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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

    ภาษาไทย :   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย 

    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fashion Design 

2. ชื่อปริญญา 

     ภาษาไทย     

          ชื่อเต็ม  : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเครื่องแตงกาย) 

          ชื่อยอ  :  ศป.บ. (การออกแบบเครื่องแตงกาย) 

     ภาษาอังกฤษ 

ชื่อเต็ม : Bachelor of Fine and Applied Arts (Fashion Design) 

        ชื่อยอ  :  B.F.A. (Fashion Design) 

3. หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหนวยกิต     รวมตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  โครงสรางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(การออกแบบเครื่องแตง

กาย) มีรายละเอียดในหลกัสูตร จํานวนหนวยกิต รวม 129 หนวยกิต ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หนวยกิต    

          (1) วิชาภาษา        เรียนไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

(2) วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     เรียนไมนอยกวา              9 หนวยกิต 

(3) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร           เลือกเรียนไมนอยกวา              9 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน   93    หนวยกิต 

ข.1 วิชาแกน               18  หนวยกิต 

ข.2 วิชาเฉพาะดาน     56  หนวยกิต 

ข.3 วิชาการจัดการ       6  หนวยกิต 

ข.4 วิชาภาษาอังกฤษสําหรบัวิชาชีพ     6 หนวยกิต 

ข.5 วิชาประสบการณวิชาชีพหรือสหกจิศึกษา    7  หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี6 หนวยกิต 

ใหเลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยไมซ้ํา กับ 

รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ

การสําเรจ็หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 



ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชาตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบตามที่กําหนดไวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้ 

  (1) วิชาภาษา เลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
 ก. บังคับเรียน 3 รายวิชา 9 หนวยกิตดังน้ี 
GEL0101  การใชภาษาไทย      3(3-0-6)        

   Thai Usage 

GEL0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสบืคน   3(3-0-6)        
   English for Communication and Information Retrieval 

GEL0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทกัษะการเรียน  3(3-0-6)        
   English for Communication and Study Skills 

 
ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา 3 หนวยกิตดังน้ี 

GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ     3(3-0-6)        
   Thai for Academic Purposes 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(3-0-6)        
   English for Academic Purposes 

GEL0203         ภาษากลุมประชาคมอาเซียน        3(3-0-6)        
                    ASEAN Languages 

GEL0204         ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ                                 3(3-0-6) 

                     Thai for Careers 

 

(2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต ดังน้ี 
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต     3(3-0-6)        

   Aesthetic Appreciation 
GEH0102 สังคมไทยในบรบิทโลก     3(3-0-6)        

   Thai Society in Global Context 
 
ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต ดังน้ี 

GEH0201 การพัฒนาตน      3(3-0-6)        
   Self Development 

GEH0202         ความจริงของชีวิต                                                   3(3-0-6)        

                     Truth of Life 

GEH0203         ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                                         3(3-0-6) 

                      Life in Multicultural Society 

GEH0204         ความเปนพลเมือง                                                   3(3-0-6) 

                     Civil Education 

 



 

GEH0205         ทักษะชีวิตเพื่อความเปนมนุษยที่สมบรูณ                        3(3-0-6) 

                     Life Skills for The Absolute Human 

GEH0206        การพัฒนาทักษะชีวิตการเปนนักศกึษามหาวิทยาลัย           3(3-0-6) 

                     Life Skills Development for Undergraduate Student 

 

(3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต ดังน้ี 
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู           3(3-0-6)        

   Information Technology for Communication and Learning 
GES0102 วิทยาศาสตรเทคโนโลยกีับคุณภาพชีวิต   3(3-0-6)        

   Science and Technology for Quality of Life   
 

ข. เลือกเรยีน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต ดังน้ี  
GES0201 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัสิง่แวดลอม   3(3-0-6)        

   Science and Technology for Environment 
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ     3(3-0-6)        

   Thinking and Decision Making 
GES0203         ความรูเทาทันสารสนเทศ                                       3(3-0-6)        

Information Literacy 
GES0204        คณิตศาสตรเพื่อชีวิต                                              3(3-0-6)       

Mathematics for Life 
GES0205         นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต       3(3-0-6)       

Recreation for Quality of Life 
GES0206         ชีวิตและสุขภาพ               3(3-0-6)  

                                Life and Health  

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน  93 หนวยกิต 

 1. วิชาแกน  18  หนวยกิต 

FAD1106   ประวัติศาสตรศิลป                                               3(2-2-5)                                   

   History of Art   

FAD1107   วาดเสนพื้นฐานเพื่องานแฟช่ัน                                   3(2-2-5) 

  Basic Drawing for Fashion Design 

FAD1108   หลักการออกแบบ 2 มิติและ 3มิติ                3(2-2-5) 

  Principles of Two and Three Dimensional Design 

FAD1109   ทฤษฎีสี                                3(2-2-5) 

  Color Theory 

FAD1110   การออกแบบแฟช่ันดวยคอมพิวเตอร                        3(2-2-5) 

  Fashion Design by Computer 



FAD2107   วัสดุและเทคนิคทางการออกแบบแฟช่ัน                          3(2-2-5) 

  Materials and Techniques for Fashion Design  

  

2.  วิชาเฉพาะดานการออกแบบเครื่องแตงกาย บังคับเรียน 59 หนวยกิต  ดังน้ี 

FAD1208         ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย                                       3(2-2-5)  

 History of Fashion Design  

FAD1209         หลกัการวาดโครงหุนเปลือย                                         3(2-2-5)  

 Principles Drawing of Nude Model    

FAD1210         การตัดเยบ็เบื้องตน                                                   3(2-2-5)  

 Foundation Sewing  

FAD1211         การออกแบบแพทเทิรนและการตัดเย็บ 1                         3(2-2-5)  

 Pattern Design and Sewing 1 

FAD1212         พื้นฐานการออกแบบแฟชั่นและการตัดเยบ็                       3(2-2-5)  

