
หลักสตูร ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชา การออกแบบผลติภณัฑสรางสรรค 

หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะศิลปกรรมศาสตร  
1. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย  :   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค 
 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Creative Products  
        Design 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย 
 ชื่อเต็ม  :    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค) 
 ชื่อยอ    :    ศป.บ.(การออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค) 
 ภาษาอังกฤษ 
 ชื่อเต็ม   :    Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative Products Design) 
 ชื่อยอ    :    B.F.A. (Creative Products Design) 
3.  หลักสูตร 
   3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 129 หนวยกิต 
   3.1.2 โครงสรางหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค 
    ระดับปริญญาตรี (4ป) มีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแยกตามหมวดวิชา และกลุมวิชาดังนี้ 
       ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30   หนวยกิต    
        รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  นักศึกษา ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบตามที่กําหนดไวไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
ดังนี ้
 (1) วิชาภาษา  เรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 (2) วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 (3) วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน เรียนไมนอยกวา   93    หนวยกิต 
 (1)  วิชาแกน       27 หนวยกิต 
 (2) วิชาเฉพาะดาน  47 หนวยกิต 
 (3) วิชาการจัดการ  6 หนวยกิต 
 (4) วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ  6 หนวยกิต 
 (5) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 
 
 
 
 
 



 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย ไมซ้ํา 
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน เกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หนวยกิต 
   รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นักศึกษาตองลง ทะเบียน
เรียนรายวิชาตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมครบตามที่กําหนดไวไมนอยกวา              30  หนวยกิต 
ดังนี ้
1. กลุมวิชาภาษา     เรียนไมนอยกวา 12  หนวยกิต 
  ก. บังคับเรียน 3 รายวิชา 9 หนวยกิต  
 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. เลือกเรียน  1 รายวิชา 3 หนวยกิต 
 GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
   Thai for Academic Purposes 
 GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
   English for Academic Purposes 
 GEL0203         ภาษาในกลุมประชาคมอาเซียน     3(3-0-6)        

                     ASEAN Languages 

GEL0204        ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ                                      3(3-0-6) 

                     Thai for Careers 

 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
  ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต 
 GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6) 
   Aesthetic Appreciation 
 GEH0102 สังคมไทยในบรบิทโลก 3(3-0-6) 
   Thai Society in Global Context 
  ข. เลือกเรียน  1 รายวิชา 3 หนวยกิต 
 GEH0201 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
   Self Development 
 GEH0202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
   Philosophy of Life 
 GEH0203      ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                                               3(3-0-6) 
                              Life in Multicultural Society 
 GEH0204      ความเปนพลเมือง                                                         3(3-0-6) 
                              Civic Education 



 GEH0205      ทักษะชีวิตเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ                              3(3-0-6) 
                              Life Competencies for the Righteous 
 GEH0206      การพัฒนาทักษะชีวิตการเปนนักศึกษามหาวทิยาลัย                   3(3-0-6)                                                
   Life Skill Development for Undergraduate Student 
 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
  ก. บังคับเรียน 2 รายวิชา  6  หนวยกิต 
 GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู 3(3-0-6) 
   Information Technology for Communication and Learning 
 GES0102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
   Science and Technology and Quality of Life 
  ข. เลือกเรียน  1 รายวิชา  3  หนวยกิต 
 GES0201        วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดลอม 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. หมวดวิชาเฉพาะ  เรียนไมนอยกวา  93  หนวยกิต 
 1. วิชาแกน   บังคับเรียน   27   หนวยกิต 
 CPD1121      การวาดเสน 3(2-2-5) 
   Drawing 
 CPD1122      การออกแบบ 2 มิต ิ 3(2-2-5) 
  Two Dimension Design 
 CPD1123     วัสดุในงานออกแบบ 3(2-2-5) 
   Materials in Design 
 CPD1124    คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
   Computer for Design 
 CPD1125    การเขียนแบบ 3(2-2-5) 
   Drafing 
 CPD1126 การออกแบบ 3 มิต ิ 3(2-2-5) 
   Three Dimension Design 
 CPD1127    ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ    3(2-2-5) 
   History of Art and Design 
 CPD1128    หลักการออกแบบ 3(2-2-5) 
   Design Principles 



