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สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Art and Design 

 
หลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ แบงออกเปนแผนการศึกษา 

แบบปกติ และแผนแบบสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรทางวิชาการ 

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ   9 หนวยกิต 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชพี 21 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ    93 หนวยกิต  

 กลุมวิชาแกน 21 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ 9 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก 63 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills 

 

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน (21 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศกพ.101  การคิดเชิงออกแบบข้ันพื้นฐาน  3 (2 – 2 – 5) 

ADF 101 Basic Design Thinking  

ศกพ.102 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3 (3 – 0 – 6) 

ADF 102 Art and Design History  

ศกพ.103 หลักการออกแบบ 1 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 103 Principles of Design I  

ศกพ.104 หลักการออกแบบ 2 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 104 Principles of Design II  

ศกพ.105 วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 1                                       3 (2 – 2 – 5) 

ADF 105 Drawing for Creator I  

ศกพ.106 วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 2 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 106 Drawing for Creator II  

ศกพ.107 ทักษะทางคอมพิวเตอรสำหรับศิลปะและการออกแบบ 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 107 Computational Skills for Art and Design  
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กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (9 หนวยกิต) 

ศก.315 การปฏิบัติงานวชิาชีพ  0 (0 – 40 – 0) 

FA 315 Job Training  

ศก.417 การพัฒนาโครงการออกแบบ 3 (3 – 0 – 6) 

FA 417 Degree Project Development  

ศก.418** โครงการศิลปะและการออกแบบ 6 (0 – 0 – 24) 

FA 418 Degree Project in Art and Design  

ศก.419** โครงการออกแบบบูรณาการ (สำหรับโครงการแบบบูรณาการการออกแบบ)  6 (0 – 0 – 24) 

FA 419 Capstone Design Project  

 

หมายเหตุ  ** วิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 วิชา (ศก.418 หรือ ศก.419) ตามคำแนะนำของอาจารยที่

 ปรึกษา 

 

วิชาเฉพาะดาน-เลือก (63 หนวยกิต) 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง หรือเลือกเรียนจากหลายกลุมวิชา หรือเลือก

เรียนจากกลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ/กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก ที่คณะศิลปกรรมศาสตรเปดสอน โดยเรียนตาม

แผนการศึกษาใหครบ 63 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

1.  แผนการศึกษาแบบปกติ เลือกเรียนใหครบ 63 หนวยกิต 

2.  แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา นักศึกษาตองผานรายวิชา สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา กอนลงทะเบียน

เรียน ศก. 377 สหกิจศึกษาสำหรับศิลปะและการออกแบบ รวม 6 หนวยกิต และอีก 57 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี ้

  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศก.377 สหกิจศึกษาสำหรับศิลปะและการออกแบบ  6 (0 – 35 – 0) 

 (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)   

FA 377 Cooperative Education for Art and Design  

 

กลุมวิชาการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร และภาพประกอบ หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อคภ.212 วาดเสนกายวิภาค 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 212 Figure Drawing  

อคภ.214 การออกแบบคาแรคเตอร 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 214 Character Design  

อคภ.215 การออกแบบภาพประกอบและแอนิเมชัน 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 215 Illustration and Animation Design  
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อคภ.216 แนวคิดในการออกแบบ 3 (2 – 2 – 5) 

ACI 216 Design Concept  

อคภ.217 การวิจัยเพื่อการสรางสรรคโครงการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร และ

ภาพประกอบ 

3 (2 – 2 – 5) 

 

ACI 217   Research Project for Animation, Character and Illustration Design  

อคภ.218 การออกแบบภาพดิจิทัล 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 218 Digital Image Design  

อคภ.221 ประวัติศาสตรศิลปะการออกแบบภาพประกอบ แอนิเมชันและคาแรคเตอร    3 (3 – 0 – 6) 

ACI 221 History of Illustration, Animation and Character Design  

อคภ.223 ศิลปะแหงการเลาเร่ือง 3 (3 – 0 – 6) 