 Fashion Design Foundation and Sewing  

FAD2214         การออกแบบแพทเทิรนและการตัดเย็บ 2                         3(2-2-5)  

 Pattern Design and Sewing 2 

FAD2215         หลกัการออกแบบแฟชั่นบนโครงหุนเปลือย                       3(2-2-5) 

                      Principles of Fashion Design on the Nude Model  

FAD2216         การออกแบบลวดลายสําหรับสินคาแฟช่ัน                        3(2-2-5)  

                      Textile Motive Design for Fashion Design 

FAD2217          การออกแบบเครื่องประดับ                                         3(2-2-5)  

 Accessories Design    

FAD2218         การออกแบบแฟช่ันคอลเล็คชั่น                                      3(2-2-5)  

 Fashion Collection Design  

FAD2219         แนวโนมแฟชั่นการออกแบบแฟช่ันและการตีความ               3(2-2-5)  

 Fashion Design and Trend interpretation 

FAD3220         การออกแบบแฟช่ันเฉพาะทาง                                       3(2-2-5)  

Specialized Fashion Design  

FAD3221        การออกแบบตามอัตลักษณของตราสินคาแฟช่ัน                   3(2-2-5)  

Designed by Fashion Brand Identities 

FAD3222        การออกแบบแฟชั่นเพื่องานถายภาพ                                3(2-2-5)  

Fashion Design for Photography  

FAD3223        การนําเสนอผลงานการออกแบบแฟช่ัน                             3(2-2-5)  

Fashion Design Presentation 

FAD3224        วิธีวิจัยทางการออกแบบแฟช่ัน                                       3(2-2-5) 

Fashion Design Research Methodology   

 



          FAD3225         การศึกษาและคนควาสวนบุคคล                                    3(2-2-5) 

Individual Study 

FAD4220         ศิลปนิพนธ                                                             5(2-6-7) 

Art Thesis 

 

 3.  วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ  6 หนวยกิต 

FAD1303    ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบแฟชั่น      3(3-0-6)        

  English for Fashion Design  

FAD3303    ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจออกแบบแฟชั่น     3(3-0-6)        

            English for Fashion Business 

  

          4. วิชาการจัดการสําหรับวิชาชีพ  6 หนวยกิต 

FAD2402   การจัดการสินคาแฟช่ัน1                                  3(2-2-5) 

        Fashion Merchandising 1 

FAD3403   การจัดการสินคาแฟช่ัน 2                                  3(2-2-5) 

        Fashion Merchandising 2   

 

 5.   วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   7   หนวยกิต   

FAD3503   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนักออกแบบเครือ่งแตงกาย  2 (180) 

       Preparation for Professional Experience in Fashion Design 

FAD4503 การฝกประสบการณวิชาชีพนักออกแบบเครื่องแตงกาย   5 (450) 
          Professional Fashion Design Apprenticeship  
หรือ 

FAD3504   การเตรียมสหกจิศึกษาการออกแบบเครื่องแตงกาย                1 (45) 
      Preparation for Co-operative Education for Fashion Design 

FAD4504   สหกจิศึกษาการออกแบบเครื่องแตงกาย                           6 (540) 
     Co-operative Education for Fashion Design 
 

ค.   หมวดวิชาเลือกเสร ี  6  หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้หรือเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

FAD3608         การออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับการแสดง                     3(2-2-5)  

     Costume Design 

FAD3609         สัมมนาการออกแบบแฟชั่น                                           3(2-2-5)  

Seminar in Fashion Design 

 

 



FAD3610         กระบวนการจัดแสดงผลงานแฟชั่น                                  3(2-2-5)  

                     Fashion Show Processes 

FAD3611         การปกและฉลุลายผา                                                  3(2-2-5)  

    Embroidery 

FAD3612         การออกแบบทรงผมและแตงหนา                                    3(2-2-5)  

   Make Up and Hair Design 

FAD3613         ลายผาจากจิตรกรรมไทย                                              3(2-2-5)  

Textile Design in Moral Painting 

FAD3614         สิ่งทอพื้นเมืองไทย                                                      3(2-2-5)  

Thai Native Textiles 

FAD3615   อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย                                  3(2-2-5) 

        Apparel Industry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชา 
GEL0101  การใชภาษาไทย       3(3-0-6)  

Thai Usage  
  การพัฒนาทักษะของการใชภาษาไทยทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อการ
สื่อสารคนสารนิเทศและการนําเสนอผลงาน การใชภาษาไทยในสื่อรวมสมัย และการเชื่อมโยงภาษาไทยใน
กลุมประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  
  The development of Thai language skills in listening, speaking, reading and 
writing for communication; information retrieval and presentation; Thai usage in 
contemporary media and; Thai language in the context of ASEAN.  

GEL0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน   3(3-0-6)  
  English for Communication and informal Retrieval  
  การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน ตลอดจนความ
ตระหนักดานวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบคนสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส การ
อางอิง และเรียนรูจากสื่อการเรียนรูตางๆ ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพ  
  English for daily life communication with Thai and western cultural 
concerns; electronic information retrieval; Making references and learning from electronic 
databases and printing materials.  

GEL0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน    3(3-0-6)  
  English for Communication and Study Skills  
  การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใหขอมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น 
กลวิธีการอาน การเขียนในชีวิตประจําวัน การอางอิง และการใชพจนานุกรม เพื่อการอานและการเขียน 
โดยใชสื่อระบบสารนิเทศ และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
  English for communication, including giving information, making summary 
and expressing opinion; Reading strategies; Writing in daily life; Making references and 
dictionary application for reading and writing; Information system and electronic databases 
application.  
 
GEL0201  ภาษาไทยเชิงวิชาการ       3(3-0-6)  
  Thai for Academic Purpose  
         ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู การเขียนรายงานและผลงาน  การคนควารวบรวมขอมูล และอางอิง
จากสื่อหลากหลาย การใชภาษาเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ 
  Thai for study skills; writing report and academic works; Information and 
making references using a variety of media; Thai usage for academic presentation in 
various forms.  