 CPD1129     การยศาสตร 3(2-2-5) 
   Ergonomics 
 
 2.วิชาเฉพาะดาน  บังคับเรียน   47   หนวยกิต 
 CPD1231     การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
   Computerized Drafinging 
 CPD2232     การออกแบบของทีร่ะลกึ                  3(2-2-5) 
   Souvenir Design 
 CPD2233 การออกแบบหัตถกรรม 3(2-2-5) 
   Handicraft Design 
 CPD2234   การนําเสนอผลงาน 3(2-2-5) 
   Presentation of Work 
 CPD2235 การออกแบบอยางยั่งยืน                  3(2-2-5) 
   Sustainable Design 
 CPD2236   การวิเคราะหงานออกแบบ                                                3(2-2-5) 
   Analysis of Design Work 
 CPD2237   การทําหุนจําลอง                      3(2-2-5) 
   Making Models 
 CPD2238  การออกแบบของตกแตง                          3(2-2-5) 
   Decoration Design 
 CPD2239   การออกแบบของเลน                3(2-2-5) 
   Toy Design 
 CPD2240   การออกแบบสิ่งทอ                         3(2-2-5) 
   Textile Design 
 CPD3241   การวิจัยทางการออกแบบ               3(2-2-5) 
   Design Research 
 CPD3242   การออกแบบเครื่องเรือน                                            3(2-2-5) 
   Furniture Design 
 CPD3243 การเตรียมศิลปนิพนธ 3(2-2-5) 
   Art Thesis Preparation 
 CPD4244 ศิลปนิพนธ   8(2-16-6) 
   Art Thesis 
 
 3.  วิชาการจัดการ  บังคับเรียน   6   หนวยกิต 
 CPD2311   การสรางธุรกิจจากงานออกแบบ 3(2-2-5) 
   Creating Business from Design 
 CPD3312   การตลาดกบัการออกแบบ 3(2-2-5) 
   Marketing and Design 
 
 
 



 4.  วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ  บังคับเรียน   6   หนวยกิต 
 CPD3411   ภาษาอังกฤษสําหรบันักออกแบบ 1 3(3-0-6) 
   English for Designers 1 
 CPD3412   ภาษาอังกฤษสําหรบันักออกแบบ 2 3(3-0-6) 
   English for Designers 2 
 5. วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  บังคับเรียน  7   หนวยกิต 
 CPD3511   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ 
   สรางสรรค                 2(90) 
   Experience Practice in Creative Products Design Profession 
 CPD4512  การฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ 
   สรางสรรค                         5(450) 
   Experience Practice in Creative Products Design Profession 
 หรือ 
 CPD4513 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ 
   สรางสรรค 1(45) 
   Preparation for Co-operation Education of Creative Products  
                              Design 
 CPD4514 สหกจิศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค 6(540) 
   Co-operation Education of Creative Products Design 
 
 ค.วิชาเลือกเสรี บังคับเรียน   6   หนวยกิต 
 ใหเลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไมซ้ํากับราย วิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเรจ็หลักสูตร
ของสาขาวิชานี ้หรือ เลือกเรียนตามรายวิชาดังตอไปนี ้
 CPD3611 การออกแบบเครื่องใชบนโตะอาหารและในครัว 3(2-2-5) 
   Design of Tableware and Kitchen Ware 
 CPD3612 การออกแบบเครื่องเขียนและของใชสํานักงาน 3(2-2-5) 
   Design of Stationery and Office Equipment 
 CPD3613 สัมมนา 3(2-2-5) 
   Seminar 
 CPD3614 การออกแบบจากวัสดเุหลือใช 3(2-2-5) 
   Design from Material Waste 
 CPD3615 ประติมากรรม 3(2-2-5) 
   Sculpture 
 CPD3616 แนวคิดสรางสรรคในการออกแบบ 3(2-2-5) 
   Creative Concept in Design 
 
 
 
 
 



คําอธบิายรายวิชา 
GEL0101  การใชภาษาไทย             3(3-0-6) 

                Thai Usage 

                    การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อการสื่อสาร 

การสืบคนสารนิเทศและการนําเสนอผลงาน 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 Information 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 โดย

ใชสื่อระบบสารนิเทศ 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 Purposes 

                  ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู การเขียนรายงานและผลงาน การคนควารวบรวมขอมูล 

และอางอิงจากสื่อหลากหลาย การใชภาษาเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ 

                     Thai for study skills; writing reports and academic work; information retrieval 
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 Purposes 

                   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู  การเขียนรายงานและผลงานการคนควารวบรวมขอมูล

และการอางอิงจากสื่อหลากหลาย การใชภาษาเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ 

                    English for study skills; writing reports and academic work; information 
retrieval and making references using a variety of media; English usage for academic 
presentation in various forms. 

