให้เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน
ตลอดจนแนะน าบทบาท หน้าที่ ภารกิจต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน โดย 
  1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในด้านการ
จัดการเรียน    การสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผล การท า มคอ.3-7 
  1.2 จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาและการพัฒนานิสิตเพ่ือให้อาจารย์ใหม่สามารถให้ค าแนะน านิสิต
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาด้าน
วิจัย จัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่และเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  1. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
  2. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน การใช้สื่อ
การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการท าวิจัย ของมหาวิทยาลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางด้านวิจัย 
โดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นระดับชาติและนานาชาติ 
  2. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน ๆ  
  3. ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศสนับสนุนการ
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจก รรม
ชุมชนหรือสังคม 
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  4. จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ทุนการศึกษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
  5. จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ 
  6. สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศการท าสัญญาความร่วมมือ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
      1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้ก ากับ
ดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย 
  1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบการวางแผน จัดการเรียน
การสอนตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตาม รวบรวมข้อมูล และประเมินผล 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
  1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยนิสิตปีสุดท้ายหรือบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา 
 
2. บัณฑิต 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีระบบการติดตามผลคุณภาพบัณฑิต โดยการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าการส ารวจภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์เพ่ือน าผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
3. นิสิต 
      3.1 การรับนิสิต 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ มีการก าหนดกลไกการรับนิสิตใหม่ 
เพ่ือก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบทัศนศิลป์ โดยมีระบบดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ฝ่ายรับนิสิตใหม่ ท าบันทึกถึงสาขาวิชาฯ การเปิดรับนิสิตใหม่  
(สอบตรง / สอบ admission) 

ฝ่ายรับนิสิตใหม่ 

2 สาขาวิชาฯ และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมและพิจารณา 
การเปิดรับนิสิตใหม่ (หลักสูตร จ านวน) ระเบียบการสอบคัดเลือก 

คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และ
คณะกรรมการบริหาร
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ขั้นตอนที่ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการสอบคัดเลือก ออกข้อสอบคัดเลือก แล้วส่งข้อมูลกลับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือน าส่งที่กลับฝ่ายรับนิสิตใหม่ 

หลักสูตร 

3 ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ
ใหม่ TCAS   

ฝ่ายรับนิสิตใหม่ 

4 ฝ่ายรับนิสิตใหม่ส่งผลการพิจารณา หัวหน้าสาขาวิชาฯพิจารณาผลการ
สอบแล้วส่งผลการพิจารณาไปยังฝ่ายรับนิสิตใหม่ เพ่ือประกาศผลสอบ 

หัวหน้าสาขาวิชาฯ 

5 ประกาศผลสอบ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก รายงานตัว ฝ่ายรับนิสิตใหม่ 

6 คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณา
กระบวนการรับนิสิตใหม่เพ่ือน าผลการด าเนินการไปปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 

คณะกรรมการบริหารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ มีระบบการเตรียมความพร้อมให้แก่
นิสิตในก่อนเข้าศึกษา นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมในด้านอัตลักษณ์ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ดังมีระบบ
ต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ การด าเนินการ ช่วงเวลาการด าเนินการ 

1 สาขาวิชาฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมก าหนดจัดกิจกรรม
ปรับพื้นฐานด้านการออกแบบ เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้า
เรียน 

ก่อนเปิดภาคเรียน 

2 ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานด้านการออกแบบ นิสิตใหม่ โครงการ
พัฒนาศัยกภาพด้านการด้านการออกแบบ ของนิสิตสาขาวิชาการ
ออกแบบทัศนศิลป์ 

ก่อนเปิดภาคเรียน 

3 ติดตามผลการปรับพ้ืนฐานด้านการออกแบบ ของนิสิตสาขาวิชาการ
ออกแบบทัศนศิลป์ 

ก่อนเปิดภาคเรียน 

4 น าผลการประเมินมาปรับปรุงส าหรับกิจกรรมครั้งต่อไป เข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ภาคเรียนที่ 1 
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 3.3 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต   
  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์มีระบบการส่งเสริมและพัฒนานิสิตการควบคุมให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะปฏิบัติการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ดูแล
นิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนส าเร็จการศึกษา ให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมตามหลักสูตร และ
ปัญหาของนิสิตในด้านอ่ืน เช่น ปัญหาสุขภาพร่างกาย จิตใจ ฯลฯ ทั้งนี้สาขาวิชาได้ก าหนดให้มีอาจารย์ที่
ปรึกษา 1คน ต่อจ านวนนิสิต 1 ชั้นปี และก าหนดช่วงระยะเวลาเพ่ือให้นิสิตได้เข้าพบและปรึกษา ทั้งนี้อาจารย์
ที่ปรึกษาจะเข้าประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและรับมอบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งช่องทางการติดต่อและเวลาเข้าพบแก่นิสิตในวันปฐมนิเทศ 
 

ขั้นตอนที่ การด าเนินการ ช่วงเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ฝ่ายกิจการนิสิต ก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในด้านการควบคุมดูแลนิสิต 

ก่อนเปิดภาคเรียน กองกิจการนิสิต 

2 ก าหนดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงเวลาการพบ
นิสิต 

ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

3 ระบบการดูแลให้ค าปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2 อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 3.4 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ได้มีการจัดโครงการและ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีทักษะ ความรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 
21 ซึ่งมีระบบและกลไกดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ การด าเนินการ 
ช่วงเวลา 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ก าหนดนโยบายและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มี
ทักษะ ความรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  ใน
รูปแบบโครงการ 

ก่อนการขอเสนอ
งบประมาณ 

สาขาวิชาการออกแบบ
ทัศนศิลป์ 

2 น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ก่อนการขอเสนอ
งบประมาณ 
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ขั้นตอนที่ การด าเนินการ 
ช่วงเวลา 

การด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 ด าเนินกิจกรรมการตามแผนงาน ระหว่างปีการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบ
ทัศนศิลป์ 4 สรุปผลและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

5 รายงานผลการด าเนินต่อคณะกรรมการ 
บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

 
4. อาจารย ์
 4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  สาขาวิชาฯ มีระบบการรับสมัครอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตาม เกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ 
สกอ.ทั้งนี้สาขาวิชามีการด าเนินการตามระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ การด าเนินการ 

1 สาขาวิชาประชุมก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ สกอ.  

2 สาขาวิชาท าเรื่องเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอัตราก าลัง แล้วน าเสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือประกาศรับสมัคร 

3 ฝ่ายบุคคลของคณะฯ ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มีสิทธิสอบ
คัดเลือก 

4 สาขาวิชาร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะฯ พิจารณาสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ 

5 คณะฯ ด าเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ทางมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
 4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  สาขาวิชาฯ มีการบริหาร ก าหนดบทบาท และมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับอาจารย์
ในสาขาวิชาฯ ดังนี้ 
  1) ด้านการบริหารอาจารย์ คณะฯ มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง แสดงระยะเวลาของจ านวน
อาจารย์ที่จะเกษียณในแต่ละปี เพ่ือก าหนดอัตราทดแทน รวมทั้งวิเคราะห์จากสัดส่วนระหว่างนิสิตกับอาจารย์   
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  2) การด าเนินการของสาขาวิชามีการก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
ส่งไปยังคณะฯ  ทั้งนี้มีการติดตามจากคณะฯ โดยให้อาจารย์รายงานความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
เป็นรายบุคคล 
  3) มหาวิทยาลัยมีการก าหนดกรอบภาระงานของอาจารย์ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน  
การผลิตหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏภาระงาน
ใน TOR ซึ่งท าไว้กับคณบดี ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน  
 
 4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  มีการก าหนดกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ระบบการรับ
และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร รวมถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทุกคนในสาขาวิชาฯ เช่น การเข้าร่วม
อบรม การท าวิจัย และการขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามระบบและกลไก ดังนี้ 
 
  1) ด้านการศึกษาต่อ   
 
ขั้นตอนที่ การด าเนินการ 

1 สาขาวิชามีการส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อของอาจารย์ในสาขาวิชา 
2 สาขาวิชามอบให้อาจารย์จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการศึกษาต่อ 

3 ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อยื่นเรื่องเสนอต่ออธิการบดี ผ่านคณบดี และคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4 มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 

 
  2) ด้านการประชุม อบรม สัมมนา  
 
ขัน้ตอนที่ การด าเนินการ 

1 คณะตั้งงบประมาณในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษาละ 10,000 บาทต่อคน 

2 อาจารย์ที่ประสงค์เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ท าบันทึกข้อความเพ่ือขออนุญาตไปราชการ 
3 อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่สามารถน ามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาความรู้ในศาสตร์ 
4 ภายหลังจากการอบรม อาจารย์รายงานการไปประชุม อบรม สัมมนา ต่อประธานหลักสูตร 

คณบดี ในประเด็นหัวเรื่องการประชุม วัตถุประสงค์ การน าไปใช้ 
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  3) ด้านการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ขั้นตอนที่ การด าเนินการ 

1 สาขาวิชามีการมอบหมายให้อาจารย์จัดท าแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการรายบุคคล 
2 อาจารย์จัดท าแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ โดยก าหนดประเภทของผลงานทางวิชาการ และ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะส าเร็จ ผ่านความเห็นจากประธานหลักสูตรและจัดส่งไปยังคณะ   
3 อาจารย์ด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคลที่จัดส่งไว้กับคณะฯ 

4 คณะฯ ติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์เป็นระยะ โดยอาจารย์ต้องรายงานความก้าวหน้าใน
การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 

 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
     5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  สาขาวิชาฯ มีการก าหนดสาระวิชาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีอย่างชัดเจน มีความสอดคล้อง
กับระเบียบและกฎเกณฑ์ทางด้านวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด ดังมีระบบและกลไกดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ ระบบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร  

2 ประชุมพิจารณาออกแบบหลักสูตร สาระวิชาในหลักสูตร 

3 จัดท าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ฉบับร่าง 
4 วิพากษ์หลักสูตร (ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ) 

5 กรรมการกลั่นกรอง 
6 น าเสนอระดับมหาวิทยาลัย กรรมการ ป.ตรี น าเสนอในระดับมหาวิทยาลัย (สภาวิชาการ/สภา

มหาลัย) 

7 น าส่ง สกอ.  
8 อนุมัติจาก สกอ.  

9 บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. เปิดรายวิชาให้เป็นไปตามแผน 
10 ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา มคอ.7  

11 จัดท าข้อเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

12 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
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  2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
  สาขาวิชาฯ มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาของ
นิสิตและอาจารย์ หลังการเรียนการสอน เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงเนื้อหา
และกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต สังคม เพ่ือการสรุปประเด็น
น ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
  
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  1) การก าหนดผู้สอน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ร่วมกันท าการ
พิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิ และวัยวุฒิ ที่มีความเหมาะสมทั้ง
ที่เป็นบุคลากรภายในสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์และ บุคลากรต่างสาขาวิชา และบุคคลภายนอก และ
น าส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาและด าเนินการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยมีระบบ ดังนี้ 
 

ระบบ ระยะเวลา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน (ผู้ประสานงานจัดการเรียนการสอน) ก่อนเปิดปีการศึกษา 

2. ก าหนดแนวทางในการจัดตารางสอน ก่อนเปิดปีการศึกษา 

3. ประชุมก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพในการพิจารณา
ก าหนดอาจารย์ผู้สอน และความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์ผู้สอน 

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  
และภาคเรียนที่ 2 

4. ด าเนินการติดตาม ก ากับ และประเมินคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ระหว่างภาคการศึกษา 
5. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ระหว่างภาคการศึกษา 

6. รวบรวมข้อมูลจากการก ากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพอาจารย์ผู้สอน 
จัดท าข้อเสนอปัญหาและแนวทางพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน 

ก่อนปิดภาคการศึกษา 

7. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบฯจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและแผนการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอนน าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

หลังปิดภาคการศึกษา 
ไม่เกิน 60 วัน 

 
   2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
   มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ได้แจ้งต่อผู้สอนทุกท่านให้ด าเนินการจัดท า มคอ.3 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยมี
ระบบ ดังนี้ 
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ระบบ ระยะเวลา 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3  

ก่อนเปิดปีการศึกษา 

2. ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินการด้านการจัดท าประมวลการสอน 
มคอ.3  

ก่อนเปิดปีการศึกษา 

3. ด าเนินการติดตาม ก ากับ และตรวจสอบการท าจัด มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วนั 

4. ด าเนินการติดตาม ก ากับ และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามประมวลการสอนรายวิชา มคอ.3 

ระหว่างภาคการศึกษา 

 
   3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่ มีการบูรณาการกับการวิจัย  
การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์มีการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มผู้เรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบ ดังนี้ 
 

ระบบ ระยะเวลา 

1. ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน  

ก่อนเปิดปีการศึกษา 

2. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
พันธกิจอ่ืน  

ก่อนเปิดปีการศึกษา 

3. ด าเนินการติดตาม ก ากับ และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
กับพันธกิจอ่ืน  

ระหว่างเปิดภาคเรียน 

4. ส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
พันธกิจอ่ืน  

ก่อนปิดภาคการศึกษา 
30 วัน 

5. สรุปผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน  หลังปิดภาคการศึกษา 
ไม่เกิน 30 วัน 

6. รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ/ประเมินความพึงพอใจและผลการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน และจัดท าข้อเสนอปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 

หลังปิดภาคการศึกษา 
ไม่เกิน 45 วัน 

7. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบฯจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและแผนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจอ่ืนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

หลังปิดภาคการศึกษา 
ไม่เกิน 60 วัน 
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   4) การประเมินผู้เรียน  
   การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาฯ มี
การก าหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตัดเกรดที่ชัดเจน และแจ้งให้นิสิตรับทราบทุกรายวิชา โดยใช้
เครื่องมือ ข้อสอบปรนัย อัตนัย และการสอบปากเปล่า และการวัดทักษะปฏิบัติดนตรี ส าหรับการสอบปลาย
ภาค ดังมีระบบและกลไกการด าเนินงาน ต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนที่ ระบบ 

1 อาจารย์ประจ ารายวิชาวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา และ Curriculum mapping เพ่ือก าหนดตัว
บ่งชี้ ตลอดจนวิธีการวัดผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้ง 5 ด้าน และจัดท า มคอ.3 โดยก าหนด
วิธีการประเมิน เช่น การสอบปฏิบัติ การสอบปากเปล่า การสอบข้อเขียน การท ารายงาน การท า
โครงงาน 

2 อาจารย์ประจ ารายวิชาด าเนินการสอน และมีการประเมินผลระหว่างเรียน รวมทั้งแจ้งผลการ
ประเมินให้นิสิตทราบเป็นระยะเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต และพัฒนาการเรียนของตนเอง 

3 อาจารย์ประจ ารายวิชาประเมินผลตามที่ก าหนดใน มคอ.3 โดยจัดท าคะแนนตามแบบส่งผลการ
เรียนซึ่งแยกคะแนนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

  
   5) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
   สาขาวิชาฯ มีการประชุมเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชา ตามระบบ
และกลไก ดังนี้        
 
ขั้นตอนที่ ระบบ 

1 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์แต่ละประเด็นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา  ในประเด็นผลการประเมินในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้เหมาะสมกับพัฒนาการของนิสิต 

2 รายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ตามแบบทวนสอบผลการเรียนรู้   
3 รายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ

ระดับคณะ / คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
4 น าผลการพิจารณามาทบทวนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน/ปีการศึกษาถัดไป 
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   5) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 
   สาขาวิชาฯ มีการประชุมเพ่ือจัดท า มคอ.5 ในทุกภาคการศึกษา และจัดท า มคอ.7 ในทุกปี
การศึกษา ซึ่งมีระบบและกลไกดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ ระบบ 

1 มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริการการศึกษา มีระบบและกลไก ในการติดตามการจัดส่ง  มคอ. 5 
และ มคอ. 7 

2 หากอาจารย์ท่านใดยังไม่ส่ง มคอ. 3 มคอ.5 ตามก าหนดระเวลา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน จะมีบันทึกข้อความเพ่ือแจ้งเตือนมายังคณะฯ และสาขาวิชาตามล าดับ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์มีการก าหนด ระบบและกลไก ส าหรับ
ด าเนินการจัดสรรอุปกรณ์การเรียน ครุภัณฑ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบในกิจกรรรมที่สนับสนุนสิ่งเรียนรู้
ประกอบประด้วย แผนกอาคาร  สถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมเพียงพอ 
วิทยาบริการรับผิดชอบในการจัดหาเอกสารข้อมูล  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
  2) มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงาน 
  3) สาขาวิชามีการวางแผน จัดทรัพยากร  จัดอัตราก าลังส าหรับการให้บริการ  โดยวิเคราะห์จาก
ความต้องการของนิสิตโดยให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือความเหมาะสมในการด าเนินงานของหลักสูตร 
  4) จัดท าค าขอตั้ งงบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือขออนุมัติจากคณะ/
มหาวิทยาลัย 
  5) ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
   (1) ขออนุมัติการด าเนินการจากคณบดี 
                (2) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
   (3) ตรวจรับพัสดุ 
   (4) ท าหลักฐานการเบิกจ่าย 
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  6) จัดระบบการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การดูแลรักษา มอบหมายให้อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเป็นผู้ดูแล  
  7) หากมีการช ารุด เสียหาย สาขาวิชาจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือแจ้งแก่คณะเพ่ือด าเนินการ
ซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 
 6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ ด้านอาคารสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    - ห้องเรียนบรรยายของสาขา     จ านวน 13 ห้อง 
   - ห้องเรียนบรรยายของคณะ     จ านวน 10 ห้อง 
   - ห้องเรียนปฏิบัติการของสาขา     จ านวน  4 ห้อง 
   - หอ้งสมุดศิลปกรรมศาสตร์     จ านวน  1 ห้อง 
 
  2) แหล่งเรียนรู้  
   - ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design Center) 
   - ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ทั้งนี้ได้มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา อาทิ ต าราวิชาการ งานวิจัยของ
คณาจารย์ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ รวมถึงสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้นิสิต
ได้ใช้ส าหรับค้นคว้าหาความรู้ 
  ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบทัศนศิลป์ มีการจัดโต๊ะ-เก้าอ้ีให้นิสิตใช้งาน พร้อมติดตั้งโทรทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในบริเวณดังกล่าว และห้องสุขาให้บริการแก่นิสิต  
  ในด้านบริการอินเทอร์เน็ตได้จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยครอบคลุมพ้ืนที่ ชั้น 8 , 12
และ 15 เพ่ือรองรับการใช้บริการของนิสิตของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ 
 
 6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ได้ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน และผู้สอน ต่อสิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

https://www.tcdc.or.th/about/our-service/?lang=th
https://www.tcdc.or.th/about/our-service/?lang=th


101 
 

 

7.   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2562 

ปีที่ 2 
2563 

ปีที่ 3 
2564 

ปีที่ 4 
2565 

ปีที่ 5 
2566 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ  
      ประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
      กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์                       
      พ.ศ.2558 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ 
      ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อน 
      การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 
      ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
      และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอน 
      ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
      ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 
      รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน 
      หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการ 
      ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
      ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
      หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10)บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   (ถ้ามี) ไดร้ับการ 
      พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ 
        หลักสูตรเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ย 
        ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน   
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้
วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และดังนี้ 
 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1) ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
 2) ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
 3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตทั้งในและนอก

ชั้นเรียน 
 4) ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
 5) ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 
 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1) ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิตตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
  2) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
  3) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทั กษะ
กลยุทธ์การสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  1) ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
  2)  ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการ
สอน การฝึกประสบการณ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิตก่อนจบ  
การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 
  3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  4) จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  1) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
  2) จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน
เป็นฐานในการปรับปรุง 
  3) เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

 
 ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
 ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
 ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

 

กระบวนการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

………………………………………… 
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    มี

กระบวนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ โดย
ด าเนินการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2560 นับตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และได้
จัดโครงการเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 
 1.1 จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรปัจจุบัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ในช่วงปลายปี 2560 โดยมี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ผู้ประกอบการ ศิษย์ เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมโดยมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรื่องบทบาท และทิศทางของสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ต่อสถานการณ์ในการผลิตบัณฑิต 
เพ่ือรับใช้ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการกับระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการร่างหลักสูตรปรับปรุง 
 1.2 เก็บข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือหาทิศทาง และคุณลักษณะของบัณฑิตตรงกับความต้องการของบริษัท ห้างร้าน และ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งทางสาขาได้น าผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
ระยะที่ 2  
 จัดประชุมในสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและระดมความคิดของคณาจารย์
ในสาขาวิชาฯ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2562) 
 