GEL0202  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6)  
  English for Academic Purpose  
  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู การเขียนรายงานและผลงาน ผลงาน  การคนควา
รวบรวมขอมูล และอางอิงจากสื่อหลากหลาย การใชภาษาเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ 



  English for study skills; writing report and academic works; Information and 
making references using a variety of media; Thai usage for academic presentation in 
various forms.  

GEL0203  ภาษากลุมประชาคมอาเซยีน      3(3-0-6)  
  ASEAN Languages  
  การพัฒนาทักษะทางภาษาของกลุมประเทศประชาคมอาเซียน สําหรับการสื่อสารและทํา
ความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุมประเทศประชาคมอาเซียน (ตามความสนใจ 1 
ภาษา)  
  Development of skill of ASEAN language on listening, speaking, reading and 
writing for communication and understanding on ASEAN society, tradition and culture. 
(depending on individual interest.)  
 
GEL0204  ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ    3(3-0-6)  
  Thai  for Careers 
  ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การบันทึกเรื่องราว  การจดบันทึก  การอาน  การฟง  การดู
และการพูด  ที่มีความสําคัญตอวิชาชีพ   เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ  และพัฒนาอาชีพ 
  Thai  in  daily  life,  journal  keeping,  note    taking,  reading,  listening,  
viewing  and  speaking  essential  for  career  studies  as  foundation  for  future  careers  
and  career  development. 

GEH0101  สุนทรียภาพกับชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
  การสรางความเขาใจ การเรียนรู การสรางประสบการณสุนทรียภาพ และการรับรูพื้นฐาน
  สุนทรียศาสตรของศิลปะ โยอาศัยหลักการพื้นฐานของสุนทรียศาสตรแขนงตางๆ เพื่อ
นําไปสูความซาบซึ้งในคุณคาดานความงามและดานอื่นๆของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเขาใจ
ศิลปะ มองเห็นตนเอง หยั่งเห็นความสัมพันธเชิงคุณคาและความหมายของชีวิตในการดํารงอยูเพื่อการ
สรางสรรค  
  Having comprehension, aesthetic acquisition, aesthetic experience, and 
perception of the aesthetic principle of art through aesthetics to appreciate the value of 
beauty and other value of artworks and the art language as the mediation in order to 
understand art, contemplate the self-reflexivity to gain insights into what is relationship 
between the meaning of live and the living for creation. 

GEH0102  สังคมไทยในบริบทโลก       3(3-0-6)  
  Thai Society in Global Context  
  แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของไทย 
ความสัมพันธและบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเนนการศึกษาดาน
ผลประโยชน และผลกระทบที่ไทยไดรับเขาเปนสวนหนึ่งในประชาคมโลก 
  Basic notion on Thai social, economic and politics; Relationship and role of 
Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and impaction from 
engagement gained as global member.  
 



GEH0201  การพัฒนาตน        3(3-0-6)  
  Self Development 
  หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย  การเขาใจตนเองและผูอื่น  ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  แนวคิดทฤษฏีการพัฒนาตน  กระบวนการและวิธีการพัฒนาตนการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  
ทักษะการจัดการอารมณ การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการดําเนินชีวิตที่มีคุณคาอยางมีความสุข  
  Basic principle of human behavior; self and others understanding; self 
dignity; self development theories; self development process and methods; Interpersonal 
skills development; emotional management; Risk behavior prevention and ways to live a 
happy life.  

GEH0202  ความจริงของชีวิต       3(3-0-6)  
  Truth of Life  
  แนวคิดและวิวัฒนาการการคนหาความจริงของชีวิต การเขาใจตนเอง ผูอื่น และความ
เปนไปของสรรพสิ่ง เกณฑตัดสินคุณคาทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิตและวิธีคิดที่ดําเนินไปสูเปาหมายที่
กําหนด โดยอยูบนพื้นฐานในมิติของปรัชญาและศาสนา รวมถึงการนําหลักปรัชญาและศาสนธรรมไป
ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองเพื่อการดํารงตนในสังคมอยางมีความสุขและสันติ 
  Concept and evolution on discovering the truth of life; self-understanding, 
understanding others and the movements of things; thecriterion for ethics value 
judgment; life ideology and concept for identified goal on the basis of philosophical 
religious aspects; the application of philosophy and religious dhamma for self 
development and performinh oneself in the society happily and peacefully. 
 
GEH0203  ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     3(3-0-6)  
  Life  in  Multicultural  Society 
  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต  มีความรู  ความเขาใจ  และมีเจตคติที่
ดีตอการใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
  Cultural  diversity  in  way  of  living,  knowledge,  awareness  and  good  
attitudes  towards  living  with  other  in  multicultural  society. 
 
 
 
GEH0204 ความเปนพลเมือง      3(3-0-6) 
  Civil   Education 
  ความสําคัญของความเปนพลเมือง บทบาทหนาที่ของพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย การ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย ลักษณะของสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมของความ
เปนพลเมือง ที่มีความหวงใยตอสิ่งแวดลอม การสรางจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เพื่อความเปนพลเมืองที่
ด ี
  Essentials of citizenship, status and roles of peoples in the context of 
democracy, democratic form of government, democratic socialization, culture of 
citizenship, particularly in the  environment, and public conscience and a sense of social 
responsibility In order to be a civilized human being. 
 



GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ    3(3-0-6)  
  Life   Competencies for the Righteous 
  ความรู ความเขาใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ ทักษะ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห 
ทักษะการคิดเพื่อรูจักตนเองอยางถองแท ทักษะกาคิดดานบวก ทักษะทางสังคม ทักษะทางพุทธิปญญา 
และทักษะตางๆที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การดํารงชีพอยูไดดวยตนเองและดําเนินชีวิต
อยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
  Knowledge, comprehension on concept and empirical practices, critical 
thinking skills, thinking skills, thinking skills to fully understand themselves, positive 
thinking skills, social skills, cognitive skills and other skills that can generate competencies 
for the 21st Century, living on their own and living in society with happiness. 
 