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

                     การพัฒนาทักษะทางภาษาของกลุมประเทศประชาคมอาเซียน ดานการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน สําหรับการสื่อสารและทําความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุม
ประเทศประชาคมอาเซียน )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 การดูและ
การพูด 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 โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของสุนทรียศาสตรแขนงตางๆ เพื่อนําไปสูความซาบซึง้ใน

คุณคาดานความงามและดานอื่นๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเขาใจศิลปะ มองเห็นตนเอง

หยั่งเห็นความสัมพันธเชิงคุณคาและความหมายของชีวิตในการดํารงอยูเพื่อการสรางสรรค 

                    Having comprehension, aesthetic acquisition, aesthetic experience, and 
perception of the aesthetic principles 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

ความสัมพันธ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเนนการศึกษาดาน

ผลประโยชน และผลกระทบจาการที่ไทยไดเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

                   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 ความภาคภูมิใจในตนเอง 

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะ

การจัดการอารมณ 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; the criterion 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 performing 
oneself in the society happily and peacefully.  

GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม          3(3-0-6)  

Life  in  Multicultural  Society 
                     ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต  มีความรู  ความเขาใจ  และมีเจตคติที่ดี
ตอการใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม 
                     Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good attitudes  
towards  living  with others in  multicultural society. 
 
GEH0204 ความเปนพลเมือง                    3(3-0-6) 
  Civic   Education 

                     ความสําคัญของความเปนพลเมือง บทบาทหนาที่ของพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมของความ



เปนพลเมือง ที่มีความหวงใยตอสิ่งแวดลอม การสรางจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เพื่อความเปนพลเมืองที่ดี 
                    Essentials  of citizenship, status and roles of people 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 ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ทักษะ

การคิดเพื่อรูจักตนเองอยางถองแท ทักษะการคิดดานบวก ทักษะทางสังคม ทักษะทางพุทธิปญญา และ

ทักษะตางๆที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การดํารงชีพอยูไดดวยตนเองและดําเนินชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

                    Knowledge, comprehension on concepts and empirical practices, critical 

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 ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทากับเอกลักษณของทองถิ่นและประเทศไทย การเขาใจในชีวิตของการศึกษาเลาเรียน การ

พัฒนานักศึกษาสูการเปนผูนําและผูตามที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

กระบวนการเรียนรูของนักศึกษา องคประกอบการเรียนรูทางสังคม จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน จิตต

ปญญาศึกษา โดยการเรียนรูจนเกิดคานิยม มีโลกทัศนกวางไกลดานสังคม ภาษา และคิดแบบองครวม เพื่อ

การพัฒนาความเปนมนุษยสําหรับสังคมคุณภาพ 

                     History and identity of Suan Sunandha Rajabhat University, the relationship 

between Suan Sunandha Rajabhat University and both local and national identity, 

understanding of li fe-affirming experience on education, undergraduate student 

development for leadership and responsible supporter, character and self-esteem 

delopment 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 การใชงานอินเตอรเน็ต การสืบคนสารนิเทศ ความ

มั่นคงกฏหมาย 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 cares and promotion, safety on drugs 
and chemicals application in daily life on both physically and biologically.  

GES0201  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม        3(3-0-6) 

                  Science and Technology for Environment 

                 ความสําคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม

ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

                    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 

การใหเหตุผลอยางสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใชขอมูลและเหตุผลในกระบวนการแกปญหา มีการบูร

ณาการเครื่องมือคุณภาพรวมกับการคิดสําหรับการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

  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  

                    ความสําคัญของขอมูลสารสนเทศ  การเขาถึงแหลงสารสนเทศไดเร็วและมีประสิทธิภาพ  



ประเมินสารสนเทศไดอยางมีวิจารญาณ  ใชและจัดการสารสนเทศไดตรงและสรางสรรค ประยุกตความเขาใจ
เชิงจริยธรรม  และเชิงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและการใชสารสนเทศ 
                    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  ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  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 บทบาทของผูนํานันทนาการ  
                   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 ปองกัน การรักษา  และการฟนฟู ปจจัยที่
เกี่ยวกับชีวิต  เพศ  วัย  โภชนาการ  สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
ตลอดจนนําความรูไปประยุกตใชในรูปแบบสุขภาพองครวมกับชีวิตประจําวันได 
                    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 term of holistic in daily life.  

CPD1121        การวาดเสน                                                                         3(2-2-5) 
                     Drawing 
            การฝกปฏิบัติการเขียนภาพลายเสน ฝกฝนเทคนิคการรางภาพ การใชสี และ อุปกรณตางๆ 
ในการประยุกต ใชในการนําเสนอผลงานเฉพาะดาน 
             Training of drawing lined pattern, training sketching technic, using of paint 
and equipment in applying for presentation of specific work. 
 