ระยะที่ 3  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรใหม่ฉบับร่าง โดยผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชาขึ้น 
ภายใต้ชื่อ “โครงการปรับปรุงการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 
2561   ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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การวิพากษ์หลักสูตร 
 ในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 นี้ ได้
จัดการประชุมเพ่ือน าเสนอหลักสูตร โดยมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือพิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รายนาม ด้านที่เชี่ยวชาญ ต าแหน่ง / สังกัด 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วริุฬรักษ์ 
 

ศิลปกรรม  ศาสตราจารย์เกรียติคุณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
ปรัชญา 

2.รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ
  

การออกแบบทัศนศิลป์ รองศาสตราจารย์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

3. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. 
ดร.อนุชา  แพ่งเกสร 

การออกแบบทัศนศิลป์ รองศาสตราจารย์ 
คณะมัณฑณศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

4. อาจารย์นลินี  ทองแท้ การออกแบบกราฟิกเเละ
ผลิตภัณฑ์ 

อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

5. คุณ ทเนศ  บุญประสาน การออกแบบเครื่องแต่งกาย นักออกแบบแบรนด์ Olanor 
 

6. คุณ เสรี  ชิวค้า การออกแบบ บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด 
 

7. คุณ ณฐวรรณ  นาถวรานนท์ การออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบเครื่องประดับ 
 
 

8. คุณ สมชาย  จงแสง  การออกแบบทัศนศิลป์ นักออกแบบรางวัลศิลปาธร : สาขา
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 

วันที่ 5 มกราคม 2561   
โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง 

ควรปรับปรุงปรัชญาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยน แปลง
และตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง
ฉบับใหม ่
 

ปรับปรุงปรัชญาหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับนโยบายประเทศและความต้องการผู้ใช้บัณฑิต  

“การออกแบบทัศนศิลป์สร้างนวัตกรรม  
ทุนทางวัฒนธรรมสร้างคุณค่า” 

ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ให้ ชั ด เจ น ม าก ขึ้ น  เป็ น อ าชี พ ที่ ต อ บ ส น อ ง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุงฉบับใหม่นี้ 

อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักออกแบบด้านแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องประดับ  
8.2 นักวิจัยและนักพัฒนาด้านแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องประดับ  
8.3 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องประดับ  
8.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องประดับ  
8.5 นักออกแบบอิสระ (Freelanec) ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องประดับ 
 

ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีการบูรณาการเพ่ือให้
สอดคล้องกับ 3 กลุ่มวิชาเอก ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนบูรณาการร่วมกันได ้

ก าหนดรายวิชาพ้ืนฐานสาขา วิชาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือการ
เรียนรู้ข้ามศาสตร์ เช่น รายวิชา  
     - วิทยาศาสตร์พื้นถ่ินเพื่อการออกแบบ   
     -  วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการออกแบบ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง 

แก่นส าคัญ(Core) การผลิตบัณฑิตของหลักสูตร ให้มี
คุณลักษณะ  Adopt Adept + Cultural 

ด าเนินการจัดรายวิชา ด้านการออกแบบจากทุนทาง
วัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานบริบทของ
ชุมชนวัฒนธรรมของประเทศ  เช่นรายวิชา 
     - แนวคดิในการออกแบบจากทุนทางวัฒนธรรม 

 - การออกแบบนววัฒนธรรม 
  - วัสดุพ้ืนถิ่นและการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
    - เทคนิคสิ่งทอทางวัฒนธรรม 
- นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากภูมิปัญญา 
 

สร้างจุดเด่นให้หลักสูตรแตกต่างจากสถาบันอ่ืน  
ความเป็น Unique ของการใช้ Material ชุมชน ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการบนฐานการ
พัฒนาวัสดุพื้นถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เช่นรายวิชา  
วัสดุพ้ืนถิ่นและการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบ
แฟชั่น 
 

ควรวางค่าน้ าหนักแผนการสอนของหลักสูตร เน้น
พัฒ นาทั กษะทางด้ านปฏิบั ติ  เพ่ื อการเป็ นนั ก
ออกแบบที่สามารถเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมสู่
ภายนอกได้   ในกลุ่มวิชารากฐานนักออกแบบที่นิสิต
ทั้ง 3 วิชาเอกน าทักษะมาบูรณาการข้ามวิชาเอกกัน
ได้ (Cross Function) 
 

ค่าน้ าหนักการเรียนการสอน ในรายวิชาชีพเฉพาะด้าน  
เน้นการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติทอลองสร้างสรรค์ผลงาน
ต้นแบบ รายวิชาเฉพาะด้านจ านวน  96 หน่วยกิต  

การฝึกประสบการณ์ในรายวิชา Thesis เพ่ือสร้าง
สถานการณ์จ าลองให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานเชิง
ธุรกิจ โดยจัดเป็นกลุ่มร่วมกันสร้างธุรกิจจ าลองให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมา  รูปแบบระหว่างผู้ซื้อ 
ผู้ผลิต และนักออกแบบ 

จัดการเรียนการสอนรายวิชา นวัตกรรมการออกแบบ
นิพนธ์ วางแนวทางการก าหนดหัวข้อที่บนกรอบความ
ต้องการของสังคม มาก าหนดสถานการณ์จ าลองให้นิสิต
สร้างสรรค์ผลงานเชิงธุรกิจ โดยจัดเป็นกลุ่มร่วมกันสร้าง
ธุรกิจจ าลองให้กับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมา  รูปแบบ
ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ผลิต และนักออกแบบ  
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การจัดการ 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง 

ควรแทรกรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาเอกทั้ง 3 แกน 
ให้นิสิตได้มี โอกาสฝึกทดลองประสบการณ์จริง
สร้างสรรค์งานให้กับหน่วยงานหรือบริษัทภายนอก 
ซึ่งนิสิตจะได้ฝึกการแก้ปัญหาได้เอง โดยมีอาจารย์ให้
ค าปรึกษา 

ก าหนดรายวิชาให้มีการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ในชั้นปีที่ 2 
และปีที่  4 เพ่ือให้สามารถเก็บรวบรวมความรู้และ
ประยุกต์ถ่ายทอดความรู้สู่ภาคสนามได้ เช่นรายวิชา 
วิทยาศาสตร์พ้ืนถิ่นเพ่ือการออกแบบ   วัสดุพ้ืนถิ่นและ
การประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบแฟชั่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การฝึกงาน
ออกแบบ  แนวคิดในการออกแบบจากทุนวัฒนธรรม 
 
 
 

บูรณาการหลักสูตรกับพ้ืนที่ ศึกษาปฏิบัติภาคสนาม 
3 พ้ืนที่ ได้แก่ นครนายก  สระแก้ว และอ าเภอแม่
แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือเพ่ิมทักษะและวิธีการ
สร้างเรื่องราวให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ โดยใช้แนวคิด
สร้างสรรค์และการสร้างเรื่องราว เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนนั้น ๆ 
 

ข้อเสนอแนะย่อยประเด็นอ่ืนๆ  

1. ด้านวิชาการ (เนื้อหาหลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา) 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง 
ควรเพ่ิมรายวิชาที่จ าเป็นต่าง ๆ ที่รองรับการเป็นนัก
ออกแบบที่ตอบสนองกับการเป็นนักออกแบบใน
ปัจจุบันได้ เช่น เทรนด์, ดิสเพลย์, กลุ่มตลาดใหม่,  

เพ่ิมรายวิชาที่รองรับการเป็นนักออกแบบที่ตอบสนอง
กับการเป็นนักออกแบบในปัจจุบันได้ เช่น การสร้างแบ
รนด์และการตลาด แนวโน้มการออกแบบ การสร้างแบ
รนด์และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  การจัดแสดง
นิทรรศการงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

หลักสูตร ไม่สันทัดด้านการเจรจาทางธุรกิจ ควรมี
วิชาที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อน
นี้ 

จัดให้มีรายวิชาด้านการตลาดและธรุกิจ เช่น การตลาด
และธุรกิจเครื่องประดับ ระบบในองค์กรผลิตภัณฑ์  
การสร้างแบรนด์และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  การ
สร้างแบรนด์และจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น  

แบ่งค่าน าหนักกลุ่มวิชาและจัดรายวิชาที่สอดคล้อง
กับกลุ่มวิชา และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
หลักสูตร 

ก าหนดค่าน้ าหนักของกลุ่มวิชาตลอดหลักสู ตร ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร ได้แก่  
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสาขา 30 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
การรออกแบบ กลุ่มวิชาวัสดุ วิทยาศาสตร์และ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง 

เทคโนโลยี กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด จรรยาบรรณ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับ
ผู้เรียน แต่ไม่ควรละทิ้งรายวิชาที่มีความส าคัญหรือ
เป็นพื้นฐานที่จ าเป็น 

ปรับชื่อรายวิชา ดังนี้ 
รายวิชาพ้ืนฐานการ Drawing Sketch เป็น Fashion 
Illustration 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา “วิทยาศาสตร์พ้ืนถิ่นเพ่ือการ
ออกแบบ 1,2” ใช้ค าอ่ืนแทน “วิทยาศาสตร์”  เช่น 
“นวัตกรรม” หรือ “ความคิดสร้างสรรค์” โดยปรับ
ค าให้ดูเป็นวิชาที่มีทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์และ
ความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งอาจปรับเนื้อหาให้รวม
เนื้อหาที่จ าเป็นกับนักออกแบผลิตภัณฑ์ควรมีความรู้ 
ได้แก่ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และความคิด
สร้างสรรค์ มารวมอยู่ในรายวิชาเดียวกัน หรือ 
เพ่ิมเติมค า”นวัตกรรม” “วิทยาศาสตร์” 
“วัฒนธรรม” ให้ปรากฏในค าอธิบายรายวิชา 

ปรับชื่อวิชา เป็นวิทยาศาสตร์พ้ืนถิ่นเพ่ือการออกแบบ 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการออกแบบ ซึ่งมุ่งเน้น
กระบวนการทดลองความรู้วิทยาการใหม่ๆเพ่ือประยุกต์
ใช่ ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เดิมให้มี
คุณสมบัติ/คุณภาพดีขึ้นและอาจร่วมถึงการพัฒนาสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ได้ และก าหนดให้มีวิชา
จรรยาบรรณในวิชาชีพการออกแบบ 

ความเพ่ิมรายวิชาที่จ าเป็นต่างๆ ที่รองรับ
การเป็นนักออกแบบที่ตอบสนองกับการเป็นนัก
ออกแบบในปัจจุบันได้ เช่น วิชาเกี่ยวกับ แนวโน้ม
การออกแบบ     
  

เพ่ิมรายวิชาแนวโน้มการออกแบบเพ่ือให้รู้เท่าทัน
กระแสนิยม รู้เท่าทันความต้องการของผู้บริโภค
เป้าหมาย  

 
 ด้านการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
 

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

การด าเนินการปรับปรุง 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 
ควรเน้นทักษะฝึกปฏิบัติ 
และการลงพ้ืนที่ 

ในรายวิชา  
อบท116 การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์   
อบท126 การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบแฟชั่น   
อบท214 เทคนิคศิลปหัตถกรรม  
อบท224 เทคนิคสิ่งทอทางวัฒนธรรม  
อบท226 วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบแฟชั่น  
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ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

การด าเนินการปรับปรุง 

อบท216 วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพ่ืองานออกแบบผลิตภัณฑ์    
สามารถจัดการเรียนรู้ลงพ้ืนที่เรียนรู้ร่วมกันทั้ง 3 สาขาวิชา ส ารวจ ค้นคว้า เก็บ
รวบรวมความรู้จากชุมชนแล้วน ามาปฏิบัติตามโจทย์การมอบหมายงาน 

จัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะบูรณาการ มีการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจน
วัฒนธรรมในการพัฒนางาน
ออกแบบ 

รายวิชาเอกของหลักสูตรก าหนดกิจกรรมให้มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบจากทุนวัฒนธรรม ชุมชน วัสดุพ้ืนถิ่นและมีการสร้างต้นแบบที่เป็น
หุ่นจ าลอง (Model) และเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype)ด้วยความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้พื้นฐานทางด้านการวิจัย 

จัดการฝึกประสบการณ์จาก
สถานประกอบการ และ
ชุมชน 

จัดให้มีการเรียนรู้ครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านการค้นคว้าและการพัฒนาด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบ ในลักษณะบูรณาการ และเน้นให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ (Active 
Learning)  
-  มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การค้นคว้า สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึก
ปฏิบัติ 
- มีการจัดท าโครงงานการฝึกปฏิบัติการทดลอง กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งจัดท ารายงานเพ่ือประมวลความรู้และกระบวนการ
คิดการท าปฏิบัติงาน 

เน้นการปลูกฝังความคิด
สร้างสรรค์ จรรยาบรรณ 
และจริยธรรม 

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบ
เครื่องประดับและจรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบ  จัดกิจกรรมฝึกความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมีจรรยาบรรณและคุณธรรมต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม   
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายเด่นพงษ์  วงศาโรจน์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Denpong Wongsarot 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์  02-2600123 ต่อ 125 หรือ 085-1505062 
Email denpo31@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศป.บ. ทัศนศิลป์ : จิตรกรรม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2540 
ศป.ม. ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมยัใหม ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
ศป.ด. ทัศนศิลป ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
               - 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
                - 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
 2.1 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 เด่นพงษ์ วงศาโรจน์. 2559.สร้างสรรค์ผลงาน ชื่อ ในหลวงของฉัน และ ชายหาด ในงาน  
  นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 30 มกราคม 2560 ณ หอ 
  นิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 เด่นพงษ์ วงศาโรจน์.2562. สร้างสรรค์ผลงาน ชื่อ Untitled ใน ปัจเจกชน Individuals วันที่ 22  
  กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2562 ณ หอนิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศรี  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
เด่นพงษ์ วงศาโรจน์ . 2558.จิตรกรรมจินตภาพใหม่. กรุงเทพ ; คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย            

ศรีนครินทรวิโรฒ. จ านวน 122 หน้า.  
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นาย สืบสาย  แสงวชิระภิบาล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Suebsai Sangvachirapiban 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์     081-303-2674 
Email     korn335_@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ศ.บ. การออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2549 

ศ.ม. การออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 สถาปัตยกรรมภายใน  การออกแบบภายใน  ออกแบบเครื่องเรือนงานไม้  
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 
 1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
สืบสาย  แสงวชิระภิบาล และคณะ. (2559). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนด้านออกแบบ โดยใช้

รูปแบบการสอนที่แตกต่าง : กรณีศึกษา นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบภายใน. การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้ง 11 ประจ าปี 2559 เรื่อง “ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”. 21 ธันวาคม 2559. หน้า 172-180 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 2.1 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
สืบสาย  แสงวชิระภิบาล .2561.สร้างสรรค์ผลงาน ช่างไทย สไตล์จีนนิทรรศการการถ่ายภาพถ่ายนานาชาติ

OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายไหม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(BACC) จัดขึ้นใน วันที่ 24-29 เมษายน 2561 
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สืบสาย  แสงวชิระภิบาล .2561.สร้างสรรค์ผลงาน Share Chair Thailand 2018“ ศมสู่ ” ผลงานคณาจารย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากหลาย มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ ณ หอนิทรรศการ G23 จัดขึ้นใน วันที่ 16 มีนาคม  – 6 เมษายน 2561 

สืบสาย  แสงวชิระภิบาล .2561.สร้างสรรค์ผลงาน Aunty toak,s chair“นิทรรศการผลงานศิลป์  ปี 60 ” 
ผลงานคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์     
จัดขึ้นใน จัดขึ้นใน วันที่ 3 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2561 

สืบสาย  แสงวชิระภิบาล .2560.สร้างสรรคผ์ลงาน พระอัจฉริยภาพ ทั้ง 9“นิทรรศการผลงานศิลป์  ครั้งที่10  
ปี2559 ” ผลงานคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ หอศิลป์จามจุรี 
จัดขึ้นใน จัดขึ้นใน วันที่ 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560 

สืบสาย  แสงวชิระภิบาล .2560.สร้างสรรค์ผลงาน ชาวริมน้ าจันทบูรRPST YOURS & BIG CAMERA”      
ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2559 โครงการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น
ใน วันที่ 1 – 26 กุมภาพันธ์ 2560    
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายภคพงศ์ ทุ่งสี่ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Pakapong Tongsi 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์    085-900-3461 
Email     pakapong@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ   การออกแบบกราฟฟิกบนบบรรจุผลิตภัณฑ์   
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 
 1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ    
Pakapong Tongsi.(2014). Study and development of interactive media of learning on human  
  physical animation base on the principle of animation for youth leaning animation  

 age 15-18 years old. AFAS 2014 ASEAN Fine Arts Symposium. Faculty of Fine Arts.  
 Srinakharinwirot University, p.72-81 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 2.1 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
ภคพงศ์ ทุ่งสี่.(2559). สร้างสรรค์ผลงาน Nielloware Jewelry Design Graduate Showcase of 4th year 

Student, Jewelry Design major, Srinakharinwirot  University. จัดขึ้นใน วันที่ 4-6 July 2016 

 



140 
 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวศีมาศ  ประทีปะวณิช 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss simart prateepavanich 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์     081- 909-3254 
Email     simart@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 

ศป.ม. ออกแบบแฟชั่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 การพัฒนาเครื่องแต่งกายแฟชั่นและสิ่งทอ  
 
1. งานวิจัย 
 1.1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ศีมาศ  ประทีปะวณิช. 2559.สุนทรียะกับแฟชั่นและสังคมไทยในปัจจุบัน: Aesthetic and Fashion in Thai 

Society. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาปีที่ 24 ฉบับที่ 44 (ม.ค. - เม.ย. 2559) : 219-233 

ศีมาศ  ประทีปะวณิช.2558. The Development of Fashion from the Beliefs and Amulets of 
Thailand.วารสารวิชาการE-Journal, Silpakorn University ฉบับ International 
(Humanities, Social Sciences and Arts) ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 (ก.ค. - ธ.ค. 58) : 59-73 

 1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 2.1 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
 - 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวธนีพรรณ  โชติกเสถียร 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Thaneepan  Jotikasathira 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน     คณะศึกษาศาสตร์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
เบอร์โทรศัพท์     089-771-9964 
Email     thaneepan@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
กศ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

ศศ.ม. บริหารการจัดการทางวัฒนธรรม 
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

ศป.ด. ทัศน์ศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การออกแบบทัศนศิลป์ และการถ่ายภาพ  
 
1. งานวิจัย 
 1.1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ธนีพรรณ  โชติกเสถียร. 2562. การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยผ่านประเพณีนิยม.  วารสารสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ.  ปีที่  20  ฉบับที่ 2  มกราคม – มิถุนายน 2562 : 16-28 
 
 1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 2.1 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
ธนีพรรณ  โชติกเสถียร. 2561. การสร้างสรรค์ผลงาน "สวสัดี ประเทศไทย : Sawasdee Thailand" 
 นิทรรศการประติมากรรม ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum จัดแสดงระหว่าง

วันที่ 12 - 27 มีนาคม 2561   
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) สุจินดา จิตต์ใจฉ่ า 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Sujinda Jitjaicham 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน     คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์       0 2649 5000 ต่อ 27172 
Email         sujinda@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์/ เคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

2532 

วท.ม. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์
และเทคโนโลยีสิ่งทอ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การย้อมสิ่งทอและการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ  เทคโนโลยีสิ่งทอและการวัดสี  การเตรียมเส้นใยด้วย 
เทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง 
 
1. งานวิจัย 
 1.1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Petchwatana, N., Channuan, W., Jitjaicham, S., Noo-eaied, P., Thepchalerm, C., Kraisuwan, 

W., and Naknaen, P.  Utilization of impact modified poly(lactic acid) as a frozen 
whiteleg shrimp (Litopenaeus Vannamei) package: a comparative study with 
high impact polystyrene.  International Symposium on Fundamental and 
Applied Sciences (ISFAS 2016); 2016 March 29th – 31st, Kyoto, Japan : p. 256-270  
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวพรพิมล   พจนาพิมล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Pornpimol Podjanapimol 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน     คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     092-556-3987 
Email      poo01@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ศป.บ. ออกแบบทัศนศิลป์: การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

ปร.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 

 
ความเชี่ยวชาญ 

ศิลปกรรม การออกแบบเครื่องประดับ และการออกแบบทัศนศิลป์ 

1. งานวิจัย 
 1.1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
พรพิมล  พจนาพิมล, ดนุลดา จามจุรี, มนัส  บุญประกอบ และวรรณรัตน์  ตั้งเจริญ. การศึกษา 

แนวทางการเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรับนิสิตที่เรียนด้านการออกแบบ. 
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่5 มกราคม –มิถุนายน 2558 : 79-95 
 

  1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
    - 

 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
  - 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์   
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Yongyuth Punparejit 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน     คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     081-313-0013 
Email      L-sorn@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ศ.บ. เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2545 

ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ศิลปะและการออกแบบ การผลิตและการท าต้นแบบเครื่องประดับ งานเครื่องโลหะ 
 
1. งานวิจัย 
 1.1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Yongyuth Punparejit. (July 2015). “State of the Art in Silver Clay Jewelry of Thailand” . Fine  

Arts International Journal, Srinakharinwirot University. P.103-108  
  1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

- 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 2.1 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
ยงยุทธิ์  ผันแปรจิตร์.2559.สร้างสรรค์ผลงาน NiellowareJewelry Design Graduate Showcase of 4th 

year Student, Jewelry Design major, Srinakharinwirot  University. จัดขึ้นใน วันที่ 4-6 July 
2016  

3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
- 
 

mailto:L-sorn@hotmail.com
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย ธนกฤต  ใจสุดา 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Thanakit Jaisuda 
ต าแหน่งวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   081-4422889 
E-mail    jaisuda.thanakit@gmail.com 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ศป.บ ออกแบบทัศนศิลป์:ศิลปะเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 ศิลปะและการออกแบบ, การออกแบบเครื่องประดับ, ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
1. งานวิจัย 
 1.1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ภัทรา ศรีสุโข, ธนกฤต ใจสุดา และจรรยาพร วิทยารัฐ. การศึกษาแนวทางการพัฒนาวัสดุอัญมณี 

ทางเลือกจากหินแกรนิตจังหวัดตาก. วารสารวิจัยศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ปีที9่ มกราคม – ธันวาคม 2560 : 57-65 

 1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ธนกฤต ใจสุดา และภัทรา ศรีสุโข. (2559). การเพ่ิมมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการ 

ออกแบบส าหรับเครื่องประดับ. การประชุททางวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 วันที่ 26 
สิงหาคม 2559. หน้า 667-677. 