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย  3(3-0-6) 
  Life Skill Development for Undergraduate Student 
  ประวัติ  อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับเอกลักษณของทองถิ่นและประเทศไทย การเขาใจในชีวิตของการศึกษา
เลาเรียน การพัฒนานักศึกษาสูการเปนผูนําและผูตามที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพและการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรูของนักศึกษา องคประกอบการเรียนรูทางสังคม จิตสาธารณะในมิติของ
เยาวชน จิตตปญญาศึกษา โดยการเรียนรูจนเกิดคานิยม มีโลกทัศนกวางไกลดานสังคม ภาษา และคิดแบบ
องครวม เพื่อการพัฒนาความเปนมนุษยสําหรับสังคมคุณภาพ 
  History and identity of Suan Sunandha Rajabhat University, the relationship 
between Suan Sunandha Rajabhat University and both local and national identity, 
understanding of life-affirming experience on education , undergraduate student 
development for leadership and responsible supporter, character and self-esteem 
development for university life, way to connect with academic facilities of the University 
community and social skills, community service and volunteering, and contemplative 
practices, each of which is student’s self-motivation for holistic world view to develop her 
/ his own quality of life. 

 
GES0101  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู   3(3-0-6)  
   Information Technology for Communication and Learning  
  หลักการ ความสําคัญ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร การสื่อสารขอมูลและเครือขาย การใชงานอินเทอรเน็ต การสืบคนสารนิเทศ ความ
มั่นคง กฎหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีแหงอนาคต  
  Principles and importance of basic knowledge on information  technology, 
computer systems, computer software data, data communications and networking, 
internet usage, information searching process through the internet, information system 
security, laws and ethics in information systems and technology in the future.  
 
 
 
 



GES0102  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  
  Science and Technology for Quality of Life  
  บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม การ
สงเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใชยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางดานกายภาพ 
และชีวภาพที่มีตอคุณภาพชีวิต  
  Role and development of science and technology, energy, communication 
and telecommunication, physical and mental health care and promotion, safety on drugs 
and chemicals application in daily life physically and biologically.  
 

GES0201  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม     3(3-0-6)  
  Science and Technology for Environment  
  ความสําคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ  ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมแนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
  Importance and effects of science and technology development towards 
environment, ecosystem and natural resources; Biodiversity and conservation; Environmental 
pollution; Natural resources and eco environments management.  
 
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย การคิดขั้นวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา การ
ใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใชขอมลูและเหตุผลในกระบวนการแกปญหา มีการบูรณาการ
เครื่องมือคุณภาพรวมกับการคิดสําหรับการตัดสินใจในชวีิตประจําวัน 
  Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and 
evaluative thinking; rational for decision making, application of data and reason for problem 
solving process, integration of qualitative tools for decision making in daily life.  

 
GES0203 ความรูเทาทันสารสนเทศ      3(3-0-6) 
                    Information Literacy 
  ความสําคัญของขอมลูสารสนเทศ การเขาถึงแหลงสารสนเทศไดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ประเมินสารสนเทศไดอยางมีวิจารณญาณ ใชและจัดการสารสนเทศไดตรงและสรางสรรค ประยุกตความ
เขาใจเชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัการเขาถึงและการใชสารสนเทศ 
  Importance of information data, efficient access to information sources, 
considerate information assessment, creative information usage and management, ethical 
and legal application on information access and usage. 
 
GES0204  คณิตศาสตรเพื่อชีวิต       3(3-0-6)  
  Mathematics for Life  
  หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร  ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ใชในชีวิตประจําวัน  นิติกรรม
สัญญา  และตราสารหนี้ตาง ๆ ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสหรือโปรแกรมสําเร็จรูปอยางงาย 
  Mathematical principles and approach related to daily life, making legal 
contract and bond via electronic devices or basic instant program.  



 
GES0205  นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(3-0-6)  
  Recreation for Quality of Life  
  แนวคิด  ทฤษฎี ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ ขอบขายและประเภทของ
นันทนาการ หลักการจัดและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ นันทนาการกลางแจงและงานอดิเรก 
นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลและชุมชน บทบาทผูนํานันทนาการ 
  Concepts, theories, meaning and importance of recreation, the scope and 
type of recreation principles and activity design, outdoor recreation and hobby, recreation 
and quality of life of individuals and communities, the role of leader recreation. 
 
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ       3(3-0-6)  
  Life and Health 
  การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการสงเสริม  การปองกัน  การรักษา  และการฟนฟูปจจัยที่
เกี่ยวกับชีวิต  เพศ  วัย  โภชนาการ  สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  Health  care  in  the  dimension  of health promotion,   health prevention 
curative and rehabilitation in terms of life health factors on genders, ages, nutrition, health 
risk,  including  the  application  of  health  science  in  daily  life.  
 
VCD1101 การวาดเสนพื้นฐาน      3(2-2-5) 

  Basic Drawing 

  การวาดเสนที่เนนรูปทรง แสง เงา พื้นผิว ระยะใกล – ไกล การแกปญหาทางดานเทคนิค วัสดุ

อุปกรณใหเหมาะสมเพื่อเปนพื้นฐานของการออกแบบ ฝกปฏิบัติการวาดเสนโดยเนนพัฒนาการสวนบุคคลและ

การนําไปใชใหเหมาะสมกับการทําแบบรางของงานออกแบบตางๆ 

             Drawing with an emphasis on shapes, light, shadow,texture, short and long 

distance with    problem solving concerning techniques and equipments for basic design. 

Practicing drawing with an emphasis on individual development and proper sketching for 

various design works. 

 

VCD1102 จิตรกรรมพื้นฐาน      3(2-2-5) 

  Basic Painting 

  หลักการ กระบวนการและเทคนิควิธีการของงานทัศนศิลป 2 มิติ การใชวัสดุและสีตางๆ 

ในการสรางสรรคงานศิลปะและการนําไปใชเปนพื้นฐานของการออกแบบที่เกี่ยวของ 

  Principles, process and techniques of 2D dimension visual arts,materials of 

equipments and various color for art creation and design using as the fundemental of 

related design works. 