ACI 223 Arts of Storytelling  

อคภ.311 โครงการเชิงทดลองสำหรับการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร และ

ภาพประกอบ 

3 (1 – 4 – 4) 

ACI 311 Experimental Project for Animation, Character and Illustration 

Design 

 

อคภ.312 การจัดองคประกอบภาพและการสรางภาพพืน้หลัง 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 312 Digital Compositing and Matte Painting  

อคภ.313 โครงการเฉพาะบุคคลสำหรับการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร และ

ภาพประกอบ 

3 (1 – 4 – 4) 

ACI 313   Individual Project for Animation, Character and Illustration Design  

อคภ.314 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพและการเลาเร่ืองดวยภาพประกอบ 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 314 Editorial and Narrative Illustration  

อคภ.325 การตลาดสำหรับนักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบแอนิเมชัน และนัก

ออกแบบคาแรคเตอร 

3 (3 – 0 – 6) 

ACI 325 Marketing for Illustrator, Animator and Character Designer  

อนศ.222 การออกแบบตัวพิมพและการจดัวาง 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 222 Typography and Layout Design  

อนศ.224 การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 224 Time-based Media Design  

อคภ.341  ภาพประกอบหนังสือสำหรับเดก็ 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 341  Children’s Book Illustration  

อคภ.342  การออกแบบภาพกับการมีสวนรวมทางสังคม  3 (1 – 4 – 4) 

ACI 342  Visual Design and Social Engagement 
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อคภ.343  การสรางแบรนดสินคากับการออกแบบคาแรคเตอร 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 343  Branding and Character Design   

อคภ.344   การออกแบบ 3 มิติและสื่อเชิงโตตอบ 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 344  3D Modelling and Interactive Design  

อคภ.345  การสรางสรรคหุนจำลอง 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 345  Creative Figure  

อคภ.346  ดิจิทัลคอมมิค  3 (1 – 4 – 4) 

ACI 346  Digital Comic   

อคภ.347  แอนิเมชัน  3 (1 – 4 – 4) 

ACI 347  Animation  

อคภ.348 การจัดองคประกอบและเทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 348  Digital Compositing and Visual Effect   

  

กลุมวิชาศิลปะรวมสมัยและภาพถาย หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศรภ.211 การสรางสรรคผลงานสองมิติบนกระดาษ 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 211 Creative Practice on Paper  

ศรภ.212 การสรางสรรคผลงานบนพื้นระนาบสองมิต ิ 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 212 Creative Practice on Flat Surface  

ศรภ.213 การสรางสรรคผลงานสามมติ ิ 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 213 Three Dimensional Creative Work  

ศรภ.214 การสรางสรรคผลงานสามมติิเชงิทดลอง 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 214 Experimental Three Dimensional Creative Work  

ศรภ.215 ศิลปะภาพถาย 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 215 Photography  

ศรภ.216 มีเดียอารต 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 216 Media Art  

ศรภ.221 ประเด็นวิพากษในศิลปะรวมสมยั 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 221 Critical Issues in Contemporary Art  

ศรภ.222 ประเด็นวิพากษในศิลปะรวมสมยัในเอเชียและประเทศไทย 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 222 Critical Issues in Contemporary Asia and Thai Art  

ศรภ.231 การสรางสรรคและวิเคราะหผลงานศิลปะ เอ 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 231 Practice and Analysis in Art A  

ศรภ.323 สุนทรียศาสตร  3 (3 – 0 – 6) 

CAP 323 Aesthetics  
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ศรภ.324 ศิลปะวิจารณ  3 (3 – 0 – 6) 

CAP 324 Art Criticism  

ศรภ.332 การสรางสรรคและวิเคราะหผลงานศิลปะ บ ี 3 (1 – 4– 4) 