CPD1122     การออกแบบ 2 มิติ      3(2-2-5) 

     Two Dimension Design 
       หลักการออกแบบ 2 มิติ ฝกฝนทักษะการออกแบบงาน 2 มิติ เนนการออกแบบโดย ใช

องคประกอบศิลป สรางงานเพื่อสื่อความหมายในงานออกแบบ  



        Principles of two dimension Design, training skills of Design in two dimension 
Design, emphasizing the Design by using art elements, creating work for communicating 
meaning in Design. 

CPD1123    วัสดุในงานออกแบบ                                                               3(2-2-5)  

     Materials in Design 
        ประเภท คุณลักษณะ คุณสมบัติของวัสดุตางๆ เรียนรูเทคนิควิธีการในระดับ ทองถิ่น พรอมฝก
ปฏิบัติเพื่อเลือกใชเปนแนวทางในการสรางสรรคงานออกแบบผลิตภัณฑไดอยาง เหมาะสม 
    Study about the types, attributes, characteristic of materials, learning about 
technic and methods in local level, and training in practice to select and use as guidelines 
in creating Design of products suitably. 

CPD1124      คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ                                                    3(2-2-5) 

      Computer for Design 
       หลักการ และวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนแบบเทคนิคดวยคอมพิวเตอร ฝก

ปฎิบัติการเขียนแบบผลิตภัณฑสองมิติและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร 
       Principles and methods of using package programs used in sketching technique 

by using computer, training of sketching of two dimension products and other detail of 
products by using computers. 

CPD1125      การเขียนแบบ                                                                    3(2-2-5)  

      Drafting 
         หลักการเขียนแบบฝกปฏิบัติการเขียนแบบผลิตภัณฑ โดยเนนใหรูจักการใชเครื่องมือ และ

อุปกรณตางๆ ในการเขียนแบบเสน และความหมายของเสน การเขียนตัวอักษร มาตรฐานสัญลักษณที่ใชใน
การเขียนแบบ การเขียนภาพตามหลักเลขาคณิต มาตราสวนและการแสดงมิติ การฉายแบบ Orthographic 
ในงานเขียนแบบตามระบบการเขียนแบบมาตรฐานสากล 

        Principles of drafting, training of practice of product sketching, by emphasizing 
to know usage of tools and equipment  for drafing , lines, typography, standard symbols in  
drawing, geometrical drawing, scale and dimension style, orthographic  in drafting according 
to international standard sketching systems. 

CPD1126    การออกแบบ 3 มิติ  3(2-2-5) 

    Three Dimension Design 
       การออกแบบ 3 มิติ เนนความคิดสรางสรรค ฝกฝนทักษะและกระบวนการสราง ความคิด 

และความงามในการออกแบบจากความรูความเขาใจในทัศนธาตุทางศิลปะ และการออก แบบการจัด
องคประกอบ และหลักการออกแบบ ความเขาใจเรื่องความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่ การสื่อ ความหมาย 
และความคิดสรางสรรคในการออกแบบ 

     Three dimension Design emphasizes creative ideas, training skills and process of 
creating ideas and beauty in Design from knowledge and understanding in visual elements 
in art and Design, arranging of elements and principles of Design, understanding regarding 
relations of contours and area, meaning communication and Design creative ideas. 

 



CPD1127     ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ                                          3(2-2-5) 

     History of Art and Design  
       วิวัฒนาการทางแนวความคิดในการสรางสรรคงานศิลปะ และงานออกแบบสรางสรรค 

วิเคราะห วิจารณผลงาน และความคิดของศิลปนและนักออกแบบ ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะ และการ
ออกแบบสมัยตางๆตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร จนถึงยุคศตวรรษที่ 19 จนถึงปจจุบันใน อารยธรรม
ตะวันออกและตะวันตก 

       Concept evolution in creating art work and life style Design, analysis and 
criticizing work and ideas of artists and Designers, study about the history of art and Design 
in several eras from pre-historical era to the 19th Century, to present time, in Eastern and 
Western civilization. 

CPD1128     หลักการออกแบบ                                                                    3(2-2-5)  

     Design Principles 
       หลักการออกแบบผลิตภัณฑ การไดมาซึ่งแนวคิดในการออกแบบฝกทักษะความคิด สรางสรรค

ในงานออกแบบ 
       Product Design principle; obtaining concept of Design; training of creative skill 

in Design. 