 

 

 



VCD1103 ภาพพิมพพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 

  Basic Print Making 

  ประวัติความเปนมาของภาพพิมพ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธีคุณสมบัติของการทํางาน 

การเก็บรักษา เพื่อเปนพื้นฐานของการพิมพโดยสังเขป และปฏิบัติการพิมพ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ออกแบบที่เกี่ยวของได 

  History and background of prints, their types, and forms, procedures and 

qualification of the prints maintaining tasks with the purpose of basic printing and its 

application for related design. 

 

VCD1104 ประติมากรรมพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 

  Basic Sculpture 

  ความรูเกี่ยวกับประติมากรรมเบือ้งตน  ลักษณะและคณุคาของวัสดุแตละชนิดที่นํามา

สรางงานประติมากรรม ตลอดจนการเตรียมการใชเครื่องมอืใหเหมาะสมกบัประเภทของงานประตมิากรรม

การออกแบบทางประติมากรรมการปน การทําแมพมิพ การปนนูนสูง นูนต่ําและลอยตัว 

           Basic sculpture, feature and value of various types of materials used in 

sculpturing including preparation of particular equipments for suitable types of sculpture, 

design of sculpture molding, model making, and a variety of molding.  

VCD1105 หลักการออกแบบ      3(2-2-5) 

  Principle of Design 

  องคประกอบการออกแบบ  หลักการออกแบบและทฤษฎีสี    ที่ใชเปน    แนวทาง

สรางสรรคงานออกแบบและฝกปฏิบัติงานออกแบบทั้งประเภท 2 มิติ และ 3 มิติจนเกิดความชํานาญและ

สามารถนํามาประยุกตใชกับงานออกแบบแขนงตางๆที่เกี่ยวของ  

             Elements of design its principle and color theories,which can be guidelines 

for design creation and 2-3 dimensions design aiming to lift up the skill and be able to 

apply the priciple of design with design works and related fields. 

 

VCD1106 การเขียนแบบพื้นฐาน       3(2-2-5) 

  Basic Drafting 

  หลักการและการปฏิบัติการเขียนแบบ โดยเนนใหรูจักวิธีการใชเครื่องมือ เขียนแบบและ

คอมพิวเตอรเพื่อเขียนแบบรูปพื้นฐานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชกับงานออกแบบแขนงตางๆที่เกี่ยวของ  

              Principles and practice of drafting with an emphasis on using drafting 

tools and computer for basic types of shapes and dimesion for applying in design works 

and related fields. 

 

 

 



VCD1201 ประวัติศาสตรศิลป       3(2-2-5) 

  History of Art 

  ประวัติศาสตร ปรัชญา  แนวคิด สังคม วัฒนธรรม ปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลและสงผล

กระทบตอลัทธิทางศิลปะ และวิวัฒนาการของศิลปะสากลในแตละยุค ทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย และ

ศิลปกรรมไทยโดยสังเขปและอิทธิพลของศิลปะที่สงผลตอการสรางสรรคงานออกแบบ 

             History, philosophy, notions, society, culture and surrounding subject 

influencing doctrine of art and the evolution of universal arts from various eras including 

Europe, America, Asia and Thai arts briefly influencing design creation. 

 

VCD1202 ประวัติการออกแบบกราฟก      3(2-2-5) 

  History of Graphic Design 

  ประวัติการออกแบบกราฟก ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบันโดยเนนเรื่อง

การพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงของความเชื่อแบบอยางและแนวนิยมทางศิลปะของงานออกแบบกราฟก

โดยลําดับ โดยสามารถนํารูปแบบมาประยุกตใชและปฏิบัติการออกแบบได 

           History of graphic design dating back from prehistory era to now with an 

emphasis on its development, its changes in formation, and artistic trends of graphic 

designs with the purpose of practical design application.  

 

VCD1203 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจการออกแบบ    3(3-0-6) 

  Introduction to Design Business Operation 

  หลักการเบื้องตนในการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ การบริหารการจัดการธุรกิจและ

การตลาด อันเปนพื้นฐานและแนวทางในการประกอบธุรกิจทางการออกแบบสาขาตางๆ ตลอดจนจริยธรรม

ของนักธุรกิจการออกแบบ 

           Basic principles of a variety of business operation, business administration 

and management together with marketing, which will be foundation and guidelines for 

design business operation including code of ethics for design business operators. 

 

VCD1501 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 

  Design by Computer 

  หลักการและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการออกแบบ การสรางแนวคิดและการวางแผน

ออกแบบฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ โดยคํานึงถึงหลักการ

สื่อสารและการนําไปใช 

            Principles and procedure of using instructional computer programs for 

designing, concept integrating and design planning. Practicing design by using the graphic 

computer programs focusing on communication and the usage. 

 

 



 

VCD1502 การถายภาพพื้นฐาน       3(2-2-5) 

  Basic Photography 

  ประวัติการถายภาพโดยสังเขป กลองถายภาพ หลักการทํางานของกลอง ถายภาพชนิด 

สวนประกอบของกลอง อุปกรณตางๆ หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถายภาพประเภทตางๆขั้นพื้นฐาน  

             A brief history of photography, cameras: the function of various types of 

cameras with their parts, equipments, principles of picture setting and procedures of basic 

photographing. 

 

VCD2201 ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบนิเทศศิลป     3(3-0-6) 

  English for Visual Communication Designer 

  การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานการออกแบบและทักษะตางๆ  การฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ การนําเสนอ การคนควา การศึกษา แนวทางการ

ใชภาษาอังกฤษสําหรับงานออกแบบระดับนานาชาติ และความกาวหนาทางนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

ในปจจุบันและอนาคต 

             English for communication in the context of visual communication design 

including developing such language skills as listening, speaking, reading and writing in a 

variety of situations, making presentation, information retrieval, using English for 

international design and advanced innovative technology currently and in the future. 