CAP 332 Practice and Analysis in Art B  

ศรภ.333 การสรางสรรคและวิเคราะหผลงานศิลปะ ซ ี 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 333 Practice and Analysis in Art C  

ศรภ.425 วัฒนธรรมทางการเห็น 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 425 Visual Culture  

ศรภ.434 การสรางสรรคและวิเคราะหผลงานศิลปะ ด ี 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 434 Practice and Analysis in Art D  

ศรภ. 341 ภาพถายในสตูดิโอ  3 (1 – 4 – 4) 

CAP 341 Studio Photography  

ศรภ. 342 เทคนิคเฉพาะในงานศิลปะรวมสมัย (ศิลปะสองมิติ) 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 342 Special Techniques in Contemporary Art (2D)  

ศรภ. 343 เทคนิคเฉพาะในงานศิลปะรวมสมัย (ศิลปะสามมิติ) 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 343 Special Techniques in Contemporary Art (3D)  

ศรภ. 344 เทคนิคเฉพาะในงานศิลปะรวมสมัย (ศิลปะบนฐานเวลา) 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 344 Special Techniques in Contemporary Art (Time-based Media)  

ศรภ. 345 การตลาดสำหรับองคกรทางศิลปวัฒนธรรม 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 345 Marketing for Art Organizations  

ศรภ. 346 สัญศาสตรเบื้องตน 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 346 Introduction to Semiotics  

ศรภ. 347 ศิลปะทีส่ัมพันธกับการเมือง 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 347 Political Art  

ศรภ. 348 องคความรูสำหรับการเปนภัณฑารักษ  3 (3 – 0 – 6) 

CAP 348 Curatorial Knowledge  

ศรภ. 349 การออกแบบนิทรรศการศิลปะ  3 (2 – 2 – 5) 

CAP 349 Art Exhibition Design  

ศรภ. 350 การถายภาพโฆษณา 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 350 Advertising Photography  
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กลุมวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ บริการ และประสบการณ หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ผบป.211 เทคนิคการเขียนแบบและการนำเสนอผลงานสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 211 Drawing and Presentation Techniques for Product Designer  

ผบป.212 ปฏิบัติการสรางตนแบบ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 212 Model Making Studio  

ผบป.213 การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงคำนวณในประวัติศาสตรการออกแบบ 3 (2 – 2 – 5) 

PSE 213 Systems Thinking and Computational Thinking in History of Design  

ผบป.214 นวัตกรรมวัสดุและการผลิต 3 (2 – 2 – 5) 

PSE 214 Material Innovation and Production  

ผบป.215 ปจจัยมนษุยและการออกแบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง 3 (2 – 2 – 5) 

PSE 215   Human Factors and Human Centred Design  

ผบป.216 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 216 Applications for Product Designer  

ผบป.221 ทักษะพื้นฐานการออกแบบสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 221 Basic Skill for Product Designer  

ผบป.222 การออกแบบผลิตภัณฑไลฟสไตลในชีวิตประจำวัน 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 222 Lifestyle Product Design in Everyday Life  

ผบป.311 การออกแบบอัตลักษณผลิตภัณฑ แบรนดและความเปนผูประกอบการ 3 (2 – 2 – 5) 

PSE 311 Product Identity, Branding and Entrepreneurship  

ผบป.321 การออกแบบผลิตภัณฑในเทคโนโลยีการเชื่อมตอ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 321 Product Design in Connectivity Technologies    

ผบป.322 กลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 322 Product Design Strategy  

ผบป.331      การออกแบบประสบการณ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 331 Experience Design  

ผบป.332 การคิดเชิงออกแบบและการออกแบบบริการ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 332 Design Thinking and Service Design  

ผบป.411 การบริหารจัดการงานออกแบบและการจัดการโครงการ 3 (2 – 2 – 5) 

PSE 411 Design Management and Project Management  

ผบป.421 การออกแบบผลิตภัณฑในแนวโนมอนาคต 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 421 Product Design in Future Trend  