CPD1129     การยศาสตร                                                                          3(2-2-5)  

     Ergonomics 

       โครงสรางสัดสวน และหนาที่การทํางานสวนตางๆ ของรางกายของมนุษย (Anatomy) การวัด
ขนาดสัดสวนของ รางกายที่สัมพันธกับการใชงานและนํามาประยุกตใชในงานออกแบบผลิต ภัณฑสรางสรรค 

       Proportion structure and function of different parts of the human body 
(anatomy), measurement of body shape in relation with utilization and applying in Design 
of lifestyle products. 

CPD1231     การเขียนแบบเทคนิคดวยคอมพิวเตอร     3(2-2-5)  

                 Computer Drafting  

                 หลักการและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนแบบเทคนิคดวยคอมพิวเตอร ฝก

ปฏิบัติการเขียนแบบผลิตภัณฑสองมิติและรายละเอียดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑดวยคอมพิวเตอร 

                 Principles and procedures of self-instructional program for drafting with 
computer, practice in drafting 2-dimension products with other details of products using 
computer. 

 
CPD2232      การออกแบบของที่ระลึก                                                           3(2-2-5) 
         Souvenir Design 

        ความเปนมา เอกลักษณของของที่ระลึกในแตทองที่ เพื่อนําองคความรูมา ประยุกตใชในงาน
ออกแบบของที่ระลึก ฝกปฎิบัติการออกแบบของที่ระลึกที่สงเสริมเอกลักษณของ องคกรโดยมุงเนนการจัด
จําหนาย 



        Background, uniqueness of souvenir in each locality to bring the body of 
knowledge to apply with souvenir Design; practical training of souvenir, promoting 
uniqueness of organization by emphasizing distribution. 

CPD2233     การออกแบบหัตถกรรม                                                              3(2-2-5) 

     Handicraft Design 
       ความรูภูมิปญญาทองถิ่น หลักการออกแบบเชิงหัตถกรรม และหัตถอุตสาหกรรม เพื่อนํามา

ประยุกตใชในงานออกแบบ 
      Knowledge of local wisdom, principles of handicraft Design and industrial 

handicraft to adapt in Design. 

CPD2234     การนําเสนอผลงาน                                                                  3(2-2-5) 

        Presentation of Work 
     เทคนิคและวิธีการนําเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ การสื่อความ หมาย
ดวยภาพ และภาษา การเตรียมผลงานและจัดทําผลงานสวนบุคคลอยางมืออาชีพ 
        Technique and methods of presentation of product Design work in several 
forms, meaning communication by using pictures and languages, preparation of work and 
making of personal work professionally. 

CPD2235     การออกแบบอยางยั่งยืน                                            3(2-2-5) 
     Sustainable Design 

       แนวคิดการออกแบบเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเนนกระบวนการที่ใหความสําคัญ กับ
สิ่งแวดลอมผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประยุกตเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑอยางยั่งยืน       
    Concept of Design for sustainable development, emphasizing process valuing 
the importance of environment, products which are environmentally friendly, adapting 
technology and local wisdom for Designing of products in sustainable condition. 

CPD2236     การวิเคราะหงานออกแบบ                                                         3(2-2-5) 

        Analysis of Design Work 
       ขอมูลดานการออกแบบ การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ และมีผลตอการออกแบบ เพื่อนํา

ความรูมาประยุกตใชในงานออกแบบ  
      Design information, analysis of relevant information having result on Design, to 

bring knowledge to adapt in Design. 
 
CPD2237     การทําหุนจําลอง           3(2-2-5) 

        Model Making 
        หลักการ ประเภท เทคนิควิธีการทําหุนจําลองผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติการสรางหุนจําลอง 
ผลิตภัณฑดวยวัสดุตางๆ รวมทั้งการตกแตงรายละเอียดไดเหมือนจริง 
     Principles, types, technique and methods of making models of products, 
practical training of making models of products by using materials and detailed decoration 
to be as the genuine things. 



CPD2238     การออกแบบของตกแตง                                                            3(2-2-5) 

     Decoration Design 
คนควา วิเคราะห รูปแบบ วัสดุ และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ เพื่อการตกแตงของไทย โดยเนนภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อประยุกตสูการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการตก แตงรวมสมัย 
  Research, analyze forms, materials and manufacturing process of products for 
Thai decoration, emphasizing local wisdom for adapting in product Design for contemporary 
decoration. 