ภัทรา ศรีสุโข, ธนกฤต ใจสุดา, วรฉัตร อังคะหิรัญ และปวริศา จรดล. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษา: จันทบุรี. การประชุมทาง
วิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 5 “การพัฒนางานวิจัย 
รากฐานส าคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล” วันที่  17-18 ธันวาคม 2558.  หน้า 171-184 

ธนกฤต ใจสุดา และเสาวนีย์ จิตมาตย์. (2558). การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับจากวัสดุหินอ่อนเพื่อเพ่ิม 
มูลค่า. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่  3-4 กันยายน 2558. เลขหน้า 62-67. 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ชื่อหลักสูตรเดิม  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 

ชื่อหลักสูตรปรับปรุง  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 
            เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 จากสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโลก กับนโยบายการพัฒนาประเทศ มุ่งมั่น
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์  มุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์หลักสูตร เพ่ือ
ตอบสนองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการการออกแบบ การสร้างภาพลักษณ์ 
คุณค่า และเพ่ิมมูลค่าให้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และเครื่องประดับ  ได้มีการปรับปรุงรายวิชาให้มี
เนื้อหาที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมงานออกแบบ 
น าไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนทางวัฒนธรรม ไปจนถึงสามารถสร้างกิจการจาก
งานออกแบบสร้างสรรค์ได้ 
 
เปรียบเทียบปรัชญา วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ปรัชญา  
     สร้างสรรค์นวตักรรมสูส่ังคม อย่างสมดลุและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค ์
1. มีความรู้ความช านาญในการศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลีย่น
ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมและกระบวนการการออกแบบใหม่ 
เพื่อน าไปสู่งานออกแบบท่ีเป็นนวตักรรม โดยมีองค์ความรูร้องรับ 
2. มีความรู้เชี่ยวชาญในการบูรณาการวัฒนธรรมภูมิปญัญาไทย 
ร่วมกับแนวคิดจากศาสตร์ตา่งๆ หรือจากแนวคิดที่สร้างขึ้นใหม่ 
เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล 
3. มีคุณธรรม จรยิธรรม จิตส านึกสาธารณะ จรรยาบรรณในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน และด ารงตนเปน็ตัวอย่างท่ีดีแก่วงการวิชาชีพ
นักออกแบบ 
4. มีทักษะการสื่อสาร ผา่นการน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรัชญา  
   การออกแบบทัศนศิลป์สรา้งนวัตกรรม ทุนทางวัฒนธรรมสร้างคณุค่า 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบ สามารถบูรณาการภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ร่วมกับแนวคิด
จากศาสตร์ต่างๆ และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ผลงานสู่สากล  
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถค้นคว้า วิเคราะห์  และสร้างสรรค์
นวัตกรรมการออกแบบภายใต้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติตนทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
วิชาศึกษาทั่วไป                เรียนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป               เรียนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาภาษา                                       9  หน่วยกิต 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    9   หน่วยกิต                                 
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์               6  หน่วยกิต 
และเทคโนโลยี                        

 

2..กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี)       
       2.1 วิชาบังคับ                                  3    หน่วยกิต 
       2.2 วิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า  5    หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาศิลปะศาสตร์                              15  หน่วยกิต 3.กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)    
       3.1 วิชาบังคับ                                  8    หน่วยกิต 
      3..2 วิชาเลือก                                   0    หน่วยกิต 

 4. กลุ่มวิชาพลานามัย                 ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต                                               
        5.วิชาศึกษาทั่วไป                      ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต                                                

(เลือกตามความต้องการของคณะ หลักสตูร หรือนสิิต) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ               เรียนไม่น้อยกว่า  95 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ             เรียนไม่น้อยกว่า   96  หน่วยกิต 

 1. วิชาพื้นฐานคณะ               เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  1.วิชาพื้นฐานคณะ                เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

 2. วิชาเอก                        เรียนไม่น้อยกว่า  86  หน่วยกิต 
        2.1 วิชาเอกบังคับ        เรียนไม่น้อยกว่า  68  หน่วยกิต 
           2.1.1 วิชาพื้นฐานสาขาวิชา                29  หน่วยกิต 
           2.1.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน                   39  หน่วยกิต   
        2.2 วิชาเอกเลือก         เรียนไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 

 2. วิชาเอก                         เรียนไม่น้อยกว่า 87  หน่วยกิต 
        2.1 วิชาเอกบังคับ        เรียนไม่น้อยกว่า  69  หน่วยกิต 
           2.1.1 วิชาพื้นฐานสาขาวิชา                 30 หน่วยกิต 
           2.1.2 วิชาชีพเฉพาะด้าน                    39 หน่วยกิต   
        2.2 วิชาเอกเลือก         เรียนไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต 

 3. วิชาเลือกเสรี                    เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต    3. วิชาเลือกเสรี                  เรียนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

   รวม                                     131          หน่วยกิต      รวม                                       132      หน่วยกิต 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1. มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ ์
2. รหัสวิชาทั้งหมดโดยใช้ตัวอักษร 3 ตัว อทศ หรือ VDS และมีการ
ล าดับตัวเลขใหม ่
3. มี 3  วิชาเอก ได้แก ่
      (1) วิชาเอกการออกแบบผลติภัณฑ ์
      (2) วิชาเอกการออกแบบแฟช่ัน 
      (3)  วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 

1. มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ ์
2. เปลี่ยนรหสัวิชาทั้งหมดโดยใช้ตวัอักษร 3 ตัว อบท หรือ VID และ
มีการล าดับตัวเลขใหม ่
3. มี 3 วิชาเอก ได้แก ่
      (1) วิชาเอกการออกแบบผลติภัณฑ ์
      (2) วิชาเอกการออกแบบแฟช่ัน 
      (3) วิชาเอกการออกแบบเครือ่งประดับ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 4. การปรับปรุงรายวิชา มีการปรบัดังน้ี 
      (1) มีการปรับช่ือรายวิชา ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ทิศทางของการพัฒนาหลักสูตร 
      (2) มีการเปลี่ยนรหัสวิชา เพือ่ให้สอดคล้องกับแผนการเรียน
และการจัดการเรยีนการสอน 
      (3) มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้ครอบคลุมสาระวิชา 
และมีความทันสมยั 
      (4) มีการเพิ่มรายวิชาใหม่ๆ  เพื่อให้ทันสัย สอดคล้องกับทิศทาง
ของการพัฒนาหลักสูตร 
      (5) มีการเพิ่มและลดจ านวนหน่วยกิต เพื่อให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน 
      (6) มีการปิดรายวิชาที่ไม่ทันสมัย หรือไมส่อดคล้องกับบริบท
สังคม หรือสภาพการจัดการเรยีนการสอนในปัจจุบัน 
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ตารางแสดงรายวิชาในหลักสูตรเดิมกับรายวิชาในหลักสูตรใหม่ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558 หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หน่วยกิต 

วิชาพ้ืนฐานคณะ 9  9 
ศปก101 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซยีน 
ศปก202 ศิลปกรรมเพื่อชุมชน 
ศปก303 ระเบียบวิธีวิจยัทางศิลปกรรม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

ศปก101 ศิลปกรรมกับกระแสสังคม 
ศปก202 ศิลปกรรมเพื่อชุมชน 
ศปก303  การจัดการทางศิลปกรรม   

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานสาขาวิชา 29  30 
อบศ101 เทคนิคการรา่งภาพและการวาดภาพเสมือนจริง 
อบศ102 พื้นฐานการออกแบบ 
อบศ103 การเขียนแบบ 
อบศ104 วิธีการสร้างหุ่นจ าลอง 
อบศ201 การตลาดแบบบรูณาการและการจัดการ 
อบศ202 นวัตกรรมการออกแบบจากภมูิปญัญาไทย 
อบศ301 การสร้างสไตล์                                       
อบศ302 ฝึกงานการออกแบบ 
อบศ401 นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ ์

3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
2(2-0-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
6(2-8-8) 

 
 

อบท101 หลักและทฤษฎีการออกแบบ 
อบท102 วิวัฒนาการการออกแบบ 
อบท201 วิทยาศาสตร์พื้นถิ่นเพื่อการออกแบบ 
อบท202 การสร้างแบรนด์และการตลาด 
อบท203 การออกแบบนววัฒนธรรม 
อบท301 วิทยาศาสตร์ประยุกตเ์พื่อการออกแบบ 
อบท302 แนวโน้มการออกแบบ 
อบท303 จรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบ   
อบท304 การฝึกงาน 
อบท401 เค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบนพินธ์ 
อบท402 นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ ์

3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
6(2-8-8) 

วิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 39  39 
อบศ112 การสร้างความยั่งยืนทางงานศิลปหัตถกรรม 
อบศ113 การออกแบบผลติภณัฑ์เชิงอัตลักษณ ์
อบศ211 การออกแบบผลติภณัฑ์งานศลิปหตัถกรรมแบบ

ยั่งยืน 
อบศ212 จารีตกับการออกแบบ 
อบศ213 ระบบและการพัฒนาแบบยั่งยืน 
อบศ214 การออกแบบผลติภณัฑ์เชิงอารมณ ์
อบศ311 การออกแบบผลติภณัฑ์เพื่อการด าเนินชีวิตและ

การบริการแบบยั่งยืน 
อบศ312 การออกแบบบรรจภุัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
อบศ313 การออกแบบผลติภณัฑ์และใช้ทรพัยากรระดับ

ท้องถิ่น 
อบศ314 การน าเสนอวัฒนธรรม 1 
อบศ411 การออกแบบผลติภณัฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนแนว

ยั่งยืน 

3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 

 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 

 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 

 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 

 

อบท111 การวาดภาพประกอบผลติภณัฑ์   
อบท112 เทคนิคการสร้างต้นแบบผลติภณัฑ์  
อบท113 แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑจ์ากทุน

วัฒนธรรม 
อบท115 การออกแบบศิลปหตัถกรรม   
อบท211 การออกแบบผลติภณัฑ์เชิงอุตสาหกรรม 
อบท212 การทดลองวัสดุในงานผลติภณัฑ ์
อบท216 วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพื่องาน

ออกแบบผลิตภัณฑ ์
อบท217 การออกแบบผลติภณัฑ์เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อม 
อบท311 การออกแบบผลติภณัฑ์นววัฒนธรรม 
อบท312 การออกแบบบรรจภุัณฑ์วัฒนธรรม 
อบท315 วัสดุสังเคราะห์และการประกอบสร้างเพื่อ

งานออกแบบผลิตภัณฑ ์

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
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อบศ412 การน าเสนอวัฒนธรรม 2 
อบศ413 การวิจัยและพัฒนาทางการออกแบบผลติภณัฑ ์

3(1-4-4) 
3(2-2-5) 

 

อบท316 การออกแบบผลติภณัฑส์ร้างสรรค ์
อบท411 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ ์
อบท412 การออกแบบผลติภณัฑ์เฉพาะทาง 
อบท413 การจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์

3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 

วิชาเอกเลือก วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 18  18 
อบศ111 การน าเสนองานด้วยคอมพิวเตอร ์
อบศ215 พื้นฐานการออกแบบกราฟิกส าหรบัการ 
            ออกแบบผลิตภณัฑ ์
อบศ216 การสร้างแนวคิดแบบสร้างสรรค ์
อบศ217 สุนทรียศาสตร์ประยุกต ์
อบศ218 การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบเพื่อการผลิต 
อบศ315 การออกแบบผลติภณัฑ์เชิงทดลอง 
อบศ316 กลไกการยะศาสตร์ในการออกแบบ 
อบศ317 เศรษฐศาสตร์การออกแบบ 
อบศ318 การสร้างสรรค์เชิงมานุษยวิทยา 
อบศ319 การศึกษาค้นคว้าการออกแบบอิสระ 
อบศ320 การออกแบบกราฟิกเพือ่ประโยชน์ใช้สอย 
อบศ414 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบผลติภัณฑ์ 1 
อบศ415 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบผลติภัณฑ์ 2 

 
 

3(2-2-5) 
3(1-4-4) 

 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 

อบท114 ระเบียบวิธีแนวคดิผลิตภัณฑ ์
อบท116 การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์
อบท213 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์
อบท214 เทคนิคศิลปหตัถกรรม 
อบท215 ดิจิตอลและเทคโนโลยีในงานผลิตภัณฑ ์
อบท218 การออกแบบผลติภณัฑ์ด้วยทุนทาง

วัฒนธรรม 
อบท219 การออกแบบภายใน     
อบท313 ระบบในองค์กรผลิตภัณฑ ์
อบท314 การสร้างแบรนด์และการจัดจ าหนา่ย

ผลิตภณัฑ ์
อบท317 แฟ้มสะสมผลงานผลิตภัณฑ ์
อบท318 การออกแบบผลติภณัฑท์างภูมิปัญญาไทย 
อบท414   การออกแบบเครื่องเรือน 
อบท415 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ ์
อบท416 การศึกษาผลิตภัณฑ์กับวัฒนธรรมระดับ

สากล 
อบท417 การออกแบบผลติภณัฑ์เซรามิกส ์
อบท418 การสร้างสไตลส์ าหรับงานออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์
อบท419 การออกแบบผลติภณัฑ์ยาง 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 

 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

วิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 39  39 

อบศ221 การออกแบบแฟช่ันพ้ืนฐาน  
อบศ222 การวาดภาพแฟช่ันและการออกแบบ  
อบศ223 โครงสร้างเครื่องแต่งกายพื้นฐาน : แบบตัด

พื้นฐาน    

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 

 

อบท121 การวาดภาพประกอบแฟช่ัน 
อบท122 วิธีการตัดเย็บ 
อบท124 แนวคิดการออกแบบแฟช่ันจากทุน

วัฒนธรรม (แก้ไขรหัส) 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
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อบศ224 การวาดภาพประกอบแฟช่ันและการน าเสนอ 
อบศ225 โครงสร้างเครื่องแต่งกายพื้นฐาน : การเดรป 
อบศ321 ประวัติศาสตร์แฟช่ันเพื่อการออกแบบ 
อบศ322 การออกแบบแบบตัดสร้างสรรค์  
อบศ323 การศึกษาผ้าและการออกแบบ  
อบศ324 การออกแบบเครื่องตกแต่งแฟช่ัน  
อบศ325 โครงสร้างสามมิติในการออกแบบแฟช่ัน 
อบศ424 การเขียนวิจัยเพื่องานแฟช่ันนิพนธ์ 
อบศ425 สัมนาความคิดสร้างสรรค์เพื่องานแฟช่ันนิพน 
 อบศ426 โครงสร้างเครื่องแต่งกายเพื่องานแฟช่ันนิพนธ์

  

 

3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 

อบท125 การสร้างแบบตัดขั้นพ้ืนฐาน 
อบท221 การสร้างแบบตัดบนหุ่นขั้นพื้นฐาน 
อบท222 การทดลองวัสดุในงานแฟช่ัน 
อบท226 วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพื่อ

งานออกแบบแฟช่ัน 
อบท227 การสร้างแบบตัดขั้นกลาง 
อบท321 การออกแบบและประกอบสร้างเครื่อง

ประกอบเครื่องแต่งกายเบื้องต้น 
อบท322 การสร้างแบบตัดบนหุ่นขั้นกลาง 
อบท325 วัสดุสังเคราะห์และการประกอบสร้าง

เพื่องานออกแบบแฟช่ัน 
อบท326 การออกแบบและประกอบสร้างเครื่อง

ประกอบเครื่องแต่งกายขั้นกลาง 
อบท421 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบแฟช่ัน 
อบท422 การประกอบสร้างเพื่องานแฟช่ันข้ันสูง 
อบท423 การจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบ

แฟช่ัน 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

 
3(2-2-5) 

 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือกวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 18  18 

อบศ121 วิวัฒนาการแฟช่ัน  
อบศ226 แนวคิดการออกแบบแฟช่ัน  
อบศ227 ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการออกแบบแฟช่ัน 
 อบศ228 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับการออกแบบ

แฟช่ัน  
 อบศ326 แฟ้มผลงานเพื่อนักออกแบบแฟช่ัน  
 อบศ327 การออกแบบแฟช่ันเชิงพาณิชย์ 
 อบศ328 การสร้างงานออกแบบแฟช่ันแนวทดลอง 
 อบศ329 การสร้างแบรนดส์ าหรับงานออกแบบแฟช่ัน 
 อบศ421 การตลาดและการจัดการแฟช่ัน 
 อบศ422 สื่อในงานออกแบบแฟช่ัน    
อบศ423 การน าเสนอโครงการแฟช่ัน  
อบศ427 ธุรกิจแฟช่ันเพื่องานแฟช่ันนิพนธ์ 
อบศ428 การสร้างกิจการแฟช่ันเพื่องานแฟช่ันนิพนธ์ 
 อบศ429 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบแฟช่ัน 1 
 อบศ441 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบแฟช่ัน 2  

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(1-4-4) 

 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

อบท123 ระเบียบวิธีแนวคดิแฟช่ัน (แก้ไขรหัส) 
อบท126 การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบแฟช่ัน 
อบท223 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ออกแบบแฟช่ัน 
อบท224 เทคนิคสิ่งทอทางวัฒนธรรม 
อบท225 เทคนิคพ้ืนผิวและการตกแต่งส าหรับงาน

ออกแบบ  
อบท228 การออกแบบแฟช่ันด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
อบท323 ระบบในองค์กรแฟช่ัน 
อบท324 การสร้างแบรนด์และจดัจ าหน่ายสนิค้า

แฟช่ัน 
อบท327 แฟ้มสะสมผลงานแฟช่ัน 
อบท328 การออกแบบแฟช่ันท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
อบท424  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน

ออกแบบแฟช่ัน 
อบท425 การออกแบบแฟช่ันเน้นทรวดทรง 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
3(2-2-5) 

 
2(1-2-3) 
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อบท426 การศึกษาแฟช่ันกับวัฒนธรรมระดบัสากล 
อบท427 การสร้างสไตลส์ าหรับงานออกแบบแฟช่ัน 

2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

วิชาชีพเฉพาะด้าน วิชาเอกการออกแบบเคร่ืองประดับ 39  39 
 อบศ231 การร่างภาพและหลักการออกแบบ