ผบป.341 การออกแบบบรรจุภัณฑ  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 341 Packaging Design 
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ผบป.342 การออกแบบเฟอรนิเจอรและพื้นที ่  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 342 Furniture and Space Design  

ผบป.343 การออกแบบปฏิสัมพันธ  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 343 Interactive Design  

ผบป.344 การออกแบบงานฝมือรวมสมัย  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 344  Contemporary Craft Design  

ผบป.345 การออกแบบการทดลองวัสด ุ  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 345  Experimental Materials Design  

ผบป.346 การออกแบบเคร่ืองประดับรวมสมัย 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 346 Contemporary Jewelry Design  

ผบป.347 การออกแบบผลิตภัณฑแสงสวาง 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 347 Lighting Product Design  

ผบป.348 การออกแบบผลิตภัณฑสื่อการเรียนรูเชิงบันเทงิ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 348 Edutainment Product Design  

ผบป.349 การออกแบบเชิงแนวคิด 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 349 Conceptual Design  

ผบป.351 การออกแบบเชิงวัฒนธรรมไทย  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 351  Thai Cultural Design  

ผบป.352 การออกแบบกิจกรรมและอุปกรณ  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 352  Activities and Equipment Design  

ผบป.353 การออกแบบอาหารและการรับประทาน 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 353  Food and Eating Design  

ผบป.354 การออกแบบโครงการธุรกิจเพื่อสังคม 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 354  Social Enterprise Project Design  

ผบป.355 ผลิตภัณฑวิจารณ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 355  Product Critique  

ผบป.356 การออกแบบความยั่งยืน  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 356  Sustainability Design  

ผบป.357 การออกแบบที่ใชระบบการผลิตแบบดิจิทลั  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 357  Digital Fabrication Design  

ผบป.358 การออกแบบในสังคมความปรกติใหม 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 358  Design in New Normal Society    

ผบป.359 การพยากรณแนวโนมในการออกแบบ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 359  Design Trend Forecast  
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ผบป.361 เทคโนโลยสีรางสรรคการออกแบบ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 361  Technology Creation Design   

ผบป.362 การออกแบบเพื่อทุกคน                                        3 (1 – 4 – 4) 

PSE 362 Universal Design  

 

กลุมวิชาสหวิทยาการการออกแบบ หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

สกอ.311 ปฏิบัติการสหวิทยาการการออกแบบ 1 3 (1 – 4 – 4) 

IDD 311 Interdisciplinary Design Studio I  

สกอ.312 ปฏิบัติการสหวิทยาการการออกแบบ 2 3 (1 – 4 – 4) 

IDD 312 Interdisciplinary Design Studio II  

สกอ.411 ปฏิบัติการสหวิทยาการการออกแบบ 3 3 (1 – 4 – 4) 

IDD 411 Interdisciplinary Design Studio III   

และ  

1.1 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง หรือเลือกเรียนจากกลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคบั/

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก ที่คณะศิลปกรรมศาสตรเปดสอน ใหครบ 18 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาปฏิบัติ *** 

อยางนอย 4 รายวิชา (12 หนวยกิต)  

- รหัสวิชา อคภ./ACI (กลุมวิชาการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร และภาพประกอบ) 18 หนวยกิต หรือ  

- รหัสวิชา ศรภ./CAP (กลุมวิชาศิลปะรวมสมัยและภาพถาย) 18 หนวยกิต หรือ  

- รหัสวิชา ผบป./PSE (กลุมวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ บริการ และประสบการณ) 18 หนวยกิต หรือ 

- รหัสวิชา อนศ./CMD (สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป) 18 หนวยกิต หรือ  

- รหัสวิชา อฟช./FSD (สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น) 18 หนวยกิต  

และ 

1.2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง หรือเลือกเรียนจากกลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคบั/

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก ที่คณะศิลปกรรมศาสตรเปดสอน และไมซ้ำกับรายวิชาใน 1.1 ใหครบ 18 หนวยกิต 