CPD2239     การออกแบบของเลน                                                             3(2-2-5)  

     Toy Design 
       ของเลนพื้นบาน การออกแบบของเลนสําหรับวัยตางๆ  ศึกษาพัฒนาการดานตางๆ ของแตละ

วัย ประเภทของของเลน และกฎระเบียบ ขอบังคับดานความปลอดภัยเกี่ยวกับของ เลน ขอมูลแนวโนมทาง
การตลาด และฝกปฏิบัติการออกแบบของเลน 
  Folk toys, Design of toys for different ages, study about development of several 
aspects of each age, types of toys and safety rules, regulations and criteria relating with 
toys, marketing information and trends and practical training on toy Design. 

CPD2240     การออกแบบสิ่งทอ   3(2-2-5) 

     Textile Design 
       ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเสนใย คุณลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งทอแตละประเภทกับ การ

นําไปประยุกตใชงานการสรางสรรคงานผลิตภัณฑจากวัตถุดิบและเทคนิคสิ่งทอ ขอมูลแนวโนม ทางการตลาด
เพื่อการออกแบบ  ฝกปฏิบัติโดยเนนการนําองคความรูทองถิ่นมาประยุกตใชในงาน ออกแบบ สิ่งทอ  
     Introduction about fiber, characteristics and property of textile of each type 
and adapting for usage, creating of product work from raw materials and textile technique, 
marketing information and trend for Design, practical training, emphasizing bringing of local 
body of knowledge to adapt for usage in textile Design. 
 

CPD2311   การสรางธุรกิจจากงานออกแบบ                            3(2-2-5) 

   Creating Business from Design 
        แนวความคิดของธุรกิจจากงานออกแบบ การสรางแบรนด ทักษะที่จํ าเปนของผู 
ประกอบการการพัฒนาแผน และกระบวนการสรางธุรกิจใหมคุณธรรม และจริยธรรมของผูประกอบ การ 
       Concept of business from Design, creating brand, necessary skills of 
entrepreneurs for plan development and process of creating new business, virtues and 
ethics of entrepreneurs. 

CPD3241     การวิจัยทางการออกแบบ   3(2-2-5) 
     Design Research 

       หลักการระเบียบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล เทคนิคการวิเคราะหขอมูล อยางงาย เพื่อ
นําขอมูลไปใชในประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ ฝกปฏิบัติการคนควาวิจัยในหัว ขอเรื่องที่กําหนด สรุปเปน
ภาคเอกสาร เพื่อจัดเตรียมโครงราง สําหรับการทําโครงการพิเศษ 
  Research principle and methodology, collection of information and technique, 
and simple information analysis, to bring the information to use in Design of product, to 



have practical training in the specific topic, summarizing to be documents to prepare as 
framework for preparing special project. 

CPD3242     การออกแบบเครื่องเรือน                                          3(2-2-5) 

    Furniture Design 
       ประวัติของเครื่องเรือน ศึกษางานเครื่องเรือนในประเทศและตางประเทศ ศึกษา วัสดุ ตางๆ ที่

นํามาใชในงานเครื่องเรือน ศึกษาเทคนิคการผลิตเครื่องเรือนตั้งแตการออกแบบไป จนถึง กระบวนการผลิต 
ออกแบบและสรางเครื่องเรือนที่เหมาะสมในแตละสถานที่ 
    History of furniture, study about furniture work in the country and in foreign 
countries, study about materials used in furniture work, study about furniture 
manufacturing technique from Design to manufacturing process, Design and building of 
appropriate furniture in each place. 

CPD3243     การเตรียมศิลปนิพนธ 3(2-2-5) 

                 Art Thesis Preparation 
  นักศึกษาเตรียมหัวขอศิลปนิพนธ งานออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรคที่สนใจรวมกับ อาจารยที่
ปรึกษา โดยเริ่มจากการกําหนดหัวขอโครงการที่จะทําการศึกษาการตั้งวัตถุประสงค ขอบ เขตการศึกษาและ
วิธีการดําเนินการคนควาโครงการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการศิลปนิพนธ พิจารณา ความนาสนใจของ
โครงการ  แลวจึงเริ่มดําเนินการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางแนว ทางในการออกแบบเปน
ขั้นตอนตอไป โดยตองผานการอนุมัติหัวขอโครงการจากคณะกรรมการศิลป นิพนธเพื่อขอความเห็นชอบให
ดําเนินงานข้ันตอไปในวิชาศิลปนิพนธ 
     Students prepare topic of art thesis of lifestyle product Design which is in 
student's interest together with consultant instructor, starting from determining of topic to 
be studied, setting of objectives, scope of study and methods of research of project, to 
present to Art Thesis Committee, considering the attractiveness of the project, then 
students collect information and analyze the information to create guidelines for Design in 
next steps. The project topic must pass approval of Art Thesis Committee to ask for 
approval for doing in next steps of Art Thesis subject. 
 