เครื่องประดับ 
 อบศ232 อัญมณีกับการออกแบบเครื่องประดับ 
 อบศ233 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ

เครื่องประดับ 
 อบศ234 นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากภูมิ

ปัญญาไทย 
 อบศ235 การสร้างแบรนดส์ าหรับเครื่องประดับ 
 อบศ236 ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการออกแบบ

เครื่องประดับ 
 อบศ331 แนวคิดการออกแบบเครื่องประดบั   
 อบศ332 นวัตกรรมการออกแบบลวดลายจากภูมิปัญญา

ไทย 
 อบศ333 การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบ

เครื่องประดับ 
 อบศ334 เทคนิคและวสัดุการท าเครื่องประดับ  
 อบศ335 การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการสรา้งสรรค์ 
 อบศ336 การออกแบบเครื่องประดับและเครื่องตกแต่ง 
 อบศ431 การน าเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5 

อบท131  การร่างภาพและหลักการออกแบบ
เครื่องประดับ 

อบท132 ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการออกแบบ
เครื่องประดับ 

อบท133  แนวคิดการออกแบบเครื่องประดบั 
อบท231  นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจาก

ภูมิปัญญา 
อบท232  อัญมณีในงานเครื่องประดับ 
อบท233  โลหะมีค่าส าหรับงานเครื่องประดบั 
อบท234  นวัตกรรมการออกแบบลวดลายจากภูมิ

ปัญญาไทย 
อบท331 การเขียนแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
อบท332 การออกแบบเครื่องประดับส าหรบัตกแต่ง 
อบท333  นวัตกรรมการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ

ด้วยมือ 
อบท334  วัสดุทางเลือกในงานเครื่องประดับ 
อบท431  การตลาดและธุรกิจเครื่องประดับ 
อบท432  การน าเสนอผลงานออกแบบ

เครื่องประดับ 
อบท433  การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ

สร้างสรรค ์

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

 
3(2-2-5) 

 

วิชาเอกเลือก วิชาเอกการออกแบบเคร่ืองประดับ 18  18 
 อบศ237 การเขียนแบบเครื่องประดับ 
 อบศ238 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรบังาน

เครื่องประดับ 
 อบศ337 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตตน้แบบ

เครื่องประดับ 
 อบศ338 การออกแบบเครื่องประดับประกอบเครื่องใช้

จากวัสดุพื้นบ้าน 
 อบศ339 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ 
 อบศ432 นวัตกรรมการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วย

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(1-4-4) 

 
3(2-2-5) 

 
3(1-4-4) 
3(2-2-5) 

อบท134 การเขียนแบบเครื่องประดับ 
อบท235  พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส าหรับงาน

ออกแบบเครื่องประดบั 
อบท236 การออกแบบเครื่องประดับประกอบ

เครื่องใช้จากวัสดุพื้นบ้าน 
อบท237 การเขียนแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์3 มิต ิ
อบท335 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ 
อบท336 การถ่ายภาพเครื่องประดับและอญัมณ ี

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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เครื่องมือ 
 อบศ433 การหล่อแม่พมิพ์เครื่องประดับ 
อบศ434 เทคนิคการผลิตเครื่องประดับอุตสาหกรรม 
 อบศ435 การน าเสนอเค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบ

เครื่องประดับนิพนธ์ 
 อบศ436 การวิเคราะห์งานออกแบบเครื่องประดับเพื่อ

การผลิตระบบอุตสาหกรรม 
 อบศ437 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบเครือ่งประดับ 1  
 อบศ438 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบเครือ่งประดับ 2  

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 

อบท337 การหล่อแม่พมิพ์เครื่องประดับ 
อบท434  เทคนิคการผลิตเครื่องประดับ

อุตสาหกรรม 
อบท 435  เทคโนโลยเีพื่อการออกแบบ

เครื่องประดับ 
อบท 436 การวิเคราะห์งานออกแบบเครื่องประดับ

เพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม 
อบท 437 การสร้างแบรนด์ส าหรบัธุรกิจ

เครื่องประดับ 
อบท 438 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน

ออกแบบเครื่องประดบั 
 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
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รายละเอียดการปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หน่วยกิต หมายเหตุ 

วิชาพื้นฐานคณะ     

ศปก101 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซยีน   
FAS101  ASEAN Art and Culture 
   ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ถึงรปูแบบ เอกลักษณ์
ของงานศิลปกรรมด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏในภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ของผลงานศิลปะที่
เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม ความเชื่อและ
ภูมิปัญญาของกลุ่มคนท้องถิ่น  

3(3-0-6) ศปก101  ศิลปกรรมกับกระแสสังคม  
FAS101  Arts and Social Trends 
   ศึกษาแนวคิดของผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ ทั้ง 
ทัศนศิลป์  ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการแสดง 
นาฏศิลป์ และดนตรี ที่เกิดขึ้นท่ามกลางพัฒนาการ
และกระแสสังคมของโลกปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ถึ ง
ความหมาย ความสัมพันธ์ ตลอดจนปัจจัยการด ารง
อยู่ของศิลปะในสังคม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเป็น
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางศิลปกรรมใน
อนาคตได้ 

3(3-0-6) เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

ศปก202 ศิลปกรรมเพื่อชุมชน      
FAS202 Fine and Applied Arts for Community 
     ศึกษา วิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปกรรม
กับชุมชน  การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละน าเอาศลิปะเข้า
ไปมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน 

3(3-0-6) ศปก202 ศิลปกรรมเพื่อชุมชน      
FAS 202 Arts for Community 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ความหมาย หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ จิตส านึกสาธารณะและความสมัพันธ์
ระหว่างศิลปกรรมกับ ชุมชน รู้จักกระบวนการ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อชุมชน การมีส่วนร่วมใน
ชุมชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน าศิลปกรรม
เข้าไปเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมศักยภาพของชุมชน 
 

3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
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ศปก303 ระเบียบวิธีวิจยัทางศิลปกรรม    
FAS303 Research Methodology in Fine and 
Applied Arts 
     ศึกษากระบวนการพื้นฐานของการวิจัยทางด้าน
ศิลปกรรม ตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การสืบค้นข้อมลู 
การวางกรอบแนวคิด การวเิคราะห์ และการเขียน
รายงานการวิจยัพัฒนาสู่การสรา้งสรรค์ผลงานทาง
ศิลปกรรมอย่างเคารพต่อหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

3(3-0-6) ศปก303  การจัดการทางศิลปกรรม    
FAS303  Arts Management   
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎีทุนทาง
ศิลปกรรมในกระแสสังคม การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ลิขสิทธิ์งานศิลปกรรม ศึกษากระบวนการ
จัดการในการพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดให้ เกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่า  มูลค่าเพิ่ ม  น า
ความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างให้เกิดนวัตกรรมในงาน
ศิลปกรรม 
 

3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

วิชาพ้ืนฐานสาขาวิชา     
อบศ101 เทคนิคการรา่งภาพและการวาดภาพเสมือน
จริง 
VSD101 Sketching and Rendering Technique 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการใช้เส้น และวัสดุส าหรับการออกแบบ
ภาพร่าง (Sketch) ให้เหมาะสมกบัลักษณะงานประเภท
ต่าง ๆ ถึงการแก้ปัญหา การสรา้งจุดเด่น และ
รายละเอียดการให้น้ าหนักแสงเงาด้วยเส้น (Stroke) 

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 
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และสีในงานประเภทต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ และ
พัฒนาก่อนเป็นต้นแบบผลงานจรงิ 
 

อบศ102 พื้นฐานการออกแบบ             
VSD102 Design Fundamentals 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูห้ลักการออกแบบเบื้องต้น การจัดองค์ประกอบ
ศิลป ์และทฤษฎีการออกแบบต่าง ๆ  ในงานสองมิติ
และสามมติิ รวมถึงรูปแบบ และแนวโน้มของงาน
ออกแบบ และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานออกแบบสอง
มิติ  และสามมิติได ้

3(1-4-4)     อบท101 หลักและทฤษฎีการออกแบบ  
VID101 Principle and Theory for Design  
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการ ทฤษฎสีี ทฤษฎีการ
ออกแบบ การจัดองค์ประกอบศลิป์ ฝึกปฏิบัติการจัด
องค์ประกอบการออกแบบ และน าเสนอผลงาน
ออกแบบ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ103 การเขียนแบบ   
VSD103 Mechanical Drawing 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูห้ลักการเขียนแบบแสดงรายละเอยีดของ
ผลิตภณัฑ์ โดยมีรายละเอียดในมมุมองและลักษณะ
ต่างๆ เช่น ภาพสองมิติ สามมิติ และภาพตัดแสดง
รายละเอียดภายใน เพื่อประกอบการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมและการออกแบบ 

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 

อบศ104  การสรา้งหุ่นจ าลอง   
VSD104  Model Making 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ

3(2-2-5)        ปิดรายวิชา 
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เรียนรู้กลวิธีการท าต้นแบบผลงานก่อนการผลติจริง 
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ โดยเน้นลักษณะ เด่นของชนิดวัสดุใน
งานออกแบบแต่ละประเภท 

อบศ201 การตลาดแบบบรูณาการและการจัดการ  
VSD201 Integrated Marketing and Management 

ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์โครงสร้างของตลาด 
และหน้าท่ีทางธุรกิจที่เกีย่วข้อง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายการผลิต ช่องทางการจัดจ าหน่าย ขั้นตอนของ
การโฆษณา การเผยแพร่   และการส่งเสริมการขาย 

2(2-0-4) 
 

อบท202  การสร้างแบรนด์และการตลาด  
VID202  Branding and Marketing  
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์
การตลาด และการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟช่ัน และเครื่องประดับ การ
บริหารจดัการด้านการผลติ การค านวณต้นทุน การ
จัดซื้อ การจ าหนา่ย การวิเคราะหแ์นวโน้มและการ
ส่งเสริมการขาย  ฝึกปฏิบตัิการสรา้งแบรนด์และ
น าเสนอทางการตลาด 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ202 นวัตกรรมการออกแบบจากภูมิปญัญาไทย 
VSD202 Design Innovation from Thai Wisdom 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูภู้มิปญัญา และวัฒนธรรมทอ้งถิ่นในแต่ละพื้นท่ี
ของประเทศไทย หรือภูมิปญัญาเฉพาะในด้านต่างๆ 
แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเพื่อสร้าง
กระบวนการออกแบบ ไปจนถึงการสรา้งนวัตกรรมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนาการออกแบบงานจากภูมิปญัญาไทย ให้
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

อบท203  การออกแบบนววัฒนธรรม  
VID203  Cultural Neoteric Design 
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิ พฤติกรรม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น หลักการออกแบบนววัฒนธรรม 
กระบวนการพัฒนางานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบ และน าเสนอผลงานต้นแบบนววัฒนธรรมได ้

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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อบศ301 การสร้างสไตล์   
VSD301 Styling Study 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ การสร้าง
ภาพลักษณส์ินค้า การประยุกต์ใช้ในเชิงการสื่อสาร
การตลาด โดยการน าเสนอรูปแบบสินค้า ที่มีการอ้างอิง
จากแนวโน้มกลุม่ผู้ปริโภคที่มีความสัมพันธ์กับแนวโนม้
สินค้าร่วมสมยั 

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 

อบศ302 ฝึกงานการออกแบบ    
VSD302 Design Internship 
        ฝึกปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบ
แฟช่ัน ออกแบบเครื่องประดับ หรอืงานออกแบบใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องในองค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 
หรือบริษัทห้างร้าน เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 
มุ่งเน้นการน าองค์ความรู้ไปใช้บูรณาการกับ
ประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการ
ออกแบบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง โดยมีการ
สัมมนาและเสนอรายงาน 

3(1-4-4) อบท304  การฝึกงาน  
VID304  Internship 
 ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการฝึกงาน การ
ท างานด้านการออกแบบ การรายงาน ฝึกปฏิบัติงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ ์ออกแบบแฟช่ัน ออกแบบ
เครื่องประดับ ออกแบบภายใน และงานออกแบบใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องในองค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 
บริษัทห้างร้าน การบรูณาการความรู้กับประสบการณ์
ด้านวิชาชีพการออกแบบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 
ช่ัวโมง  การสัมมนาและน าเสนอรายงานผลการ
ฝึกงานออกแบบ   

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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อบศ401 นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ ์    
VSD401 Design Innovation Thesis 
บูรพวิชา ศปก303 ระเบยีบวิธีวิจยัทางศิลปกรรม 
ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
หลักการ และแนวคิดของการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
การออกแบบอย่างเป็นระบบ มุ่งเจาะลึกในกระบวนการ
ออกแบบ ในหัวเรื่องที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาวิชาชีพ
การออกแบบภายใต้กรอบจรรยาบรรณ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ก าหนดใหม้ีภาคนิพนธ ์และผลงาน
ของนวัตกรรมการออกแบบ โดยมกีารตั้งคณะกรรมการ
ภายนอกซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาเอก
นั้นๆ มาร่วมตรวจงานตามความเหมาะสม เพื่อให้
ผลงานท่ีออกแบบมีความพร้อมในการเผยแพร่งานสู่
ชุมชน  

6(2-8-8) อบท402  นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์  
VID402   Design Innovation Thesis  
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการ แนวคดิ รปูแบบ 
การด าเนินงานนวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์ 
กระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบ การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล ผลกระทบตอ่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม การเขยีนรายงาน ฝึกปฏิบตัิการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมการออกแบบนิพนธ ์และน าเสนอ
ต้นแบบและรายงานผลงานนวัตกรรมการออกแบบ 
การประเมินผลโดยคณะกรรมการภายนอก ซึ่งเป็น
บุคคลที่มีความเช่ียวชาญในวิชาเอกนั้น ๆ มาร่วม
ตรวจงานตามความเหมาะสม เพื่อให้ผลงานท่ี
ออกแบบมีความพร้อมในการเผยแพร่งานสู่ชุมชน 
 

6(2-8-8) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

  อบท102  วิวัฒนาการการออกแบบ 
VID102  Evolution Design  
 ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์ประวตัิศาสตร์ศลิป์
ในยุคสมัยต่างๆ ท้ังตะวันตกและตะวันออก อิทธิพล
ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการวิวัฒนาการแนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟช่ัน เครื่องประดับ และฝึก

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่



161 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หน่วยกิต หมายเหตุ 
ปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 

  อบท201 วิทยาศาสตร์พื้นถิ่นเพื่อการออกแบบ  
VID201  Native Science for Design 
 ศึกษา เรียนรู้ ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระบวนการที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาพื้นถ่ิน และฝึกปฏิบตัิการสรา้งสรรค์ 
ทดลองด้วยวิธีการย้อม การฟอก การหมัก การบม่ 
บูรณาการสู่งานออกแบบ 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท301 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพือ่การออกแบบ  
VID301 Applied Science for Design 
 ศึกษา เรียนรู้ ทฤษฎี แนวคิด กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยสีมัยใหม่ ฝึกปฏิบตัิการ
สร้างสรรค์ ทดลองด้วยวิธีการ การหล่อ การอดัขึ้นรูป 
การท าแม่พิมพ์ องค์ประกอบของการออกแบบ การ
น าเสนองาน และการผลิต 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท302  แนวโน้มการออกแบบ *  
VID302 Trends for Design 
 ศึกษา เรียนรู้ แนวโนม้การออกแบบ  
ผลกระทบต่อสังคมและชุมชน การคาดการณ์ทางด้าน
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม และกระแสนยิม ฝึก

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
 
* จัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ 
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ปฏิบัติการสรา้งแนวคิด และน าเสนอแนวคิดการ
ออกแบบจากแนวโน้มที่วิเคราะห์  
 

  อบท303  จรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบ  
VID303  Professional Ethics of Designer 
 ศึกษา เรียนรู้ คณุวุฒิวิชาชีพ จรรยาบรรณการ
ท างานการออกแบบ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
อาชีพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทาง
วิชาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม
ในวิชาชีพนักออกแบบ ฝึกวิเคราะห์และปฏิบัติการ
จรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบ 
 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท401 เค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์ 
VID401 Design Innovation Thesis Proposal 
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการ รูปแบบ เค้าโครง
นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ์ การเขียนเค้าโครง การ
ก าหนดหัวข้อและขอบเขตการออกแบบ การค้นคว้า
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลู ประโยชน์ท่ีได้รับ 
กระบวนการออกแบบและการน าเสนอรายงาน               
ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงและน าเสนอเค้าโครง
นวัตกรรมการออกแบบนิพนธ ์
 

2(1-2-3) 
 

รายวิชาใหม ่
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วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ ์
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หน่วยกิต หมายเหตุ 

วิชาชีพเฉพาะด้าน 
กลุ่มวชิาเอกการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

    

อบศ112 การสร้างความยั่งยืนทางงานศิลปหัตถกรรม  
VSD112 Sustaining Art & Craft 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูล้ักษณะเฉพาะของภมูิปัญญาทางด้านงานศิลปะ
และหัตถกรรม สร้างองค์ความรู้ทีจ่ะใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์แบบยั่งยืน ที่จะ
สามารถสืบสานรูปแบบของงานศลิปะและหัตถกรรม 
โดยแฝงหลักการสรา้งความยั่งยืนให้กับกระบวนการใน
การหาองค์ความรู้และการน ามาใช้งาน (นสิิตต้องน าเสนอ
งานออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ  สามมิติ) 

3(2-2-5) 
 

  ปิดรายวิชา 

อบศ113 การออกแบบผลติภณัฑ์เชิงอัตลักษณ์       
VSD113 Identity Product Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้อตัลักษณ์ (Idiosyncrasy) ที่สามารถสบื
ย้อนกลับไปยังท่ีมาหรือเจา้ของ อัตลักษณ์นั้นๆ ได้ โดย
ที่ยังไม่เน้นทักษะในการออกแบบมากนัก แต่จะเน้นที่
การเลือกเนื้อหาท่ีจะน ามาใส่ลงในงานออกแบบ โดย
นิสิตต้องน าเสนองานออกแบบผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แบบสามมิต ิ
 

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 
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อบศ211 การออกแบบผลิตภณัฑง์านศิลปหัตถกรรม
แบบยั่งยืน  
VSD211 Designing Sustainable Art & Craft 
Product 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูด้้านการออกแบบและการประยุกต์องค์ความรู้
เฉพาะทางด้านงานศิลปะและหัตถกรรม เพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ทางด้านศลิปหัตถกรรมบนความยั่งยืน แฝง
หลักการสร้างความยั่งยืนให้กับกระบวนการ วิธีการ 
และขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน (นิสิตต้องน าเสนอ
งานออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสามมติิ) 
 

3(1-4-4) อบท115 การออกแบบศิลปหัตถกรรม   
VID115 Craft Design 
 ศึกษา เรียนรูศ้ิลปหตัถกรรมของไทย ด้าน
วัสดุ โครงสร้าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย ลวดลาย 
กรรมวิธีการผลิต การใช้เครื่องมือ ภูมิปัญญาในการ
ผลิตผลิตภณัฑร์่วมสมัย และฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ เขียนแบบเพื่อการผลิต และทดลองสร้าง
ต้นแบบผลิตภณัฑไ์ม่มีกลไก ผลติและน าเสนอผลงาน 

3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

อบศ 212 จารีตกับการออกแบบ  
VSD212 Cultural Function Product Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ ประโยชน์ใช้สอยท่ีเกิดจากขนบ จารีตหรือ
ประเพณี รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างกันตามกลุ่มวัฒนธรรม ถงึการให้คุณค่าใน ขนบ 
จารีต และประเพณี ทีส่่งผลต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ 
(นิสิตต้องน าเสนองานออกแบบผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แบบสามมิติ) 
 
 

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 
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อบศ213 ระบบและการพัฒนาแบบยั่งยืน 
VSD213 Sustainable System and Development 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ ระบบส าหรับสรา้งความยั่งยืนให้กับงาน
ออกแบบ และการประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ทางด้านงาน
ศิลปหัตถกรรมใหเ้กิดการสรา้งสรรค์ผลงานท่ีมีความ
เหมาะสมกับความเป็นอยูส่มัยใหม่เพื่อสร้างผลงานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์โดยให้ความส าคัญในด้าน
กระบวนการท างานและการสรา้งผลงานออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ังระบบ (นิสติตอ้งน าเสนองาน
ออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสามมิต ิ
 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