 

VCD2202 ธุรกิจการออกแบบนิเทศศิลป              3(3-0-6) 

  Visual Communication Design Business 

  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบนิเทศศิลปประเภทตางๆ เรียนรูถึงการบริหารและ

การจัดการธุรกิจอยางเปนระบบ ควบคุมประเมินการจัดการผลงานและแกปญหาได 

          A variety of visual communication design business operation, systematic 

business administration and management, quality assessment of exhibits and problem 

solving.  

 

VCD2301 นิเทศศิลปเบ้ืองตน       3(2-2-5) 

  Introduction to Visual Communication Design 

  หลักการ กระบวนการและองคประกอบตางๆ ของนิเทศศิลป การดําเนินงานนิเทศศลิปอยาง

มีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ปญหาและอุปสรรคที่เกิดในระหวางการปฏิบัติงานนิเทศศิลป 

และความสัมพันธระหวางงานนิเทศศิลป กับงานดานตางๆ ศึกษาหลักการออกแบบและปฏิบัติการ

ออกแบบสิ่งพิมพประเภทตางๆ  

            

 



  Principle, procedures and elements  of  various  types  of visual 

communication design, conducting effective visual design serving the set goals, problem 

solving of communication design, its relation with other fields, and principles and practice 

of various types of printed material design. 

 

VCD2302      การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ     3(2-2-5) 

  Sign and Symbol Design    

  หลักการและกระบวนการในการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณประเภทตางๆ  

ปฏิบัติงานการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ ที่ใชในกิจกรรมและสถานที่ตางๆ โดยคํานึงถึงหลักการ

การสื่อสารและการนําไปใช    

             Principles and procedures of designing a variety of signs and symbol, with 

practice designing these signs and logos used in events and institutions with an emphasis 

on principles of communication and application. 

 

VCD2303      การออกแบบสิ่งพิมพ               3(2-2-5) 

  Printing  Graphic  Design 

  วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  VCD2301  นิเทศศิลปเบ้ืองตน    

  การพิมพ สิ่งพิมพระบบตางๆ การออกแบบและการจัดทําตนฉบับสําหรับงานพิมพ การ

เลือกแบบตัวอักษร การกําหนดคอลัมนและภาพประกอบ  การกําหนดสีสําหรับงานสิ่งพิมพ และความรู 

ความเขาใจในธุรกิจการพิมพ  

  Pre-Requisite : VCD2301 Introduction to Visual Communication Design 

            A variety of printing systems, printing graphic design and making blue print 

for printed materials - choosing fonts, specifying columns and illustration - with specifying 

colors for printing including awareness of printing business.  

 

VCD2304      การออกแบบภาพประกอบ      3(2-2-5) 

          Illustration Design 

  ประวัติความเปนมา  หลักการ  และวิธีการในการเขียนภาพประกอบแตละประเภท ฝก

ปฏิบัติการเขียนภาพประกอบดวยลักษณะวิธีตางๆ โดยเนนถึงพัฒนาการดานรูปแบบเฉพาะบุคคล  ใหรูจัก

นําเอาภาพประกอบไปใชในการออกแบบงานตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

            History and background, principles and procedures of drawing various kinds 

of illustration, practice in applying a variety of ways to draw illustration with an emphasis 

on developing individual styles, and making use of illustration for particular design suitably. 

 

 

 

 



VCD2305      การออกแบบตัวอักษรเพื่องานกราฟก                       3(2-2-5) 

  Lettering and Typography Design 

           ประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากล รวมทั้ ง

ลักษณะเฉพาะและลักษณะเดนของแบบตัวอักษรตางๆ และปฏิบัติการออกแบบและจัดตัวอักษร รวมทั้ง

การเลือก  ตัวอักษรมาใช สรางสรรค ใหสัมพันธกับภาพ เรื่องราวและวัตถุประสงคของงาน 

           History  and  evolution of Thai and universal lettering including forms of 

letters as well as practice designing and lettering together with choosing particular letters 

relating to pictures, contexts and objectives of projects. 

 

VCD2501      การถายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป     3(2-2-5) 

  Photography for Visual Communication  Design 

           ทฤษฎีการถายภาพเพื่องานกราฟก การจัดแสง การใชอุปกรณตางๆ ฝกปฏิบัติการ

ถายภาพบุคคล สินคาประเภทตางๆเพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับสื่อดานงานนิเทศศิลป 

           Theory  of  photography for visual communication design, lighting, using of 

various kinds of equipments, Practicing by taking portrait  pictures  and  various kinds of 

products for visual communication design purposes. 

 

VCD3201 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป   3(3-0-6)  

  English for Visual Communication Designer Presentation 

           การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลปอยางมี

ประสิทธิภาพ วิธีการรวบรวมขอมูล และเขียนคําบรรยาย เพื่อชวยใหการนําเสนอมีความชัดเจน พรอมทั้ง

เสริมทักษะทางไวยากรณ คําศัพท และสํานวนเพื่อการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษที่ถูกตองและไดมาตรฐาน 

           Developing an Effective presentation skill in English. To present visual 

communication projects.  Data collection, script writing for presentation using a variety of 

media for clear presentation, grammar in contexts with vocabulary and expressions for 

precise and standard English presentation. 

 

VCD3202 เทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรค     3(2-2-5) 

  Creative Thinking Development Techniques 

  แนวคิด ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค เทคนคิการพัฒนาความคิดสรางสรรค

ของนักออกแบบ การกระตุนและสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ เพื่อนําไปประยุกตใชในการ

ออกแบบในสาขาที่เกี่ยวของ  

  Notions and introduction to theory of creative thinking, techniques of 

Developing designers creative thinking, motivating and supporting designers to develop 

new creative thinking for design in related fields. 