CPD3312    การตลาดกับการออกแบบ 3(2-2-5) 

    Marketing and Design 
       การวิเคราะหการตลาดที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ การเลือกตลาดเปาหมายการกําหนด 

ตําแหนงผลิตภัณฑ ศึกษาขอมูลดานการตลาด การวิจัยตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคที่มีอธิพลตอ ผลิตภัณฑ 
  Analyzing marketing relating to Design, selecting target market, determining 
position of products, study the marketing information, research about market and behavior 
of consumers having influence on products. 

CPD3411     ภาษาอังกฤษสําหรับนักออกแบบ 1     3(3-0-6) 
                 English for Designers 1 

       ทักษะในดานการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องตน การใช ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารในงานออกแบบ  



      Introduction to English listen, speaking, reading and writing skills, usage of 
English for communication in Design. 

CPD3412    ภาษาอังกฤษสําหรับออกแบบ 2      3(3-0-6) 
                English for Designers 2 

      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานออกแบบและการนําเสนอผลงานการออกแบบ ฝกปฎิบัติให
มีการพูด การเขียน และการนําเสนอผลงานการออกแบบ 

      English for communication in Design and presentation of Design work pieces, 
practical training so that students can speak, write and present Design work pieces. 

CPD3511     การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค          2(90) 

     Experience Practice in Creative Products Design Profession 
        การจัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการฝกประสบการณจริง เพื่อ พัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณ หรือรูป แบบ
ตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพการออกแบบ 
      Arranging activities for preparedness of students before actual experience 
practice, to develop student to have knowledge, skills and qualification appropriate for 
profession; doing in various situations or forms relating with work in Design profession. 

CPD3611     การออกแบบเครื่องใชบนโตะอาหารและในครัว       3(2-2-5) 

         Design of Tableware and Kitchen Ware 
        การวิเคราะห ผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหาร และในครัวที่ออกแบบเพื่อตอบสนอง

ประโยชนใช สอยในดานคุณลักษณะ คุณสมบัติ รูปลักษณ เอกลักษณ การตลาด ผูบริโภค และปจจัยที่มีผล
ตอการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหารและในครัว โดยเนนการนําองคความรูทองถิ่นมาประยุกตใช
ในงานออกแบบ  

       Analyzing tableware and kitchen ware products Designed for responding the 
use in property, qualifications, configurations, uniqueness, marketing, consumers and factors 
affecting tableware and kitchen ware products, emphasizing bringing local body of 
knowledge to be applied in Design. 

 

CPD3612    การออกแบบเครื่องเขียนและของใชสํานักงาน      3(2-2-5) 

        Design of Stationery and Office Equipment 
       การวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงานที่ออกแบบเพื่อตอบสนองประโยชน

ใชสอย ในดานคุณลักษณะ คุณสมบัติ รูปลักษณ เอกลักษณ การตลาด ผูบริโภค และปจจัยที่มีผลตอการ
ออกแบบผลิตภัณฑเครื่องเขียนและเครื่องใชสํานักงาน ขอมูลแนวโนมทางการตลาดเพื่อการออกแบบ  ฝก
ปฏิบัติโดยเนนการนําองคความรูทองถิ่นมาประยุกตใชในงานออกแบบ 

       Analyzing products of stationery and office equipment Designed for responding 
the use in property, qualifications, configurations, uniqueness, marketing, consumers and 
factors affecting stationery and office equipment, information of marketing trend for Design, 
practical training by emphasizing bringing local body of knowledge to be applied in Design. 

CPD3613     สัมมนา            3(2-2-5) 



        Seminar 
       การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการออกแบบ ศึกษากระบวนการจัดสัมมนา และ

ดําเนินการจัดสัมมนาโดยเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายแลกเปลี่ยนองคความรูทางการออกแบบอัน จะนําไปสู
แนวทางการพัฒนาตอไป 

       Seminar for exchange of knowledge on Design, studying about process of 
seminar holding and operating seminar holding, inviting experts to lecture and exchange 
Design body of knowledge, bringing to development guidelines further. 

CPD3614      การออกแบบจากวัสดุเหลือใช         3(2-2-5) 

         Design from Material Waste  
        หลักการออกแบบ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  การจัดการและการนําวัสดุเหลือใชมาใชในการ

ออกแบบ ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑดวยวัสดุเหลือใช 
        Principles of Design, effects on environment, management and bringing 

material waste to Design products, practical training of product Design by waste material. 