อบศ214 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงอารมณ ์
VSD214 Emotional Product Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ หลักในการสร้างความต้องการ (Needs) จาก
ความกลัวและความโลภ ที่อยู่ในจิตใจมนุษย์ อันเป็น
พื้นฐานของความต้องการรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการ
สร้างงานออกแบบผลิตภณัฑ์ (นิสติต้องน าเสนองาน
ออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสามมิติ) 
 
 
 

3(1-4-4) 
 

  ปิดรายวิชา 
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อบศ311 การออกแบบผลติภณัฑ์เพื่อการด าเนินชีวิต
และการบริการแบบยั่งยืน  
VSD311 Sustainable Lifestyle Product and 
Service Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การออกแบบและการประยกุต์องค์ความรู้เฉพาะ
ทางด้านงานศิลปะและหตัถกรรมด้วยการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ที่แฝงลักษณะที่เกีย่วข้องกับการใช้ชีวิตและ
พฤติกรรมบนความยั่งยืน โดยพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ที่ค านึงถึงการบริการด้วยความยั่งยืน ซึ่งแฝง
หลักการสร้างความยั่งยืนไว้ในกระบวนการ และ
วิธีการใช้งานของผลิตภณัฑ์ที่ออกแบบ (นิสิตต้อง
น าเสนองานออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ
สามมติิ) 

3(1-4-4) อบท311 การออกแบบผลติภณัฑน์ววัฒนธรรม  
VID311 Cultural Neoteric Product Design 
 ศึกษา เรียนรูผ้ลติภณัฑ์ ภมูิปัญญา 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย แนวคิด การวิเคราะห์
พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย วัสดุและวิธีการผลติ
ผลิตภณัฑ์ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาแบบร่าง การเขียน
แบบ และทดลองสร้างต้นแบบเปน็ผลิตภณัฑ์น
วัฒนธรรม 

3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

อบศ312 การออกแบบรรจุภณัฑท์างวัฒนธรรม        
VSD312 Cultural Packaging Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การสร้างบรรจุภณัฑส์ าหรับสินค้าวัฒนธรรม และ
ศึกษา ฝึกทักษะการน าวัฒนธรรมมาใส่ในตัวบรรจุภณัฑ ์

3(1-4-4) อบท312 การออกแบบบรรจภุัณฑ์วัฒนธรรม   
VID312 Cultural Package Design 
 ศึกษา เรียนรู้ ประเภทบรรจุภณัฑ ์วัสดุ 
โครงสร้าง กระบวนการผลิตบรรจภุัณฑ์ การ
ประยุกต์วัฒนธรรมของท้องถิ่นมาใช้กับการบรรจุ
ภัณฑ์ ฝึกปฏิบตัิการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิก 
การพัฒนาแบบร่าง การเขยีนแบบเพื่อการผลิต การ
สร้างต้นแบบบรรจภุัณฑ ์
 

3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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อบศ313 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละใช้ทรัพยากร
ระดับท้องถิ่น  
VSD313 Localization Product and Resources  
 ศึกษาค้นควา้ ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ข้อมลูเฉพาะทางในการสร้างผลงานส าหรับ
ท้องถิ่นให้เป็นสินค้าประจ าถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ แฝง
กระบวนการและการจัดการแบบยั่งยืนด้วยวิธีการใน
การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น โดยให้ความส าคญัใน
ด้านการปรับรูปแบบงานออกแบบให้เข้ากับท้องถิ่น 
(นิสิตต้องน าเสนองานออกแบบผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แบบสามมิติ) 

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 

อบศ314 การน าเสนอวัฒนธรรม 1  
VSD314 Cultural Exhibition I 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การน าเสนอวัฒนธรรมผ่านการจัดแสดงผลงาน
แบบช่ัวคราว หรือนิทรรศการ (นสิิตต้องน าเสนองาน
ออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสามมิติ) 

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 

อบศ411การออกแบบผลิตภัณฑเ์ครื่องใช้ในครัวเรือน
แนวยั่งยืน  
VSD411Sustainable commercial household 
product design  
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การออกแบบและประยุกตอ์งค์ความรู้เฉพาะ

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 
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ทางด้านงานศิลปะและหตัถกรรม พัฒนาความยั่งยืน
ให้กับผลิตภณัฑ์ด้านศลิปหตัถกรรมส าหรับการใช้สอย
ในครัวเรือน  โดยแฝงหลักการสร้างความยั่งยืนให้กับ
กระบวนการ วิธีการ และขั้นตอนในการสร้างสรรค์
ผลงานรวมถึงด้านวิธีการใช้งานอีกด้วย (นิสิตต้อง
น าเสนองานออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ
สามมติิ) 

อบศ412 การน าเสนอวัฒนธรรม 2  
VSD412 Cultural Exhibition II 
บุรพวิชา อบศ 314 การน าเสนอวัฒนธรรม 1
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การน าเสนอวัฒนธรรมผ่านการจัดแสดงแบบกึ่ง
ถาวร หรือพิพิธภัณฑ ์(นิสิตต้องน าเสนองานออกแบบ
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสามมิติ) 

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 

อบศ413 การวิจัยและพัฒนาทางการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ 
VSD413 Research and Development in Product 
Design 
 ศึกษากระบวนการวิจยัจากพฤติกรรม
ผู้บริโภค พื้นที ่และข้อก าหนดของกลุ่มเป้าหมาย และ
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ในการสร้างข้อก าหนด สู่การ
พัฒนาออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ขั้นสูงได้ 
 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 
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  อบท111 การวาดภาพประกอบผลติภณัฑ์   
VID111 Product Illustration 
 ศึกษา เรียนรู้ การวาดภาพผลิตภณัฑ์ การ
ใช้เส้น การให้น้ าหนักของแสงเงา การเขียนภาพแบบ
ร่าง การเขียนแบบแปลน ภาพดา้น ภาพตัดแสดง
รายละเอียดภายใน สองมติิ สามมติิ การเขียน
ทัศนียภาพ และฝึกปฏิบตัิการวาดภาพผลติภณัฑ์
ส าหรับการน าเสนอ และใช้ในการประกอบการผลติ 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท112 เทคนิคการสร้างต้นแบบผลติภณัฑ์  
VID112 Product Prototyping Techniques 
 ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการประกอบสร้าง
ต้นแบบผลิตภณัฑ์ ประเภท โครงสร้าง การเลือกวัสดุ 
อุปกรณ์ เทคนิคการตกแต่งพื้นผิว และฝึกปฏิบัติการ
สร้างต้นแบบผลติภณัฑ ์

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท113 แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑจ์ากทุน
วัฒนธรรม 
VID113 Cultural Conceptual Product Design 
Thinking 

ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิ หลักการ การสร้าง
แนวคิดจากทุนทางวัฒนธรรม การพัฒนาแนวคิด 
กระบวนการออกแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรม ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบผลติภณัฑ์จากทุนวัฒนธรรม การ
น าเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบ 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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  อบท211 การออกแบบผลติภณัฑ์เชิงอุตสาหกรรม 
VID211 Industrial Product Design  
 ศึกษา เรียนรูผ้ลติภณัฑ์อุตสาหกรรมของ
ไทย ด้านวัสดุ โครงสร้าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย 
ลวดลาย กรรมวิธีการผลติ การใช้เครื่องมือ ภูมิ
ปัญญาในการผลติ และฝึกปฏิบัตกิารออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ เขียนแบบเพื่อการผลิต และทดลองสร้าง
ตน้แบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมร่วมสมัยทีม่ีกลไก
อย่างง่าย ผลิตและน าเสนอผลงานได้อย่างเป็นระบบ 

3(1-4-4) รายวิชาใหม ่

  อบท212 การทดลองวัสดุในงานผลติภณัฑ ์  
VID212 Materials Experiment for Product 
 ศึกษา เรียนรู้  คณุสมบัติ ชนิด ประเภท 
วัสดุที่หลากหลาย ในงานผลิตภณัฑ์ การเลือกใช้วัสดุ
ธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบ วิธีการผลิต และฝึกปฏิบตัิการทดลองการ
ประกอบสร้างผลิตภณัฑ ์

3(1-4-4) รายวิชาใหม ่

  อบท216 วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพื่องาน
ออกแบบผลิตภัณฑ ์  
VID216 Native Materials and Construction 
for Product Design  
 ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์คุณสมบัติ 
ประเภทของวัสดุพื้นถิ่น วัสดุธรรมชาติ อนินทรีสาร 
อินทรีย์สาร เส้นใย การเลือกใช้ กระบวนการทดลอง

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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การเตรียมวสัดุ กระบวนการประกอบสร้าง 
ผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาต่อยอดใน
การผลิตผลิตภณัฑ ์

  อบท217 การออกแบบผลติภณัฑ์เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม  
VID217 Eco-Friendly Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิ นิเวศผลิตภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกใช้
เทคโนโลยี ภูมิปญัญาไทย การเลือกใช้วัสดุ กรรมวิธี
การผลิต และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลติภณัฑ์ 
เขียนแบบเพื่อการผลติ การทดลองสร้างต้นแบบท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

3(1-4-4) รายวิชาใหม ่

  อบท315 วัสดุสังเคราะห์และการประกอบสร้างเพื่อ
งานออกแบบผลิตภัณฑ ์  
VID315 Synthetic Materials and 
Construction for Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์คุณสมบัติ 
ประเภทของวัสดุสังเคราะห์ และวสัดุเชิงประกอบ 
การเลือกใช้ การทดลองเตรยีมวัสดุ กระบวนการ
ประกอบสร้างผลิตภณัฑ์จากวัสดสุงัเคราะห์ 
ผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาต่อยอดใน
การผลิตผลิตภณัฑ ์

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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  อบท316 การออกแบบผลติภณัฑส์ร้างสรรค ์ 
VID316 Creative Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้แนวคดิผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ทุนวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี และฝึกปฏิบัติการการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค ์การพัฒนาแบบ
ร่าง การเขียนแบบเพื่อการผลิต สร้างต้นแบบเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่ร่วมสมัย 

3(1-4-4) รายวิชาใหม ่

  อบท411  เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ ์  
VID411  Technology for Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้ เทคโนโลยีในงานผลติภัณฑ์ 
กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และวิธีการประกอบสร้างต้นแบบ
ผลิตภณัฑ ์

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท412 การออกแบบผลติภณัฑ์เฉพาะทาง  
VID412 Specialized Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิผลิตภัณฑ์ทีม่ีความ
เฉพาะทาง บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกการ
วิเคราะหป์ัญหา การบูรณาการศาสตร์วิชาส าหรับ
การแกป้ัญหา ปฏิบัติการออกแบบ และสร้างต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์เฉพาะทาง 
 

3(1-4-4) รายวิชาใหม ่
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  อบท413 การจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบ
ผลิตภณัฑ์    
VID413 Exhibition for Product Design  
 ศึกษา เรียนรู้ การจัดแสดงนิทรรศการ 
รูปแบบ การวางแผนงาน การเตรยีมงาน สื่อและ
วิธีการน าเสนอผลงานออกแบบ ฝกึปฏิบัติรจดั
แสดงผลงานสูส่าธารณะชน ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ทางการตลาด และสอดคล้องกับองค์กร การสื่อสาร
และการแสดงผลงานออกแบบผลติภัณฑ ์
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

วิชาเอกเลือก  
กลุ่มวชิาเอกการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

    

อบศ111 การน าเสนองานด้วยคอมพิวเตอร ์
VSD111 3D Presentation 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ น าเสนองานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือ หลักการสร้างเส้นและพืน้ผิวขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับสร้างวัตถสุามมิติต่อไป 

3(2-2-5) 
 

อบท213 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์    
VID213 Computer Applications in Product 
Design 
 ศึกษา เรียนรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบผลติภณัฑ์ ประเภท เครื่องมือ วิธีการ
สร้างภาพ การน าเสนอผลงานออกแบบ สองมิติ สาม
มิติ และฝึกปฏิบตัิการออกแบบผลติภัณฑ์ และการ
น าเสนอ 
 
 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
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อบศ215 พื้นฐานการออกแบบกราฟิกส าหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์ 
VSD215 Graphic Design Fundamental for 
Product Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การใช้องค์ประกอบหลักการจัดองค์ประกอบ
ทางด้านกราฟิก และฝึกปฏิบตัิการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ าหรับงานออกแบบกราฟิก โดยเลือกใช้
โปรแกรมที่เหมาะสมกับงานออกแบบ สร้างสรรค์
ผลงานออกแบบกราฟิกส าหรับใช้ในการสนับสนุนงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 

อบศ216 การสร้างแนวคิดแบบสรา้งสรรค์  
VSD216 Creative Concept 
 ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวคิดการสรา้งสรรค์
งานออกแบบ และฝึกทดลองกระบวนการสรา้งแนวคิด
แบบใหม่ จากศาสตรต์่างๆ ให้เกิดแนวคิดหรือ
กระบวนการใหม่ส าหรับการออกแบบสร้างสรรค์ท่ี
หลากหลาย 

3(1-4-4) อบท114 ระเบียบวิธีแนวคดิผลิตภัณฑ ์  
VID114 Product Methodology and 
Conceptual thinking 
 ศึกษา เรียนรู้ ทฤษฎี แนวคิด หลกัการ
กระบวนการออกแบบผลติภณัฑ์ การน าเสนอ
แนวคิด ฝึกปฏิบตัิการออกแบบ และน าเสนอผลงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได ้

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ217  สุนทรียศาสตร์ประยุกต ์ 
VSD217 Applied Aesthetics 
 ศึกษาแนวคิดทางสุนทรียภาพด้านการ
ออกแบบร่วมสมยั ส ารวจแง่มุมปญัหาเชิงพฤติกรรม
ของสังคมสมัยใหม่ และฝึกปฏิบตักิารสร้างสรรค์จากสื่อ

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 
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ต่างๆ ให้เกิดผลเชิงบวก หรือเติมเต็มด้วยสุนทรียภาพ
และความงามให้กับสังคมผ่านกระบวนการและงาน
ออกแบบ (มีการศึกษาดูงานศิลปะและงานออกแบบ
ตามพิพิธภณัฑ์ หรือตามสถานท่ีตา่งๆ) 

อบศ218 การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบเพื่อการผลิต  
VSD218 Computer Aided Design For 
Manufacturing 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้พื้นฐานการถ่ายทอดความคดิในการออกแบบสู่
การผลิต การเขียนแบบด้วยวิธ ีOrthographic ทั้ง 
Multiview และ Isometric ด้วยการใช้ชนิดของเส้น
ถ่ายทอดรูปทรงภายนอกและภายใน การใช้หลักสากล
ในการบอกขนาด (Dimensioning) การใช้สัญลักษณ์
ต่างๆ ส าหรับงานเขียนแบบ 

3(1-4-4) อบท215 ดิจิทัลและเทคโนโลยีในงานผลติภณัฑ ์  
VID215 Digital and Technology in Product 
 ศึกษา เรียนรู้ เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล
ในงานผลิตภณัฑ์ ประเภท การใช้ ระบบปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอรส์ าหรับการผลิต การขึ้นรูป การตกแต่ง 
การพิมพ ์การประกอบ ฝึกปฏิบตัอิอกแบบ และ
น าเสนอผลงานต้นแบบผลติภณัฑ ์

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ315 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงทดลอง  
VSD315 Experimental Product Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การหาแนวคดิในการออกแบบผลติภณัฑ์ ที่เน้น
ทั้งการสร้างสรรคร์ูปทรง และประโยชน์ใช้สอยใหม่ จาก
แบบแผนแนวคิดในการแก้ปญัหาใหม่ที่อาจไมเ่คยเกดิ
ขึ้นมาก่อน 
 
 

3(2-2-5) 
 

  ปิดรายวิชา 
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อบศ316กลไกการยะศาสตร์ในการออกแบบ 
VSD316Ergo-mechanics in Design Factors 
 ศึกษาตัวแปลที่มีความสมัพันธ์กับมนุษย์ใน
การออกแบบ ในด้านสรรีะและสภาพแวดล้อมในการใช้
งานส าหรับน ามาพิจารณาในการออกแบบผลิตภัณฑ ์
โครงสร้างกลไกท่ีมีความเกีย่วข้องในการรองรับ
ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภณัฑ ์

3(1-4-4) 
 

  ปิดรายวิชา 

อบศ317เศรษฐศาสตร์การออกแบบ  
VSD317Economic of Design 
 ศึกษาความเป็นไปได้ในการธุรกิจส าหรับการ
ออกสินค้า ทดลองประเมินขนาดตลาด ประเมินต้นทุน 
วิเคราะหส์ภาพการแข่งขัน 

3(2-2-5) อบท314  การสร้างแบรนด์และการจัดจ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ ์   
VID314  Branding and Merchandising in 
Product 
 ศึกษา เรียนรู้ การสร้างตราสินค้า การ
สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ องค์ประกอบ กระบวนการ
ทางการตลาด การบรหิารจดัการ และการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ฝึกปฏิบตัิการสร้าง    แบรนด์ 
และน าเสนอผลการจัดจ าหนา่ยผลติภัณฑ ์

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ318 การสร้างสรรค์เชิงมานุษยวิทยา  
VSD318Anthropological Creativity 
 ศึกษางานออกแบบผ่านมุมมองทาง
มานุษยวิทยา ปัจจัยในการใหคุ้ณค่า ปัจจัยในการ
ตีความในระดับปัจเจก 
 
 

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 
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อบศ319 การศึกษาค้นคว้าการออกแบบอิสระ  
VSD319 Independent Design Study 
 การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยตามความสนใจ 
ความถนัดของนิสิต ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
ระดับท้องถิ่นและระดับสากล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 
และคณะกรรมการเป็นผู้ควบคุม พร้อมท้ังน าเสนอและ
ส่งรายงานเป็นรูปเล่ม 

3(2-2-5) 
 

อบท116 การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์   

VID116 Research and Development for 
Product 
 ศึกษา เรียนรู้ การพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์  การค้นคว้าข้อมลู พฤติกรรมผู้บริโภค 
พื้นที ่ข้อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การสรา้งแนวคิด 
การพัฒนาผลงาน และฝึกปฏิบัติการพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์คอลเลคช่ัน การน าเสนองาน 
และทดลองผลติต้นแบบ 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ320การออกแบบกราฟิกเพื่อประโยชน์ใช้สอย    
VSD320Functional Graphic Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การออกแบบกราฟิก การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
บรรจภุัณฑ์ และงานประกอบทางด้านสถาปตัยกรรม 
เน้นความสร้างสรรค์ และความสามารถในการเป็นสื่อ
เชื่อมโยงระหว่างผู้บรโิภคและตัวผลิตภณัฑ ์

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

อบศ414 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ์ 1                      
VSD414 English for Product Design 1 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  การพูด 
การอ่าน และการเขียน ทั้งการใช้ภาษาอังกฤษแบบ
ทั่วไปและภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารในด้านการอธิบาย

3(3-0-6) 
 

  ปิดรายวิชา 

https://dict.longdo.com/search/research
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แนวคิด และลักษณะของผลงานส าหรับการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ มีการบรูณาการทักษะทั้ง 4 ด้านร่วมกัน 
เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องใน
ระดับพื้นฐาน 

อบศ415 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ์ 2                     
VSD415 English for Product Design 2 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  การพูด 
การอ่าน และการเขียน และการเขียน ทั้งการใช้
ภาษาอังกฤษแบบท่ัวไปและภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสาร
ในสถานการณ์การท างาน การน าเสนองาน การโน้ม
น้าวลูกค้า และการเจรจาธรุกิจส าหรับการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ มีการบรูณาการทักษะทั้ง 4 ด้านร่วมกัน 
เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในระดับสูง 

3(3-0-6) 
 

อบท415  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน

ออกแบบผลิตภัณฑ ์*        

VSD415  English for Product Design 

Presentation* 
 ศึกษา เรียนรู้ ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ส าหรับสื่อสารใน
สถานการณ์การท างาน การน าเสนองาน การโน้ม
น้าวลูกค้า และการเจรจาธรุกิจผลงานออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ โดยมีการบรูณาการทักษะทั้ง 4 ด้าน
ร่วมกัน และฝึกทักษะการสื่อสารน าเสนอผลงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ ์    

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
 
* จัดการเรยีนการสอนใน
รูปแบบภาษาอังกฤษ 

  อบท214 เทคนิคศิลปหตัถกรรม  
VID214 Handicraft Techniques 
 ศึกษา เรียนรู้ ผลงานศลิปหัตถกรรม 
แนวคิด ประเภท เทคนิคงานช่าง รูปแบบ วัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต ฝึกปฏิบัติการทดลองเทคนิค
สร้างสรรคผ์ลงานศลิปหตัถกรรม และน าเสนอ
ผลงานต้นแบบ 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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  อบท218 การออกแบบผลติภณัฑ์ด้วยทุนทาง