 

 



 

VCD3301      การออกแบบโฆษณา       3(2-2-5) 

  Advertising Design 

  หลักการวิธีการและการสรางแนวคิดในการออกแบบโฆษณา การสรางสรรค และ

ออกแบบงานกราฟกที่เกี่ยวของกับการโฆษณาในรูปแบบตางๆ และฝกปฏิบัติใหเกิดความชํานาญในการ

แกปญหาและกระบวนการผลิตสื่อโฆษณาทั้งในและนอกสถานที่ 

     Principles and procedures of advertising design with creating ideas for 

advertising design and practicing problem solving in procedures of indoor and outdoor 

advertisement. 

 
VCD3302      การออกแบบกราฟกสื่อภาพและเสียง     3(2-2-5) 

  Video and Audio Graphic Design 

  การออกแบบบนแผนฟลมและภาพเคลื่อนไหวในลกัษณะของงานออกแบบ 2 มิติ (Story 

Board) เพื่อใชกับการถายทําภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนงานออกแบบกราฟกที่เกี่ยวของกบัสื่อภาพยนตร   

สื่อโทรทัศน   และสื่อดจิิตอล 

           Designing on film and animation in the form of 2 dimensions design (story 

board) for shooting animation film including graphic design related to such media as film, 

television and digital. 

 

VCD3401      การออกแบบบรรจุภัณฑ       3(2-2-5) 

  Packaging Design  

  หลักการในการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑเพื่อผลทางดานประสิทธิภาพของการ

สื่อสาร  ความเหมาะสมของการผลิตและการใชงาน  เนนการฝกหัดการออกแบบทั้ง  2  มิติ  และ  3  มิติ 

             Principles of packaging design with the purpose of effective 

communication, suitable production and application with an emphasis on 2-3 dimensions 

design. 

 

VCD3402 งานกราฟกสําหรับสภาพแวดลอม                                          3(2-2-5)

   Environmental Graphic  

  ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของงานกราฟกกับสภาพแวดลอมประเภทตางๆ  

ที่มีผลตอการรบัรู และการออกแบบ  การวางแผนงานออกแบบ  การวางผัง การแบงพื้นที่ และระบบ

เครื่องหมายสัญลักษณสาธารณะ ปฏิบัติการออกแบบงานกราฟกสภาพแวดลอมประเภทตางๆ  

             Definition, scope, and the importance of graphic work for various types 

of environment, its influence on perception, planning for design, laying out, area 

division, and system of public signs and logos, together with practicing designing graphic 

work for different types of environment. 



 
VCD3403 การออกแบบนิทรรศการ       3(2-2-5) 

  Exhibition  Design 

  หลักการและวิธีการออกแบบที่จัดแสดงและการจัดนิทรรศการประเภทตางๆ การกําหนด

แนวคิดในการออกแบบที่สัมพันธกับรูปแบบและการใชงาน ฝกปฏิบัติการออกแบบ  และจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานการออกแบบออกสูสาธารณชน    

           Principles and procedures of designing exhibition platform and different 

types of exhibition, concept integration related to types and their usage including practice 

designing and organizing exhibition for presenting design works to public.  

 

VCD3501       มัลติมีเดีย        3(2-2-5) 

  Multimedia 

  หลักการพื้นฐานและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการทํางานผสมหลายสื่อ เพื่อผล

ทางดานประสิทธิภาพของการสื่อสาร ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตงานผสมหลายสื่อประเภทตางๆ 

              Basic principles and procedures of software for multimedia with practicing 

in design for good communication and producing various types of multimedia. 

 

VCD3502 การออกแบบคาแรคเตอร                         3(2-2-5) 

  Character Design 

  หลักการและวิธีการ การออกแบบและสรางสรรคบุคลิกตัวการตูนหรือตัวละครในรูปแบบ

ตางๆใหมีบุคลิกลักษณะ นิสัย จุดเดน-จุดดอยที่เหมาะสมกับสถานการณ เรื่องราวที่ถูกกําหนดขึ้นดวย

แนวความคิด สําหรับใชเปนสื่อตางๆทางดานนิเทศศิลป ความเหมาะสมกับการนําไปใชในธุรกิจตางๆที่

เกี่ยวของ 

             Principles and procedures of designing cartoon characters or other 

characters to create suitable personalities with scenes and stories for various media 

relevant to communication arts including the suitability of its application for related 

businesses. 

 

VCD3503 คอมพิวเตอรกราฟก  3  มิติ                3(2-2-5) 

  3 – Dimensional  Computer  Graphic 

  แนวความคิดพื้นฐานของการสรางหุนจําลองสามมิติดวยคอมพิวเตอร   ฝกปฏิบัติโปรแกรม

สําเร็จรูปตางๆ  ในงานสามมิติรวมไปถึงการเรียนรูวิธีการสราง  และพัฒนาการนําเสนอเรื่องราวในการ

สื่อสารการเคลื่อนไหว  ฝกปฏิบัติการออกแบบและผลิตงาน  3  มิติ  ประเภทตางๆ 

             Basic concept of computer 3d modeling; Starting from training software in 

3  - dimension to the study of creating and developing animation; Training and producing, 

various kind of 3d works. 



 

VCD3504 ภาพเคลื่อนไหว        3(2-2-5) 

  Animation 

  ความหมาย  ความสําคัญ  ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของภาพเคลื่อนไหว

ประเภทตางๆ  ทั้งไทยและสากล ความสัมพันธกับงานออกแบบอื่นๆ  ศึกษาหลักการและกระบวนการ

ออกแบบภาพเคลื่อนไหว  ปฏิบัติการออกแบบเคลื่อนไหวข้ันพื้นฐานตลอดจนการฝกใชเทคโนโลยีใหมๆ  ใน

การสรางภาพเคลื่อนไหว  

            Definition, the importance, history and evolution of different types of Thai 

and universal animation, their relationship with other design works, principles and 

processes of animation design, practicing basic animation design including using innovative 

technologies for creating animation. 