CPD3615     ประติมากรรม           3(2-2-5) 

        Sculpture 
       กรรมวิธีของงานประติมากรรม ความคิดสรางสรรค เทคนิควิธีในการปฎิบัติงาน ความรูเกี่ยว 

กับประติมากรรมเบื้องตน และการเตรียมการใชเครื่องมือใหเหมาะสมกับประติมากรรม เพื่อประยุกต ใชใน
การออกแบบ 
        Process of sculpture, creativity, operating technique and methods, introduction 
to knowledge on sculpture and preparation of usage of tools appropriate to sculpture to 
be applied in Design. 
 
 

CPD3616    แนวคิดสรางสรรคในการออกแบบ                 3(2-2-5) 

       Creative Concept in Design 
       แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานและแนวความคิดในการออกแบบ         ฝก

ปฏิบัติการออกแบบ ออกแบบโดยเริ่มจากการออกแบบราง (Sketch Design) การพัฒนาแบบใหมีรูปแบบ 
และประโยชนใชสอยที่เหมาะสม ฝกทักษะการออกแบบโดยเนนการฝกออกแบบราง (Sketch Design) 
        Primary concept relating with creativity of work and concept in Design; 
practical training in Design, Design by starting from sketch Design, developing of Design to 
have format and suitable benefit, practicing of Design skills by emphasizing sketch Design. 

CPD4244     ศิลปนิพนธ                                                       8(2-16-6) 

    Art Thesis 
 ดําเนินการศิลปนิพนธ ตอเนื่องจากการนําเสนอโครงการในวิชาการเตรียมศิลปนิพนธ จนกระ
ทั้งเสร็จสมบูรณโดยการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา และนําเสนอผลงานโครงการ ขอความ เห็นชอบและรบั
การประเมินจากคณะกรรมศิลปนิพนธ รวมทั้งนําผลงานจัดนิทรรศการเผยแพรสู สาธารณะ 
หมายเหตุ : การตัดสินศิลปนิพนธ ถือคาระดับ 2.00 (C) เปนเกณฑการสอบผาน 
     Operating Art Thesis continuing from presenting of the project in Art Thesis 
Preparation subject, until completion, by the control of advisor and presenting the project 



work, requesting for approval and receiving evaluation from Art Thesis Committee, as well 
as bringing work pieces to prepare exhibition for publicizing to public. 
Notes :  Deciding about Art Thesis uses the level of 2.00 (C) as examination passing criteria. 

CPD4512   การฝกประสบการณวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค                  5(450) 

       Experience Practice in Creative Products Design Profession 
       การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ศึกษางานในดาน ตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการออกแบบ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับ วิชาชีพ และจัดทํา
แฟมสะสมผลงาน 
       Studying work in several aspects relating with Design, to develop student to 
have knowledge 

CPD4513     การเตรียมฝกสหกิจศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค                    1(45) 
        Preparation for Co-operation Education of Creative Products Design 

       หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรม ใน
การประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและ เทคนิค ในการสมัครงาน 
และการไปปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงาน หรือผลงาน การเขียนและนําเสนอ
รายงานทางวิชาการ รวมทั้งฝกปฎิบัติในสาถานฝกปฎิบัติใน สถานฝกปฎิบัติของ สาขาวิชา และมีเวลาในการ
ฝกไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงปฎิบัติการ 
         Principles and concept of Co-operation Education, readiness of working with 
colleagues, ethics in professions, communication, personality and human relations, basic 
knowledge and technique in job application, working in work places, technique of project 
or work piece presentation, writing and presenting technical report and practical training in 
work places, of this field of study. Time period of training shall be not less than 45 
operation hours. 
 

CPD4514  สหกิจศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑสรางสรรค                                              6(540) 

       Co-operation Education on Creative Products Design 
      การฝกปฎิบัติการในสถานประกอบการดานการออกแบบ นักศึกษาจะไดรับประสบการณ ตรง

จากการปฎิบัติ และตองมีชั่วโมงการฝกปฎิบัติงานไมนอยกวา 540 ชั่วโมงปฎิบัติการ นักศึกษาตอง เขียน
รายงานการฝกปฎิบัติงานเปนรายบุคคลรายงานทั้งอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นและ แนวทางแกไขรวมถึงผลการ
แกไข และสรุปประมวลความรูที่ไดรับทั้งหมดจากการเขาฝกประสบการณ 
 Practical training in working places on Design, students will receive straight 
experience from practice and there shall be not less than 540 practical training hours, 
students shall write report; practical training individually, reporting both occurring obstacles 
and guidelines for problem solving and summarizing all knowledge obtained from entering 
into working places to have experience training. 
 