วัฒนธรรม  
VID218 Cultural Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้ ประเภท หลักการ แนวคิด
ของทุนทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ กระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์ฝึกปฏิบตัิการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และน าเสนอผลงาน
ออกแบบ 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท219 การออกแบบภายใน     
VID219  Interior Design 
 ศึกษา เรียนรู้ พื้นฐานทฤษฎี หลักการ 
แนวคิด การเขียนแบบภายในเบื้องต้น การใช้
อุปกรณ์ เทคนิคการใช้สี การฝึกท าแบบจ าลอง
สื่อสารแนวคิด  น าเสนอผลงาน สองมิติ และสามมติิ  
ฝึกปฏิบัติการออกแบบภายใน แบบร่างความสมัพันธ์
ระหว่างสดัส่วนกับมนุษย์ และการใช้งานของพื้นที ่ที่
พักอาศัย  การวางผัง ขนาด สัดสว่น ความสัมพันธ์
กับพ้ืนท่ีและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท313 ระบบในองค์กรผลิตภัณฑ์    
VID313 System in Product Enterprises 
 ศึกษา เรียนรู้ ประเภทองค์กรผลิตภัณฑ์ 
ระบบ โครงสร้าง องค์ประกอบ การบริหารจัดการ 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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ฝึกวิเคราะห์และน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานตามขนาด และวัตถุประสงค์ขององค์กร
ผลิตภณัฑ์   

  อบท317 แฟ้มสะสมผลงานผลิตภัณฑ ์  
VID317 Product Portfolio 
 ศึกษา เรียนรู้ ประเภท หลักการ รปูแบบ 
กระบวนการสร้างสรรค์ การถ่ายภาพส าหรับแฟ้ม
สะสมผลงาน ฝึกปฏบิัติการสรา้งสรรค์แฟ้มรวบรวม
ผลงานออนไลน์ (E-Portfolio) ชนิดรูปแบบไฟล์ดิ
จิตัล ไฟล์วีดีโอ (VDO files: Streaming Online) 
รูปเลม่หนังสือ(Printed Portfolio booklet: 
Hardcopy)  

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท318 การออกแบบผลติภณัฑ์ทางภูมปิญัญาไทย 
VID318 Thai Wisdom Product Design  
 ศึกษา เรียนรู้ ภูมิปัญญาไทย ประเภท 
ทรัพยากรวัตถุดบิ การกระยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
กระบวนการพัฒนาผลติภณัฑ์ และฝึกปฏิบตัิการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย และน าเสนอ
ผลงานต้นแบบ  

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท414  การออกแบบเครื่องเรือน      
VID414 Furniture Design 
 ศึกษา เรียนรู้ การออกแบบเครื่องเรือน 
ทฤษฎีและหลักเกณฑ์  สัดส่วนทางกายภาพของ

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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มนุษย์กับพ้ืนท่ีในการใช้งาน  ทั้งเครื่องเรือนแบบ
ลอยตัวและแบบถาวร  การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาช่วยในการออกแบบ  และฝกึปฏิบัติการ
ออกแบบ เขียนแบบขยายรายละเอียด  ก าหนดวัสดุ 
และท าแบบจ าลอง  

  อบท416 การศึกษาผลิตภัณฑ์กับวัฒนธรรมระดับ
สากล  
VID416 International Studies in Cultural 
Product  
 ศึกษา เรียนรู้ ผลติภณัฑ์ในวัฒนธรรม
ระดับสากล แนวคดิ ประเภท ความหลากหลายและ
แตกต่างทางวัฒนธรรมกับผลงานการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ด้านรปูแบบ ภาพลักษณ์ โครงสร้าง วัสดุ
ฝึกวิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์ในวัฒนธรรมระดบัสากล และ
น าเสนอแนวคิดผลงานออกแบบ  

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท417 การออกแบบผลติภณัฑ์เซรามิกส์  
VID417 Ceramics Design   
 ศึกษา เรียนรู้ ชนิดประเภทคุณสมบัติ 
วัตถุดิบ ส่วนผสม เนื้อดินและเคลอืบ วิธีการขึ้นรูป 
เทคนิคการตกแต่ง การเคลือบ การเผา กระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ทีส่อดคล้องกับผู้ใช้งาน 
ประโยชน์ใช้สอย สุนทรียภาพ แนวโน้มทาง
การตลาด และฝึกปฏิบัติการออกแบบผลติภณัฑ์เซรา

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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มิกส์ และน าเสนอต้นแบบ 
  อบท418 การสร้างสไตลส์ าหรับงานออกแบบ

ผลิตภณัฑ์  
VID418 Styling for Product Design 
 ศึกษา เรียนรู้ สไตล์ แนวคิด การสร้าง
ภาพลักษณส์ินค้า กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มสินค้าร่วม
สมัย วิธีการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติการสรา้งสไตล์ และ
น าเสนอรูปแบบการสไตลผ์ลงานออกแบบผลิตภัณฑ ์
 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท419 การออกแบบผลติภณัฑ์ยาง   
VID419 Rubber Product Design   
 ศึกษา เรียนรู้ ชนิดประเภท คุณสมบัติวัสดุ 
สว่นผสม วิธีการขึ้นรูป การประกอบสร้าง เทคนิค
การตกแต่ง กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์ยาง ที่
สอดคล้องกับผู้ใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย สุนทรียภาพ 
ตามแนวโน้มทางการตลาด และฝกึปฏิบัติการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง และน าเสนอต้นแบบ 
 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวชิาเอกการออกแบบแฟชัน่ 

   
 

อบศ221 การออกแบบแฟช่ันพ้ืนฐาน  
VSD221 Fashion Design Fundamentals 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้พื้นฐานทางดา้นกระบวนการออกแบบแฟช่ันท้ัง
ในระบบห้องเสื้อและระบบอุตสาหกรรมแฟช่ัน วงจร
แฟช่ัน ประเภทของเครื่องนุ่งห่ม เรียนรู้เรื่องโครงสร้าง
และองค์ประกอบทางด้านการออกแบบเครื่องนุ่งห่ม
เบื้องต้น ค าศัพท์ทางแฟช่ัน จิตวิทยามวลชนที่เกี่ยวข้อง
กับแฟช่ัน 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

อบศ222 การวาดภาพแฟช่ันและการออกแบบ 
VSD222 Fashion Sketching and Design 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การวาดภาพแฟช่ัน  ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์
อย่างนักออกแบบระดับมืออาชีพ 

3(2-2-5) 
 

อบท121 การวาดภาพประกอบแฟช่ัน   
VID121 Fashion Illustration 

ศึกษา เรียนรู้ การวาดภาพแฟช่ัน การใช้เส้น 
การให้น้ าหนักของแสงเงา การเขยีนโครงสร้างหุ่น 
เครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย การ
เขียนภาพแบบรา่ง ภาพแสดงรายละเอียด สองมิติ 
สามมติิ และฝึกปฏิบตัิการวาดภาพแฟช่ันส าหรับการ
น าเสนอ และใช้ในการประกอบการผลิต 

 
 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
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อบศ223 โครงสร้างเครื่องแต่งกายพื้นฐาน : แบบตัด
พื้นฐาน   
VSD223 Basic Garment Constructions: Flat 
Pattern Making 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การสร้างแบบตดัพื้นฐาน  ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย
การพัฒนาแบบตัดกระดาษรวมถึงการออกแบบ ทดลอง
แบบตัดด้วยการตดัเย็บผ้าดิบและลองแบบบนตัวหุ่น 

3(1-4-4) อบท125 การสร้างแบบตัดขั้นพ้ืนฐาน             
VID125 Fundamental Pattern Making 

ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการสรา้งแบบตัดเสื้อผ้า
ประเภทต่าง ๆ ด้วยกระดาษเบื้องต้น ถ่ายทอดแบบ
ร่างจากแบบตัด 2 มติิ การก าหนดขนาด สดัส่วน 
โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ และฝึก
ปฏิบัติการสรา้งผลติภณัฑ์ต้นแบบแฟช่ัน 

3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

อบศ224 การวาดภาพประกอบแฟช่ันและการน าเสนอ 
VSD224 Fashion Illustrations and Presentation 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การวาดภาพประกอบแฟช่ัน  เน้นการสรา้งสรรค์
ผลงานภาพวาดโดยการใช้เทคนิคการวาดภาพและการ
ลงสีในลักษณะต่าง ๆ การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน กระบวนการน าเสนอในรูปแบบแฟช่ัน
ด้วยเทคนิคส าหรับมืออาชีพ 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

อบศ225 โครงสร้างเครื่องแต่งกายพื้นฐาน : การเดรป  
VSD225 Basic Garment Constructions: Draping 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การสร้างแบบและการออกแบบเครื่องนุ่งห่มด้วย
วิธีการพันผ้าบนหุ่น ส าหรับใช้เป็นต้นแบบในระบบ
อุตสาหกรรม 

3(1-4-4) อบท221 การสร้างแบบตัดบนหุ่นขั้นพื้นฐาน 
VID125 Fundamental Draping 

ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการสรา้งแบบตัดเสื้อผ้า
ประเภทต่าง ๆ ด้วยผ้าบนหุ่นเบื้องต้น ถ่ายทอดแบบ
ร่างจากแบบตัด 3 มติิ การก าหนดขนาด สดัส่วน 
โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ และฝึก
ปฏิบัติการสรา้งผลติภณัฑ์ต้นแบบแฟช่ัน 

3(1-4-4) 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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อบศ321 ประวัติศาสตร์แฟช่ันเพื่อการออกแบบ  
VSD321 Fashion History for Design 

ศึกษาค้นคว้าและวเิคราะห์ประวัตศิาสตร์แฟช่ัน
และแฟช่ันร่วมสมัย เน้นเริ่มจากศตวรรษที่ 20 ที่มีผลต่อ
วิวัฒนาการแนวคิดการออกแบบเครื่องนุ่งห่ม ทั้ง
เครื่องนุ่งห่มตะวันตกและตะวันออก ในด้านเนื้อหา 
รูปแบบ โครงสร้าง และการผลติ 

3(2-2-5) 
 

  ปิดรายวิชา 

อบศ322 การออกแบบแบบตัดสร้างสรรค ์ 
VSD322 Creative Pattern Design 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การออกแบบรูปแบบเครื่องนุ่งห่มด้วยการสร้าง
แบบตัดด้วยกระดาษที่มีความซบัซ้อน สร้างสรรค์และ
พัฒนาแบบตัดด้วยการทดลองตัดเย็บด้วยผา้ดิบและลอง
แบบบนตัวหุ่น 

3(1-4-4) อบท227 การสร้างแบบตัดขั้นกลาง 
VID227 Intermediate Pattern Making 

ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบตัิกระบวนการสรา้ง
แบบตัดเสื้อผ้าประเภทต่างๆ ด้วยกระดาษ ที่มุ่งเน้น
การก าหนดขนาด สัดส่วนของโครงสร้าง โดยให้
สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดทุี่มีความซับซ้อนขึ้น 
และสามารถผลติได้ในระบบผลิตภัณฑส์ าเร็จรูป 

3(1-4-4) 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

อบศ323 การศึกษาผ้าและการออกแบบ  
VSD323 Fabrics Studies and Design 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูเ้รื่องผ้าและฝึกปฏิบตัิการออกแบบลวดลายผ้าทั้ง
ลวดลายแบบโครงสร้าง และลวดลายพิมพ ์ด้วยอุปกรณ์
เครื่องเขียน และคอมพิวเตอร์ อยา่งนักออกแบบลายผ้า
ระดับมืออาชีพ 

3(2-2-5) อบท222 การทดลองวัสดุในงานแฟช่ัน  
VID222 Materials Experiment in Fashion 

ศึกษา เรียนรู้  คณุสมบัติ ชนิด ประเภท วัสดุ
ต่าง ๆ ในงานแฟช่ัน ความเหมาะสมในการเลือกใช้
วัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะหใ์ห้เหมาะสมกับ
รูปแบบ วิธีการผลิต และประกอบสร้าง ฝึกปฏิบัติการ
ทดลองการประกอบสร้างผลติภณัฑ์แฟช่ัน 

 
 

2(1-2-3) 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
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อบศ324 การออกแบบเครื่องตกแต่งแฟช่ัน    
VSD324 Accessory Design 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การออกแบบเครื่องตกแต่งแฟช่ัน รองเท้า 
กระเป๋า เขม็ขัด และเครื่องตกแต่งแฟช่ันอ่ืนๆ ด้วย
เครื่องมือ อุปกรณเ์ครื่องเขียน และคอมพิวเตอร์ของนัก
ออกแบบระดับมืออาชีพ 

3(2-2-5) อบท321 การออกแบบและประกอบสร้างเครื่อง
ประกอบเครื่องแต่งกายเบื้องต้น                  
VID321 Fundamental Accessories Design and 
Construction                                

ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการออกแบบเครื่อง
ประกอบเครื่องแต่งกายเบื้องต้น ถา่ยทอดแบบร่าง 
การก าหนดขนาด สัดส่วน โครงสรา้ง ที่สอดคล้องกับ
แบบร่างรวมทั้งวัสดุ และฝึกปฏิบตัิการสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบแฟช่ัน 

3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

อบศ325 โครงสร้างสามมิติในการออกแบบแฟช่ัน  
VSD325 3D Construction in Fashion Design 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ รูปแบบและเทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงานสามมิติ 
ด้วยวัสดุและเทคนิคต่าง ๆ ประกอบการตัดเย็บ ส าหรับ
น าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบแฟช่ัน 

3(2-2-5) 
 

อบท322 การสร้างแบบตัดบนหุ่นขั้นกลาง    
VID322 Intermediate Draping 

ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการสรา้งแบบตัดเสื้อผ้า
ประเภทต่าง ๆ ด้วยผ้าบนหุ่น ถ่ายทอดแบบร่างท่ีมี
ความซับซ้อนข้ึนจากแบบตัด 3 มติิ การก าหนดขนาด 
สัดส่วน โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ 
และฝึกปฏิบัติการสร้างผลิตภัณฑต์้นแบบแฟช่ัน 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ424 การเขียนวิจัยเพื่องานแฟช่ันนิพนธ ์ 
VDS424 Research Writing for Fashion Design 
Thesis 

ศึกษาและฝึกปฏิบัตเิขียนหัวข้อโครงการแฟช่ัน
นิพนธ ์จากความส าคญัและปัญหาของการออกแบบ
แฟช่ันร่วมสมัย   ให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินการวิจยั เป็นรูปแบบรูปเลม่ของการน าเสนอ

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 
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หัวข้อแฟช่ันนิพนธ ์จากทฤษฎีและกระบวนการแสวงหา
ความรู้ในกระบวนการวิจัยด้านการออกแบบแฟช่ัน 
อบศ425 สัมมนาความคิดสร้างสรรค์เพื่องานแฟช่ัน
นิพนธ ์ 
VSD425 Creativity Seminar for Fashion Design 
Thesis 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดดา้น
การออกแบบให้งานแฟช่ันนิพนธ์มีความสมดุลระหว่าง
แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์และการวิจัยโดยวิธีการ
สัมมนา 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

อบศ426 โครงสร้างเครื่องแต่งกายเพื่องานแฟช่ันนิพนธ 
VDS426 Garment Construction for Fashion 
Design Thesis 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การสร้างสรรค์แบบแพทเทริน และพัฒนาแบบตัด
เย็บด้วยผ้าดิบ  จากผลงานการออกแบบแฟช่ันนิพนธ ์
ผลิตเป็นต้นแบบคอลเลคช่ัน โดยใช้หลักการของระบบ
ห้องเสื้อ ผสมผสานกับระบบอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) อบท422 การประกอบสร้างเพื่องานแฟช่ันข้ันสูง 
VID422 Intensive Fashion Construction  

ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการประกอบสร้างเสื้อผ้า
ประเภทต่าง ๆ ถ่ายทอดแบบร่างที่มีความซับซ้อนจาก
แบบตัด 2 มิติ และ 3 มิติ การก าหนดขนาด สดัส่วน 
โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ และฝึก
ปฏิบัติการสรา้งผลติภณัฑ์ต้นแบบแฟช่ัน 
 

2(1-2-3) 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

  อบท122 วิธีการตัดเย็บ  

VID122 Sewing Techniques 
ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการประกอบสร้าง

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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ต้นแบบจากแบบตดัเบื้องต้น การวางผ้า การตดัเย็บ 
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การลองแบบบนหุ่น และฝึก
ปฏิบัติการสรา้งผลติภณัฑ์ต้นแบบแฟช่ัน 

  อบท124 แนวคิดการออกแบบแฟช่ันจากทุน
วัฒนธรรม  
VID124 Cultural Conceptual Fashion Design 
Thinking 

ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิ หลักการ การสร้าง
แนวคิดจากทุนทางวัฒนธรรม การพัฒนาแนวคิด 
กระบวนการออกแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรม ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบแฟช่ันจากทุนวัฒนธรรม การ
น าเสนอแนวคิดและผลงานออกแบบ 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท226 วัสดุพื้นถิ่นและการประกอบสร้างเพื่องาน
ออกแบบแฟช่ัน  
VID226 Materials and Construction for 
Fashion Design 

ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์คุณสมบัติ ประเภท
ของวัสดุพื้นถิ่น วัสดุธรรมชาติ อนินทรีสาร อินทรยี์
สาร เส้นใย การเลือกใช้ กระบวนการทดลองการ
เตรียมวัสดุ กระบวนการประกอบสร้าง ผลกระทบทีม่ี
ต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาต่อยอดในการผลติ
ผลิตภณัฑ์แฟช่ัน 

 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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  อบท325 วัสดุสังเคราะห์และการประกอบสร้างเพื่อ
งานออกแบบแฟช่ัน   
VID325 Synthetic Materials and Construction 
for Fashion Design 

ศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์คุณสมบัติ ประเภท
ของวัสดุสังเคราะห์ และวัสดุเชิงประกอบ การเลือกใช้ 
การทดลองเตรียมวัสดุ กระบวนการประกอบสร้าง
ผลิตภณัฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ และการพัฒนาต่อยอด
ในการผลติผลิตภัณฑ์แฟช่ัน 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท326 การออกแบบและประกอบสร้างเครื่อง
ประกอบเครื่องแต่งกายขั้นกลาง              
VID326 Intermediate Accessories Design and 
Construction 

ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการออกแบบเครื่อง
ประกอบเครื่องแต่งกาย ถ่ายทอดแบบร่างท่ีมีความ
ซับซ้อนข้ึน การก าหนดขนาด สัดส่วน โครงสร้าง ที่
สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ และฝึกปฏิบัติการ
สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแฟช่ัน 

3(1-4-4) รายวิชาใหม ่

  อบท421 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบแฟช่ัน  
VID421 Technology for Fashion Design 

ศึกษา เรียนรู้ เทคโนโลยีในงานแฟช่ัน 
กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการออกแบบ

2(1-2-3) 
 

รายวิชาใหม ่



191 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หน่วยกิต หมายเหตุ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟช่ัน และวิธีการประกอบสร้าง 
  อบท422 การประกอบสร้างเพื่องานแฟช่ันข้ันสูง  

VID422 Intensive Fashion Construction 
ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการประกอบสร้างเสื้อผ้า

ประเภทต่าง ๆ ถ่ายทอดแบบร่างที่มีความซับซ้อนจาก
แบบตัด 2 มิติ และ 3 มิติ การก าหนดขนาด สดัส่วน 
โครงสร้าง ที่สอดคล้องกับแบบร่างรวมทั้งวัสดุ และฝึก
ปฏิบัติการสรา้งผลติภณัฑ์ต้นแบบแฟช่ัน 

3(1-4-4) 
 

รายวิชาใหม ่

  อบท423 การจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบแฟช่ัน  
VID423 Exhibition for Fashion Design 

ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบตัิการเตรียมงานเพื่อ
น าเสนอผลงานสูส่าธารณะชนในรปูแบบต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับเป้าหมายทางการตลาด และสอดคล้อง
กับองค์กร การสือ่สาร และการแสดงผลงานออกแบบแฟช่ัน 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

วิชาเอกเลือก 
กลุ่มวชิาเอกการออกแบบแฟชัน่ 

    