โดยเปนรายวิชาปฏิบัติ*** อยางนอย 4 รายวิชา (12 หนวยกิต) 

- รหัสวิชา อคภ./ACI (กลุมวิชาการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร และภาพประกอบ) 18 หนวยกิต หรือ  

- รหัสวิชา ศรภ./CAP (กลุมวิชาศิลปะรวมสมัยและภาพถาย) 18 หนวยกิต หรือ  

- รหัสวิชา ผบป./PSE (กลุมวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ บริการ และประสบการณ) 18 หนวยกิต หรือ 

- รหัสวิชา อนศ./CMD (สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป) 18 หนวยกิต หรือ  

- รหัสวิชา อฟช./FSD (สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น) 18 หนวยกิต 

และ 

1.3 นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือกหรือกลุมวิชาเลือกเสรีของสาขาหรือกลุมวิชาที่คณะ

ศิลปกรรมศาสตรเปดสอน หรือคณะอื่นๆ เปดสอนโดยอยูในดุลยพินิจของคณบดี และไมซ้ำกับรายวิชาใน 1.1 

และ 1.2 ใหครบ 18 หนวยกิต  
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หมายเหตุ   *** รายวิชาปฏิบัติ หมายถึง รายวิชาที่มีสัดสวนการจัดการเรียนการสอนชั่วโมง บรรยาย–ปฏิบัติ– 

  ศึกษาดวยตนเอง เปน 1-4-4 และ 2-2-5 

 

             ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หนวยกิต) 

                  นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือ 

เลือกเรียนในรายวิชาดังตอไปนี ้

   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศก.371 การคิดอยางนักออกแบบ 3 (3 – 0 – 6) 

FA 371  Think as Designer   

ศก.372 โครงการความรวมมือทางการออกแบบ   3 (1 – 4 – 4) 

FA 372 Collaborative Design Project   

ศก.373 การเขียนเชิงสรางสรรค  3 (3 – 0 – 6) 

FA 373  Creative Writing    

ศก.374 การคุมครองนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา 3 (3 – 0 – 6) 

FA 374  Innovation Protection and Intellectual Property    

ศก.375  ทักษะพื้นฐานการออกแบบสำหรับนักออกแบบ  3 (1 – 4 – 4) 

FA 375  Basic Design Skills for Designer   

ศก.376  ทักษะของนักออกแบบมืออาชพีในระดับสากล 3 (3 – 0 – 6) 

FA 376  Professional Designer Skills in International Level    

ศก.378  การออกแบบขับเคลื่อนนวัตกรรม 3 (3 – 0 – 6)  

FA 378  Design Driven Innovation   

ศก.379  สัมมนาทางการออกแบบ 3 (3 – 0 – 6)  

FA 379  Seminar in Design  

ศก.380  งานศิลปะและงานออกแบบเพื่อการสวมใส    3 (1 – 4 – 4)  

FA 380  Wearable Art and Design  

ศก.381  เสนทางกาวหนาในอาชีพนักออกแบบ 3 (3 – 0 – 6)   

FA 381  Career Path for Designers  

ศก.382*  ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปนและนักออกแบบ 3 (2 – 2 – 5)   

FA 382  English for Artist and Designer  

ศก.383  กลยุทธทางการออกแบบและการบริหารจัดการ 3 (3 – 0 – 6) 

FA 383 Design Strategy and Management  

ศก.420 การคนควาอิสระ (สำหรับการคนควาหัวขออิสระ) 3 (3 – 0 – 6) 

FA 420 Independent Study     

 

 



11 

 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 

ศรภ.471 ศิลปะปริทัศน  3 (3 – 0 – 6) 

CAP 471 Survey of Art  

ศรภ.472 ศิลปะกราฟฟตี ้  3 (1 – 4 – 4) 

CAP 472 Graffiti Art  

ศรภ.473 ศิลปะสนี้ำ 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 473 Watercolor  