 

VCD3801       การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนักออกแบบนิเทศศิลป    2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Visual Communication  

  Design 

             กิจกรรมเพื่อเตรียมการพรอมของผูเรียนกอนการฝกประสบการณจริง พัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพการออกแบบ โดยการกระทําในสถานการณ 

หรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป 

   Activities aiming at preparing learners for internship training, developing 

learners’ knowledge, skills, attitudes, motivation, and qualification for career of visual 

communication design including a variety of situation relating to the design career. 

 
VCD3802 การเตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบนิเทศศิลป    1(45) 

  Preparation for Co-operative Education for Visual Communication  

  Design 

  หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรม

ในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน

อาชีพ และการนําไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงการหรือผลงาน การเขียน

และนําเสนอรายงานทางวิชาการ รวมทั้งปฏิบัติในสถานฝกปฏิบัติของสาขาวิชา           

         Principles and notions of cooperative education, readiness to work with 

others, code of ethics for profession, communication, personality and interpersonal 

relationships, basic knowledge and job application technique, operation in workplace, 

project or exhibit presentation, writing report and academic report presentation including 

practice in program laboratory.       

 

 



 

VCD3901       การนําเสนอผลงานนิเทศศิลป      3(2-2-5)   

  Visual  Communication  Design  Presentation 

  การนําเสนอผลงานเฉพาะของแตละบุคคล      เพื่อแสดงพัฒนาการในระดับที่จะนําไป

ประกอบอาชีพ จัดทํา Portfolio ตลอดจนเรียนรูขั้นตอน และเทคนิคในการนําเสนอผลงานการออกแบบ 

โดยปฏิบัติการจริงในรปูแบบตางๆ 

  Individual presentation of visual communication design for improvement 

with the purpose of upgrading the quality of presentation to professional standard, 

making portfolio including steps and techniques of visual communication design 

presentation including practice designing in real situation.     

 

VCD3902 วิธีวิจัยทางการออกแบบนิเทศศิลป                       3(2-2-5)  

  Research Methodology in Visual Communication Design 

  ระเบียบขั้นตอน วิธีการวิจัย การกําหนดปญหาวิจัย การคนควา วิเคราะหขอมูล โดยเนน

กระบวนการการวิจัยเพื่อนําไปสูการแกปญหาในการออกแบบ โดยใหนักศึกษาเลือกคนควาในหัวขอที่

สนใจเพื่อเปนปฐมบทสําหรับการทําโครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป  

   Research steps, and methodologies, research question identifying, 

data collection and data analysis with an emphasis on research for designing problem 

solving based on learners’ selection by their preference for visual communication design 

projects.  

 

VCD3903      สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป                        3(2-2-5) 

  Seminar in Visual Communication Design 

  การสํารวจขอมูลดานการออกแบบนิเทศศิลป จากบุคลากรหรือหนวยงาน  ทางดานการ

ออกแบบที่เกี่ยวของ หรือแหลงขอมูลอื่นๆ ในปจจุบัน อยางมีระบบ และจัดสัมมนาในหัวขอตางๆ ที่นาสนใจ 

โดยเชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทั้งภาครัฐและเอกชนมาบรรยายและแลกเปลี่ยนองคความรู

ทางการออกแบบนิเทศศิลป  อันจะนําไปสูแนวทางการพัฒนางานออกแบบ   

            Searching and exploring information concerning graphic design from 

personnel or institutions relating to graphic design or other related sources systematically 

including organizing a seminar with a variety of interesting topics together inviting guest 

speakers or experts from government and private sectors to give lectures concerning 

graphic design with the purpose of graphic design development. 

 

 

 

 



VCD3904 การออกแบบลักษณะไทย        3(2-2-5)                 
  Thai Characteristic Design            
  ประวัติศาสตร บริบททางสังคม และวฒันธรรม ตลอดจนลักษณะ แบบแผนของศิลปกรรม

ไทยในสมัยตางๆ โดยสังเขป เพือ่นําไปประยุกตใชและปฏิบตัิการออกแบบได 

  History of Thai social and cultural contexts and arts in different periods of 
the history to apply the knowledge to design (contemporary) Thai Characteristic designs.    
 
VCD4801      การฝกประสบการณวิชาชีพนักออกแบบนิเทศศิลป    5 (450) 

  Professional Visual Communication Design Apprenticeship 

  การฝกปฏิบัติงานการออกแบบในสาขาที่ เกี่ยวของนอกสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนําผลจากการฝกปฏิบัติงานไปใชประกอบอาชีพได 

            Internship training in the field of visual communication design in various 

institutions outside the university with the purpose of enriching efficient professional 

working experience including making use of the experience gained for future career.  

VCD4802 สหกิจศึกษาการออกแบบนิเทศศิลป     6(450) 

  Co-operative Education for Visual Communication Design 

  การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการดานการออกแบบนิเทศศิลป  ดานการปฏิบัติงาน

ออกแบบ   การเขียนรายงานการฝกปฏิบัติงานเปนรายบุคคล  รายงานทั้งอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและแนว

ทางแกไข  และสรุปประมวลความรูที่ไดรับทั้งหมดจากการเขารับการฝกประสบการณ  

             Internship training in workplace  relevant  to  visual communication design. 

Writing a report individually containing details of job responsibility ,problem and solution 

concerning  operation  and  conclusion  of knowledge gained from  the  training. 

 

VCD4901 โครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป                   4(2-4-6)   

  Special Project in Visual Communication    Design 

  วิชาที่ตองเรียนมากอน  : VCD3902  วิธีวิจัยทางการออกแบบนิเทศศิลป 

  การเลือกหัวขอเรื่องเพื่อปฏิบัติงานออกแบบนิเทศศิลปใหสมบูรณ และมีประสิทธิภาพทั้ง

ทางดานความคิดสรางสรรค กระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธ์ิของงาน  การนําเสนอผลงาน

ตอคณะกรรมการ และการจัดแสดงนิทรรศการ 

  Pre-Requisite : VCD3902 Research Methodology in Visual 

Communication Design 

  Conducting a special project from choosing a topic for the effective and 

complete special project, creativity, working process, the project result, presenting to the 

committee and exhibiting thesis. 

 

 