อบศ121 วิวัฒนาการแฟช่ัน   
VSD121 Fashion Evolution 

ศึกษาค้นคว้ากระบวนการและผลงานทางการ
ออกแบบแฟช่ัน มุ่งเน้นการศึกษาผลงานออกแบบท่ี
หลากหลาย ที่ไดร้ับการยอมรับในระดับสากลและทรง
อิทธิพลต่อผลงานออกแบบจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์
วิจารณผ์ลงานออกแบบในอดีตอยา่งเป็นระบบ 

3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 
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อบศ226 แนวคิดการออกแบบแฟช่ัน  
VSD226 Concept for Fashion Design 

ศึกษาค้นคว้าหลักการกระบวนการออกแบบแฟช่ัน  
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานการออกแบบแฟช่ันท่ีส าคัญทั้ง
ในอดีตและปจัจุบัน  การฝึกปฏิบตัิการคิด การเขียน 
แนวคิดและการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ ค านึงข้อจ ากัด
และปัจจยัทางการตลาดเป็นส าคญั ซึ่งสะท้อนภาพรวม
การออกแบบแฟช่ันในระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

3(2-2-5) อบท123 ระเบียบวิธีแนวคดิแฟช่ัน  
VID123 Fashion Methodology and 
Conceptual thinking 

ศึกษา เรียนรู้ ทฤษฎี แนวคิด หลกัการ
กระบวนการออกแบบแฟช่ัน การน าเสนอแนวคิด ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ และน าเสนอผลงานออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แฟช่ัน 
 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ227 ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการออกแบบแฟช่ัน  
VSD227 Creativity for Fashion Design 

ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีของการคิดในแนวทางอื่น ๆ ฝึก
ทดลองน ากระบวนการคิดต่างศาสตร์มาใช้หาแนวคิด
ทางการออกแบบแฟช่ัน มุ่งเน้นการปรับประยุกตจ์าก
หลายตัวแปรให้เกดิแนวคิดใหมส่ าหรับการออกแบบ
แฟช่ัน 

3(2-2-5) อบท126 การค้นคว้าและพัฒนาการออกแบบแฟช่ัน 
VID126 Research and Development for 
Fashion 

ศึกษา เรียนรู้ การพัฒนาการออกแบบแฟช่ัน  
การค้นคว้าข้อมูล พฤติกรรมผู้บริโภค พื้นที ่
ข้อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแนวคิด การพัฒนา
ผลงาน และฝึกปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบแฟช่ัน
คอลเลคช่ัน การน าเสนองาน และทดลองผลติต้นแบบ 

2(1-2-3) 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ228 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับการออกแบบ
แฟช่ัน  
VSD228 Computer Graphic for Fashion Design 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ออกแบบกราฟิกข้ันพ้ืนฐาน การเลือกใช้ และการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมทีเ่หมาะสมในงานออกแบบ โดยสา

3(1-4-4) อบท223 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
แฟช่ัน                     
VID223 Computer Applications in fashion 
design 

ศึกษา เรียนรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบแฟช่ัน ประเภท เครื่องมอื วิธีการสร้างภาพ 
การน าเสนอผลงานออกแบบ สองมิติ สามมิติ และฝึก

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 
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สร้างสรรคผ์ลงานออกแบบในแขนงต่าง ๆ ด้วย
คอมพิวเตอรส์ าหรับการออกแบบและการน าเสนอ
ผลงานแฟช่ัน 

ปฏิบัติการออกแบบแฟช่ัน และการน าเสนอ 

อบศ326 แฟ้มผลงานเพื่อนักออกแบบแฟช่ัน  
VSD326 Creative Portfolio for Fashion Designer 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้กระบวนการรวบรวมความคิดที่แสดงถึง
ลักษณะเฉพาะตน ด้วยการสร้างสรรค์รปูแบบและ
ผลงาน ด้วยวิธีการน าเสนอในรูปแบบแฟ้มน าเสนอ
ผลงานส าหรับนักออกแบบแฟช่ันมืออาชีพ สะท้อน
ภาพรวมการออกแบบแฟช่ันในระดับท้องถิ่นและระดับ
สากล 

3(1-4-4) 
 

อบท327 แฟ้มสะสมผลงานแฟช่ัน  
VID327 Fashion Portfolio 

ศึกษา เรียนรู้ ประเภท หลักการ รปูแบบ 
กระบวนการสร้างสรรค์ การถ่ายภาพส าหรับแฟ้ม
สะสมผลงาน ฝึกปฏบิัติการสรา้งสรรค์แฟ้มรวบรวม
ผลงานออนไลน์ (E-Portfolio) ชนิดรูปแบบไฟล์ดจิิตัล 
ไฟล์วีดโีอ (VDO files: Streaming Online) รูปเล่ม
หนังสือ(Printed Portfolio booklet: Hardcopy) 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ327 การออกแบบแฟช่ันเชิงพาณิชย ์
VSD327 Commercial Fashion Design 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูต้ามทฤษฎีและหลักการออกแบบสินค้าแฟช่ัน
เสื้อผ้าส าเร็จรูป ด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบสินคา้ที่
สามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม และตอบสนอง
กลุ่มลูกค้าในเชิงพาณิชย ์

3(2-2-5) 
 

 
 

 ปิดรายวิชา 

อบศ328 การสร้างงานออกแบบแฟช่ันแนวทดลอง 
VSD328 Fashion Design Studio Experiment 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การสร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบเสื้อผ้าเครื่อง

3(2-2-5) 
 

  ปิดรายวิชา 



194 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หน่วยกิต หมายเหตุ 

แต่งกายด้วยกระบวนการออกแบบ แรงบันดาลใจใน
แนวทดลอง ผ่านกระบวนการผลติและการน าเสนอ
ผลงาน ผลิตเป็นต้นแบบคอลเลคช่ัน โดยใช้หลักการของ
ระบบห้องเสื้อผสมผสานกับระบบอุตสาหกรรม 

อบศ329 การสร้างแบรนดส์ าหรับงานออกแบบแฟช่ัน 
VSD329 Branding for Fashion Design 

ศึกษาค้นคว้าและวเิคราะห์กระบวนการสร้างตรา
สินค้าแฟช่ันอย่างเป็นระบบ เน้นการออกแบบและ
น าเสนอสินค้าแฟช่ันในเชิงธุรกิจที่แสดงถึงเอกลักษณ์
เฉพาะ การศึกษาปฏิบัติจากการสร้างตราสินค้าแฟช่ัน
ต้นแบบในท้องตลาด และจ าลองการสร้างสรรค์ตรา
สินค้าแฟช่ันของตนเอง 

3(2-2-5) 
 

อบท324 การสร้างแบรนด์และจดัจ าหน่ายสินค้า
แฟช่ัน  
VID324 Branding and Merchandising in 
Fashion 

ศึกษา เรียนรู้ การสร้างตราสินค้า การสร้าง
ภาพลักษณ์แบรนด์ องค์ประกอบ กระบวนการทาง
การตลาด การบริหารจัดการ และการจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์แฟช่ัน ฝึกปฏิบตัิการสรา้งแบรนด์ และ
น าเสนอผลการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แฟช่ัน 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ421 การตลาดและการจัดการแฟช่ัน   
VSD421 Fashion Marketing and Management 

ศึกษาค้นคว้าและวเิคราะห์โครงสร้างและระบบ
ธุรกิจแฟช่ัน  วงจรการสร้างสินค้าแฟช่ันรวมถึงการสร้าง
แนวโน้มแฟช่ัน โดยสะท้อนภาพรวมการออกแบบแฟช่ัน
ในระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

อบศ422 สื่อในงานออกแบบแฟช่ัน   
VSD422 Media in Fashion Design 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การสร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบแฟช่ันด้วยสื่อ

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 



195 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หน่วยกิต หมายเหตุ 

และเทคโนโลยี ด้วยกล้องถ่ายภาพ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรมเฉพาะด้านทางการ
ออกแบบแฟช่ัน  และวิธีการน าเสนอผลงานแฟช่ันด้วย
สื่อต่าง ๆ 

อบศ423 การน าเสนอโครงการแฟช่ัน 
VSD423 Fashion Project Presentation 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ การน าเสนอผลงานแฟช่ันอย่างเป็นระบบ การ
น าเสนอแนวคิด องค์ประกอบการออกแบบ และ
กระบวนการน าเสนอเป็นคอลเลคช่ัน ผ่านการออกแบบ
เชิงสร้างสรรค์ที่มเีอกลักษณเ์ฉพาะและการน าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ 

3(2-2-5) 
 

 
 

 ปิดรายวิชา 

อบศ427 ธุรกิจแฟช่ันเพื่องานแฟช่ันนิพนธ์ 
VSD427 Fashion Business for Fashion Design 
Thesis 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ การออกแบบแฟช่ันคอลเลคช่ันในเชิงธุรกิจ โดย
การน าองค์ความรู้จากการสร้างตราสินค้าแฟช่ัน 
การตลาดและการจัดการแฟช่ัน กระบวนการออกแบบ
แฟช่ันมาประยุกตส์รา้งสรรค์คอลเลคช่ันท่ีแสดงถึง
เอกลักษณ์เฉพาะ สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด 
ความต้องการของผู้บรโิภค และแนวโน้มแฟช่ันสากล 

 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 
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อบศ428 การสร้างกิจการแฟช่ันเพื่องานแฟช่ันนิพนธ์ 
VSD428 Entrepreneurship for Fashion Design 
Thesis 

ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตั ิและแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ การสร้างกิจการแฟช่ันเริ่มต้นในการเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมแฟช่ัน การสร้างผลงานออกแบบเชิง
พาณิชย์ท่ีสามารถต่อยอดสูร่ะบบการผลิต การขาย และ
การสร้างแบรนด์แฟช่ัน 

3(2-2-5) 
 

  ปิดรายวิชา 

อบศ429 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบแฟช่ัน 1 
VSD429  English for Fashion Design 1 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  การพูด การ
อ่าน และการเขียน ทั้งการใช้ภาษาอังกฤษแบบท่ัวไป
และภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารในด้านการอธิบาย
แนวคิด และลักษณะของผลงานส าหรับการออกแบบ
แฟช่ัน มีการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ด้านร่วมกัน เพื่อให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในระดับพื้นฐาน 

3(3-0-6) 
 

  ปิดรายวิชา 

อบศ441 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบแฟช่ัน 2 
VSD441  English for Fashion Design 2 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  การพูด การ
อ่าน และการเขียน ทั้งการใช้ภาษาอังกฤษแบบท่ัวไป
และภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารในด้านการอธิบาย
แนวคิด และลักษณะของผลงานส าหรับการออกแบบ
แฟช่ัน มีการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ด้านร่วมกัน เพื่อให้

3(3-0-6) 
 

อบท424  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน
ออกแบบแฟช่ัน * 
VID425  English for Fashion Design 
Presentation* 

ศึกษา เรียนรู้ ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ส าหรับสื่อสารในสถานการณ์
การท างาน การน าเสนองาน การโน้มน้าวลูกค้า และ

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 
* จัดการเรยีนการสอนใน
รูปแบบภาษาอังกฤษ 
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สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในระดับพื้นฐาน การเจรจาธุรกิจผลงานออกแบบแฟช่ัน โดยมีการบรู
ณาการทักษะทั้ง 4 ด้านร่วมกัน และฝึกทักษะการ
สื่อสารน าเสนอผลงานออกแบบแฟช่ัน 

   

  อบท224 เทคนิคสิ่งทอทางวัฒนธรรม  
VID224 Cultural Textile Techniques  

ศึกษา เรียนรู้ ผลงานสิ่งทอท้องถิ่น แนวคิด 
ประเภท วิธีการ กระบวนการ การเลือกใช้วัสดุ การ
ผลติ และฝึกปฏิบตัิการทดลองสรา้งสรรคผ์ลงานสิ่งทอ 
และน าเสนอผลงานต้นแบบ 

 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท225 เทคนิคพ้ืนผิวและการตกแต่งส าหรับงาน
ออกแบบ  
VID225 Surface Techniques and 
Embellishments for Design 

ศึกษา เรียนรู้ เทคนคิและรายละเอียดตกแต่งที่
เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวของวัสดตุ่าง ๆ การสร้างลวดลาย 
การพิมพ์ระบบดิจิตลั การเลเซอรค์ัท การถัก การปัก 
และฝึกปฏิบัติการทดลองเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานท่ี
สอดคล้องกับกระบวนการผลติ 

 
 

 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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  อบท228 การออกแบบแฟช่ันด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
VID228 Cultural Fashion Design 

ศึกษา เรียนรู้ ประเภท หลักการ แนวคิดของทุน
ทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ กระบวนการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แฟช่ัน ฝึกปฏิบตัิการออกแบบแฟช่ันด้วยทุน
ทางวัฒนธรรม และน าเสนอผลงานออกแบบ 

 

2(1-2-3) 
 

รายวิชาใหม ่

  อบท323 ระบบในองค์กรแฟช่ัน  
VID323 System in Fashion Enterprises  

ศึกษา เรียนรู้ ประเภทองค์กรแฟช่ัน ระบบ 
โครงสร้าง องค์ประกอบ การบรหิารจัดการ ฝึก
วิเคราะห์และน าเสนอความสมัพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ตามขนาด และวัตถุประสงค์ขององค์กรแฟช่ัน   

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท328 การออกแบบแฟช่ันท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   
VID328 Eco-Friendly Fashion Design 

ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิ นิเวศผลิตภณัฑ์ 
ผลิตภณัฑ์แฟช่ันท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุก
ใช้เทคโนโลยี ภมูิปัญญาไทย การเลือกใช้วัสดุ กรรมวิธี
การผลิต และฝึกปฏิบัติการออกแบบแฟช่ัน เขียนแบบ
เพื่อการผลิต การทดลองสร้างต้นแบบท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่
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  อบท425 การออกแบบแฟช่ันเน้นทรวดทรง 
VID425 Contour Fashion Design 

ศึกษา เรียนรู้ การออกแบบผลงานแฟช่ันท่ีขับ
เน้นรูปร่าง รูปทรง ชุดว่ายน้ า ชุดชั้นใน เครื่องรัดทรง 
วัสดุ การประกอบสร้าง กระบวนการออกแบบ 
กระบวนการผลติ และฝึกปฏิบตัิการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แฟช่ัน และน าเสนอต้นแบบ 

 

2(1-2-3) 
 

รายวิชาใหม ่

  อบท426 การศึกษาแฟช่ันกับวัฒนธรรมระดบัสากล 
VID426 International Studies in Cultural 
Fashion  

ศึกษา เรียนรู้ แฟช่ันในวัฒนธรรมระดับสากล 
แนวคิด ประเภท ความหลากหลายและแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับผลงานการออกแบบแฟช่ัน ด้านรูปแบบ 
ภาพลักษณ์ โครงสร้าง วัสดฝุึกวิเคราะห์แฟช่ันใน
วัฒนธรรมระดับสากล และน าเสนอแนวคิดผลงาน
ออกแบบ 

2(1-2-3) 
 

รายวิชาใหม ่

  อบท427 การสร้างสไตลส์ าหรบังานออกแบบแฟช่ัน 
VID427 Styling for Fashion Design 

ศึกษา เรียนรู้ สไตล์ แนวคิด การสร้าง
ภาพลักษณส์ินค้า กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มสินค้าร่วม
สมัย วิธีการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติการสรา้งสไตล์ และ
น าเสนอรูปแบบการสไตลผ์ลงานออกแบบแฟช่ัน 

2(1-2-3) 
 

รายวิชาใหม ่
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วิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 

    

อบศ231 การร่างภาพและหลักการออกแบบ
เครื่องประดับ  
VSD231 Sketching and Principles of Jewelry 
Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การรา่งภาพเครื่องประดับ  ประกอบหลักการ
ออกแบบ  การจัดองค์ประกอบ  วิธีการเขียน
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องประดับและอัญมณี การ
ลงสีในงานออกแบบเครื่องประดับสองมิติและสามมิติ
เสมือนจริง  โดยค านึงถึงจรรยาบรรณของนักออกแบบ
เป็นส าคญั 

3(2-2-5) อบท131 การร่างภาพและหลักการออกแบบ
เครื่องประดับ         
VID131 Sketching and Principles of Jewelry 
Design 
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการร่างภาพ 
องค์ประกอบทางศิลปะ การออกแบบเครื่องประดับแต่
ละประเภท รู้การรา่งภาพเครื่องประดับ การลงสีใน
งานออกแบบเครื่องประดับ และฝกึปฏิบัติ สร้างสรรค์ 
การออกแบบเครื่องประดับ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณ
ของนักออกแบบเป็นส าคัญ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

อบศ232 อัญมณีกับการออกแบบเครื่องประดับ 
VSD232 Gemology and Jewelry Design 
 ศึกษาค้นคว้าและวเิคราะห์คณุสมบัติทาง
กายภาพของอัญมณ ี ชนิด และคณุลักษณะพิเศษ
ของอัญมณีแตล่ะประเภท เป็นแนวทางน าไปใช้ในการ
ออกแบบเครื่องประดบั 

3(2-2-5) อบท232  อัญมณีกับการออกแบบเครื่องประดับ
VID232  Gemstones for Jewelry Design 
 ศึกษา เรียนรู้ การจ าแนกประเภทและชนิด
ของอัญมณ ีรูปแบบการเจียระไน ต าหนิและลักษณะ
พิเศษต่างๆ รวมถึงการวเิคราะห์คณุสมบัติทาง
กายภาพของอัญมณีแต่ละประเภท ปฏิบัติการวาดอัญ
มณีและเหลี่ยมเจียระไน ตลอดจนการลงสี และการ
ออกแบบเครื่องประดบัประกอบอัญมณ ี
 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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อบศ233 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ
เครื่องประดับ  
VSD233 History of Art and Jewelry Design  
 ศึกษาค้นคว้าและวเิคราะห์ประวัตศิาสตร์ศิลป์
ยุคที่มีผลต่อการวิวัฒนาการแนวคดิการออกแบบ และ
การผลิตเครื่องประดับในยุคคลาสสิก  (Classic World) 
การเปลีย่นแปลงแนวการออกแบบเครื่องประดับ
ตะวันตกและตะวันออก 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 
 

อบศ234 นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากภูมิ
ปัญญาไทย   
VSD234 Thai wisdom for Jewelry Design 
Innovation 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้งานศลิปหตัถกรรมพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาค 
โดยเน้นกระบวนการวิจัยเป็นส าคญั และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบตัิการสรา้งสรรค์งาน
เครื่องประดับประกอบกับงานศิลปะพื้นบ้านท่ีเกิดจาก
ภูมิปัญญาไทย 

3(2-2-5) อบท231  นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจาก
ภูมิปัญญา     
VID 231 Wisdom for Jewelry Design 
Innovation 
      ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิการออกแบบจากภูมิ
ปัญญา การเพิ่มมลูค่าจากทุนทางวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญา พัฒนาสู่การออกแบบเครือ่งประดับจากทุน
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา ฝึกปฏบิตัิสร้างสรรค์ 
ออกแบบเครื่องประดบัจากภมูิปัญญา โดยเน้น
กระบวนการวิจยัเป็นฐานส าคัญในการสร้างสรรค์ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

อบศ235 การสร้างแบรนดส์ าหรับเครื่องประดับ                
VSD235 Branding for Jewelry 
 ศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างตราสัญลักษณ์
ธุรกิจการค้าเครื่องประดับ ศึกษารสนิยมที่เป็นสากล 
วิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบเครื่องประดับประกอบ

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 
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ธุรกิจสากล และฝึกปฏิบตัิสร้างตราสัญลักษณ์ธรุกิจ
การค้าเครื่องประดบัให้มีเอกลักษณ์และความคดิ
สร้างสรรคเ์ฉพาะตน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณอันดีงาม
และความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
อบศ236 ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการออกแบบ
เครื่องประดับ  
VSD236 Creativity for Jewelry Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การออกแบบ และสรา้งสรรค์เครื่องประดับจาก
ธรรมชาติ บรูณาการกับวัสดุสังเคราะห์ เน้นการ
ออกแบบเครื่องประดบัแฟช่ันร่วมสมัยทั้งในเชิงศิลปะ
และอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณอันดีงาม
และความรับผดิชอบต่อสังคมในการสร้างสรรค์ 

3(2-2-5) อบท132  ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
เครื่องประดับ         
VID132  Creativity for Jewelry Design 
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างแผนผังความคิด (Mind 
Mapping) การสร้างแรงบันดาลใจ  กระบวนการ
วิเคราะห์ วิจารณ์งานออกแบบผ่านท้ังในอดีต และ
ปัจจุบัน สังเคราะห์แนวความคิดส าหรับการออกแบบ
เครื่องประดับ ฝึกปฏิบัติและน าเสนอแนวคิดในการ
ออกแบบเครื่องประดบั ภายใต้กรอบจรรยาบรรณอัน
ดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสรรค์ 
 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

อบศ331 แนวคิดการออกแบบเครื่องประดบั     
VSD331 Concept of Jewelry Design  
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้กระบวนการออกแบบเครื่องประดับ และฝึกการ
วิเคราะห์ วิจารณ์งานออกแบบเครื่องประดับทั้งในอดีต 
และปัจจุบัน ศึกษากระบวนการสงัเคราะห์ใหไ้ด้

3(2-2-5) อบท133 แนวคิดการออกแบบเครื่องประดบั 
VID133 Concept of Jewelry Design 

ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิทางการออกแบบ แรง
บันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับและฝึกการ
วิเคราะห์ วิจารณ์แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับ
ทั้งในอดีต และปัจจุบัน สังเคราะห์แนวความคิดผ่าน

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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แนวความคิดส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ ฝึกการ
เขียนแนวคิด และการน าเสนอแนวคิดในงานออกแบบ
เครื่องประดับ 

ผังมโนทัศน์ และฝึกปฏิบัติการเขียนแนวคิด การ
น าเสนอแนวคิดในงานออกแบบเครื่องประดับ 

อบศ332 นวัตกรรมการออกแบบลวดลายจากภูมิ
ปัญญาไทย  
VSD332 Ornament Innovation From Thai  
Wisdom 
 ศึกษาค้นคว้าและวเิคราะห์ ข้อมูลการ
ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภูมิปญัญาไทยและต่อยอด
ในการพัฒนาและบรูณาการเป็นลวดลายเฉพาะตน 
ส าหรับประกอบเป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย 

3(2-2-5) อบท234 นวัตกรรมการออกแบบลวดลายจากภมูิ
ปัญญาไทย 
VID234 Ornament Innovation from Thai 
Wisdom 
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการออกแบบลวดลาย 
ประเภทของลวดลาย การประยุกต์รูปแบบของ
ลวดลายในงานศิลปกรรมภูมิปญัญาไทย ทั้งงาน
ประตมิากรรม จิตรกรรม หัตถศลิป ์ส าหรับงาน
ออกแบบเครื่องประดบั และฝึกปฏิบัติการออกแบบ
เครื่องประดับจากลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน 
 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

อบศ333 การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบ
เครื่องประดับ  
VSD333 Computer Aided Design for Jewelry 
Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การใช้โปรแกรมพื้นฐานด้านการออกแบบ
เครื่องประดับสองมติิและสามมิติ เน้นการน าเสนอ 
(Presentation) ก่อนผลิตต้นแบบผลงานจริง และ
สามารถน าโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ มาบูรณาการร่วมกัน 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 



204 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หน่วยกิต หมายเหตุ 

อบศ334 เทคนิคและวสัดุการท าเครื่องประดับ  
VSD334 Technique and Material for Jewelry 
Making 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูคุ้ณสมบตัิทั่วไปของโลหะ เงิน ทอง ทองเหลือง 
ทองแดง และ วัสดุอื่น  ที่น ามาใช้ท า เครื่องประดับ 
วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เทคนิคการหลอม การรดี 
การขึ้นรูป และการบดักรีประกอบช้ินงาน 

3(2-2-5) อบท334  วัสดุทางเลือกในงานเครื่องประดับ    
VID334 Alternative Materials for Jewelry   
 ศึกษา เรียนรู้ คณุสมบัติของวัสดุ ความ
เป็นไปได้ในการใช้งานท่ีสามารถใช้เป็นวัสดุทางเลือก
ในการผลติเครื่องประดับ ทั้งวัสดพุื้นถิ่น วัสดุธรรมชาติ 
วัสดุสังเคราะห์ และวสัดเุชิงนวัตกรรม และฝึก
ปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์เปน็เครื่องประดับจาก
วัสดุทางเลือก 
 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

อบศ335 การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ
สร้างสรรค์  
VSD335 Creative Exhibition and Display in Arts 
 ศึกษาค้นคว้ารูปแบบและการจัดกจิกรรม
แสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับในลักษณะ
ต่างๆ เชิงประชาสมัพันธ์ ถ่ายทอดอัตลักษณ์องค์กรโดย
ยึดหลักจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพนัก
ออกแบบ 

3(2-2-5) อบท433  การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ
สร้างสรรค์    
VID433  Creative Exhibition and Display in 
Arts 
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิ ทฤษฏีการรบัรู้ การ
สร้างแรงจูงใจ หลักการจัดนิทรรศการ และการ
แสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับในเชิง
ประชาสมัพันธ์ และฝึกปฏิบัติการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานการออกแบบเครื่องประดับสู่สาธารณะชน 
 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

อบศ336 การออกแบบเครื่องประดับและเครื่องตกแต่ง
  
VSD336 Jewelry and Accessory Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ

3(2-2-5) อบท332  การออกแบบเครื่องประดับส าหรบังาน
ตกแต่ง      
VID332 Jewelry Design for Emebellishment 
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการออกแบบ

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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เรียนรู้การออกแบบเครื่องประดับและเครื่องตกแต่ง
แฟช่ัน การเลือกใช้วัสดุที่หลากหลายในการสร้างสรรค์
ผลงานให้สอดคล้องกับการแต่งกายและส่งเสริม
บุคลิกภาพของผู้บริโภค 

เครื่องประดับ เพื่อการตกแต่งผลติภัณฑ์แฟช่ัน 
ผลิตภณัฑ์ของใช้ ผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก การเลือกใช้
วัสดุที่เหมาะสมส าหรับเครื่องตกแต่ง ฝึกปฏิบัติ
สร้างสรรค์ การออกแบบเครื่องประดับส าหรับงาน
ตกแต่ง และการน าเสนอภาพร่างรปูแบบผลงาน 

อบศ431 การน าเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ  
VSD431 Jewelry Design Presentation 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้กระบวนการน าเสนอผลงานเครื่องประดับต่อ
สาธารณชน 

3(2-2-5) อบท432 การน าเสนอผลงานออกแบบเครื่องประดับ 
VID432   Jewelry Design Presentation 
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิ ทฤษฏี การถ่ายทอด
ความคิด วิธีการน าเสนอ ผลงานในรูปแบบสื่อ
เทคโนโลยีที่เป็นสากล และปฏิบตักิารสร้างสรรค์
ผลงานและน าเสนอผลงานเครื่องประดับต่อ
สาธารณชน 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เปลี่ยนหน่วยกิต 

  อบท233  โลหะมีค่าส าหรับงานเครื่องประดบั  
VID233 Precious Metal for Jewelry   
 ศึกษา เรียนรู้ คณุสมบัติของโลหะ การ
จ าแนกลักษณะ ชนิด และโครงสรา้ง ที่ใช้ในงาน
เครื่องประดับ ตลอดจนฝึกปฏิบัตทิางการออกแบบ
และการลงสโีลหะในงานเครื่องประดับ 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

  อบท331  การเขียนแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
VID331  Computer Aided Design for Jewelry 
Design 
 ศึกษา เรียนรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
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ส าหรับการเขียนแบบเครื่องประดบั ที่ใช้ในระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดบั และฝึกปฏิบัติการ
เขียนแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

  อบท333  นวัตกรรมการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ
ด้วยมือ    
VID333   Handmade Prototyping for 
Innovation Jewelry  
 ศึกษา เรียนรู้ การใช้เครื่องมือ ขั้นตอน 
กระบวนการผลติต้นแบบเครื่องประดับด้วยมือ การ
สร้างต้นแบบเครื่องประดับแตล่ะประเภท ในรูปแบบ
นูนต่ า นูนสูง และลอยตัว การตกแต่งพ้ืนผิวด้วย
เครื่องมือ และ ฝึกปฏิบตัิการสร้างสรรค์ผลิตต้นแบบ
เครื่องประดับด้วยมือ 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

  อบท431  การตลาดและธุรกิจเครื่องประดับ  
VID431  Business and Marketing for Jewelry 
 ศึกษา เรียนรู้ การตลาดและรปูแบบธุรกิจ
เครื่องประดับ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ การ
ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค การส่งเสริมช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการโฆษณา  และฝกึปฏิบัติการ
ภาคสนาม เก็บข้อมูลทางการตลาดและการศึกษา
พฤติกรรมผู้บรโิภค เพื่อพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์
เครื่องประดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ในปัจจุบัน 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
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วิชาเอกเลือก 
กลุ่มวชิาเอกการออกแบบเคร่ืองประดับ 

    

อบศ237 การเขียนแบบเครื่องประดับ  
VSD237 Mechanical Drawing for Jewelry Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ การเขียนแบบเครื่องประดบั โดยเน้นความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนภาพฉายแสดง รปูด้านต่างๆ และการ
ก าหนดขนาดสัดส่วนมาตรฐานสากล 

3(2-2-5) อบท134  การเขียนแบบเครื่องประดับ    
VID134   Mechanical Drawing for Jewelry 
Design 
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการและทฤษฏกีารเขียน
แบบเครื่องประดับแตล่ะประเภท และฝึกปฏิบัติการ
เขียนแบบเครื่องประดับในลักษณะการเขียนภาพฉาย
แสดงรายละเอียด ภาพทัศนียภาพ ภาพ 3 มิติ การ
ก าหนดขนาดสัดส่วนตามมาตรฐานสากล 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

อบศ238 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรบังาน
เครื่องประดับ  
VSD238 Introduction to Computer Graphic for 
Jewelry Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ออกแบบกราฟิกข้ันพ้ืนฐานการเลอืกใช้โปรแกรมที่
เหมาะสม และสามารถสร้างสรรคก์ารน าเสนอผลงาน
ออกแบบเครื่องประดบัและงานออกแบบแขนงต่างๆ 
โดยคอมพวิเตอร ์

3(2-2-5) อบท235  พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับงาน
เครื่องประดับ     
VID235  Introduction to Computer Graphic for 
Jewelry Design 
 ศึกษา เรียนรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิกส าหรบังานออกแบบเครือ่งประดับ ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ สร้างสรรค์ น าเสนอผลงาน
ออกแบบเครื่องประดบั 2 มิต ิ

3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

อบศ337 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตตน้แบบ
เครื่องประดับ  
VSD337 Computer Aided Manufacturing 

3(1-4-4)   ปิดรายวิชา 



208 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หน่วยกิต หมายเหตุ 

Prototype Making for Jewelry 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้กระบวนการสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลติ (CAM) และ
ต้นแบบข้ีผึ้ง (WAX) 
อบศ338 การออกแบบเครื่องประดับประกอบเครื่องใช้
จากวัสดุพื้นบ้าน  
VSD338 Jewelry Design from Thai  Folk   
Material  for  Accessory 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้กระบวนการออกแบบ และทดลองผลติอุปกรณ์
ประกอบเครื่องหนังประเภท กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด 
และเครื่องแต่งกายประเภท เครื่องหนัง หรือวัสดุอื่นๆ 
โดยพัฒนาจากวัสดุพื้นบ้านสร้างสรรค์ให้เป็นวัสดุและ
อุปกรณ์ตกแต่งท่ีมีคุณคา่ 

3(2-2-5) อบท236 การออกแบบเครื่องประดับประกอบ
เครื่องใช้จากวัสดุพื้นบ้าน         
VID236 Jewelry Design from Thai Folk   
Material  for  Accessories 
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิ กระบวนการ
ออกแบบเครื่องประดบัจากงานหตัถกรรม ประเภท 
งานจักสาน งานทอ งานปั้น งานแกะสลัก และฝึก
ปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทดลองผลติเครื่องประดับโดยใช้
วัสดุพื้นบ้าน 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

อบศ339 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์  
VSD339 Jewelry Mastering for Wax  
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การขึ้นรูปต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ จาก
การใช้เทคนิคต่างๆ ที่สามารถใช้ในระบบอุตสาหกรรม 

3(1-4-4) อบท335 การสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ ์
VID335 Jewelry Mastering for Wax  
 ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการ เทคนคิ ขั้นตอน
และวิธีการขึ้นรูปต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์ 
รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องมือในการแกะแว็กซ์ให้
เหมาะสมกับงานสร้างต้นแบบเครือ่งประดับ   และฝึก
ปฏิบัติการสรา้งต้นแบบเครื่องประดับแต่ละประเภท
ด้วยแว็กซ์ท่ีสามารถน าไปผลิตในระบบอุตสาหกรรมได ้

3(1-4-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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อบศ432 นวัตกรรมการผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วย
เครื่องมือ  
VSD432 Model Engraving Innovation for 
Jewelry Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ทดลองสร้างต้นแบบเครื่องประดับประเภทต่างๆ 
ในรูปแบบลอยตัว นูนสูง นูนต่ า และการตกแต่งพ้ืนผิว
ขี้ผึ้งสังเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 
 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

อบศ433 การหล่อแม่พมิพ์เครื่องประดับ  
VSD433 Mastering for Casting Jewelry  
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การทดลองสร้างต้นแบบเครื่องประดับชิ้นเดียว
และการส ารองต้นแบบเครื่องประดับด้วยวิธีการหล่อ
จากวัสดุธรรมชาติประเภท ดิน ลิน้ทะเล และวัสดุอื่นๆ 

3(2-2-5) อบท337  การหล่อแม่พิมพ์เครื่องประดับ    
VID337  Mastering for Casting Jewelry  
 ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการและขัน้ตอนการ
หล่อแม่พิมพ์เครื่องประดับชิ้นเดียว และการส ารอง
ต้นแบบเครื่องประดับส าหรับการผลิตเครื่องประดับใน
ระบบอุตสาหกรรม และฝึกปฏิบัตกิารหล่อแม่พมิพ์
เครื่องประดับ  การเก็บโครงสร้าง และการตกแต่ง
รายละเอียดแม่พิมพ์เครื่องประดับ 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

อบศ434 เทคนิคการผลิตเครื่องประดับอุตสาหกรรม  
VSD434 Manufacturing Technique for Jewelry 
Design 
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูเ้ทคนิคการออกแบบ และการท าต้นแบบแม่พมิพ์
เครื่องประดับ ส าหรับการผลิตระบบอุตสาหกรรม การ

3(2-2-5) อบท434  เทคนิคการผลิตเครื่องประดับอตุสาหกรรม 
VID434  Manufacturing Technique for Jewelry 
Design 
 ศึกษา เรียนรู้ เทคนคิ กระบวนการการผลิต
เครื่องประดับในระบบอตุสาหกรรม และฝึกปฏิบัติการ
การท าต้นแบบแม่พิมพ์เครื่องประดับส าหรับการผลติ

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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ท าแม่พิมพ์ช้ินเดียว แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์ข้ีผึ้ง
สังเคราะห์ การหล่อเหวี่ยง และหล่อระบบสุญญากาศ  
สะท้อนภาพรวมการออกแบบในระดับท้องถิ่นและ
ระดับสากล 

ระบบอุตสาหกรรม การท าแม่พิมพ์ช้ินเดียว แม่พิมพ์
โลหะ การอัดพิมพ์ยาง การฉดีเทียน  การติดต้นเทียน 
และการหล่อเครื่องประดับ 

อบศ435 การน าเสนอเค้าโครงนวัตกรรมการออกแบบ
เครื่องประดับนิพนธ ์  
VSD435 Proposal Presentation for Innovative 
Jewelry Thesis 
 ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบตัิการเขยีนเค้าโครง
เครื่องประดับนิพนธ์ตามรูปแบบการเขียนปริญญา
นิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

อบศ436 การวิเคราะห์งานออกแบบเครื่องประดับเพื่อ
การผลิตระบบอุตสาหกรรม  
VSD436 Analysis of Jewelry Design for 
Manufacturing   
 ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบตัิ และแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้การวิเคราะห์งานออกแบบเครื่องประดับ การ
จ าแนกประเภท และกรรมวิธีการผลิต การเขียนภาพ
แสดงรายละเอียดองค์ประกอบของงานออกแบบ
เครื่องประดับเพื่อการผลติระบบอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) อบท436  การวิเคราะห์งานออกแบบเครื่องประดับ
เพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม 
VID436  Analysis of Jewelry Design for 
Manufacturing   
 ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการผลิต
เครื่องประดับในระบบอตุสาหกรรม เทคนิควิธีการ
ผลิตเครื่องประดับ หลักการวิเคราะห์งานออกแบบ
เครื่องประดับ การจ าแนกประเภท และกรรมวิธีการ
ผลิต การเขียนภาพแสดงรายละเอยีดองค์ประกอบ
ของงานออกแบบเครื่องประดับเพือ่การผลติระบบ
อุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัต ิ
 

3(2-2-5) เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 



211 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2558 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หน่วยกิต หมายเหตุ 

อบศ437  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบเครือ่งประดับ 
1   
VSD437  English for Jewelry Design 1 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  การพูด 
การอ่าน และการเขียน ทั้งการใช้ภาษาอังกฤษแบบ
ทั่วไปและภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารในด้านการอธิบาย
แนวคิด และลักษณะของผลงานส าหรับการออกแบบ
เครื่องประดับ มีการบรูณาการทักษะทั้ง 4 ด้านร่วมกัน 
เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องใน
ระดับพื้นฐาน 

3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 

อบศ438  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบเครือ่งประดับ 
2   
VSD438  English for Jewelry Design 2 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  การพูด 
การอ่าน และการเขียน ทั้งการใช้ภาษาอังกฤษแบบ
ทั่วไปและภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารในสถานการณ์
การท างาน การน าเสนองาน การโน้มน้าวลูกค้า และ
การเจรจาธุรกิจส าหรับการออกแบบเครื่องประดับ มี
การบูรณาการทักษะทั้ง 4 ด้านร่วมกัน เพื่อให้สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในระดับสูง 

3(3-0-6) อบท438 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน
ออกแบบเครื่องประดบั  *     
VID438 English for Jewelry Design 
Presentation* 
 ศึกษา เรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้งการใช้
ภาษาอังกฤษแบบท่ัวไปและภาษาอังกฤษส าหรับ
สื่อสารในสถานการณ์การท างาน การน าเสนองาน 
การโน้มน้าวลูกค้า และการเจรจาธุรกิจส าหรับการ
ออกแบบเครื่องประดบั และฝึกทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะทั้ง 4 ด้านร่วมกัน 
 
 

3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 
* จัดการเรยีนการสอนใน
รูปแบบภาษาอังกฤษ 
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  อบท237 การออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3 มิต ิ    
VID237  3D Computer for Jewelry Design  
 ศึกษา เรียนรู้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานออกแบบเครื่องประดบั 3 มิติ ที่ใช้ในระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดบั ฝึกปฏิบัติการ
เขียนแบบเครื่องประดับ 3 มิติ และน าเสนอผลงาน
ออกแบบเครื่องประดบั 3 มิติ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

  อบท336  การถ่ายภาพเครื่องประดับและอญัมณ ี  
VID336  Photography of Gems and Jewelry 
 ศึกษา เรียนรู้ หลักการถ่ายภาพ การใช้
กล้อง ชนิดของเลนส์ การใช้แสง ตลอดจนเทคนิค
ต่างๆ เพื่อน าไปใช้เป็นถ่ายภาพอญัมณีและ
เครื่องประดับ ส าหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ งานโฆษณา 
แคตตาล็อค และฝึกปฏิบตัิการถ่ายภาพอัญมณีและ
เครื่องประดับ รวมไปถึงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ส าหรับธรุกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

  อบท435 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
VID435 Technology for Jewelry Design 
ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส าหรับการบูรณาการออกแบบ

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
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เครื่องประดับ การสร้างวัสดุใหม่ ฝึกปฏิบัติการ
สร้างสรรคเ์ครื่องประดับท่ีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอด
ในการผลติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  อบท437 การสร้างแบรนดส์ าหรับธุรกิจเครื่องประดับ
VID437 Branding for Jewelry Business 
 ศึกษา เรียนรู้ แนวคดิ ทฤษฏีการสร้างแบ
รนด์ ธุรกิจการค้าเครื่องประดับ การน าเสนอความเป็น
เอกลักษณ์ ความโดดเด่นและรสนยิมที่เป็นสากล 
วิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบเครื่องประดับประกอบ
ธุรกิจสากล และฝึกปฏิบตัิสร้างตราสัญลักษณ์ธรุกิจ
การค้าเครื่องประดบัให้มีเอกลักษณ์และความคดิ
สร้างสรรคเ์ฉพาะตน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณอันดี
งามและความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตัิด้าน 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม ่

 