ศรภ.474 ภาพพิมพโลหะ  3 (1 – 4 – 4) 

CAP 474  Etching  

ศรภ.475  ภาพพิมพตะแกรงไหม 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 475  Silkscreen  

ผบป.371 การสำรวจและวิเคราะหผลิตภัณฑอาเซียน  3 (3 – 0 – 6) 

PSE 371  Survey and Analysis of ASEAN Product  

ผบป.372 แนวโนมสำหรับนักออกแบบผลติภัณฑ 3 (3 – 0 – 6) 

PSE 372  Trends for Product Designer  

สกอ.371  ความสัมพันธระหวางศิลปะ การออกแบบ และวิทยาศาสตร   3 (3 – 0 – 6)  

IDD 371  Connecting Art, Design, and Science  

สกอ.372  การออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว   3 (1 – 4 – 4)  

IDD 372  Design for Tourism Industries  

สกอ.373  การออกแบบสำหรับชุมชน   3 (1 – 4 – 4)  

IDD 373  Design for Community  

สกอ.374  การออกแบบเพื่อสุขภาวะ   3 (1 – 4 – 4) 

IDD 374  Design for Well-being   

สศ.301 เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education  

 

หมายเหตุ    1)  * วิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษ 

                 2)  ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 - 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติ

 รวมกันระหวางนักศึกษาและอาจารยผู สอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั ่วโมง 

 ตอสัปดาห 
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คำอธิบายรายวิชา   

 

           ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนวยกิต) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั 

EN 101 Everyday English 

3 (2 – 2 – 6) 

               ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูด

แนะนำตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เปนความชอบและ

แรงผลักดันสวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การ

อาน และการเขียนดวยวิธีเชงิบูรณาการ 

 Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as 

well as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, 

reading, and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม 

EN 102 Social English 

3 (2 – 2 – 6) 

               ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที่ใชเปนประจำ เพื่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม การ

แลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

 Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 

exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 

contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills 

and creativity. 

 

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 

EN 103 Global English 

3 (2 – 2 – 6) 

              ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิต

ความเปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวาง

วัฒนธรรม และการสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

 Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
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กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning 

3 (3 – 0 – 6) 

               ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิด

สรางสรรค การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ

เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 

critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and 

problem- solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and 

effectively adapt to their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม 

GE 102 Citizenship and Social Transformation 

3 (3 – 0 – 6) 

               ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคม

โลกและสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรู เทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ 

ปญญา  เพื่อพรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global 

communities in current times and in the future, such as digital society, multicultural society. To 

be able to live peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes 

and learn about 4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society 

and wisdom. 

 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  

GE 103 Technology and Innovation for the Future 

3 (3 – 0 – 6) 

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรูเทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ ที่มุงเนน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการ

ใชประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood. The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 
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สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 

 

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life 

3 (3 – 0 – 6) 

              เรียนรู การใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเรื ่อง

สุนทรียภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตาง ๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและ

วัฒนธรรม 

 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related 

to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of 

different forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable 

them to appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art.  Students will also 

learn how to depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy 

and other related tools to create value- added identity and characteristics to services, products 

and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก  

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues 

3 (3 – 0 – 6) 

              ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่สงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political collaborations 

and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key global 

issues. 

 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน  

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development 

3 (3 – 0 – 6) 

              ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และ

สังคมเปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

 In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal 

finance literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, 

in order to highlight key issues and offer practical solutions. 
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ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills 

3 (3 – 0 – 6) 

   ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิด

แบบเจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมี

คุณธรรมและจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจ

ทันตอเหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of 

entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship 

and explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 

including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 

to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 

            ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (93 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน (21 หนวยกิต) 

ศกพ. 101   การคิดเชิงออกแบบข้ันพื้นฐาน 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 101    Basic Design Thinking  

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดและออกแบบอยางสรางสรรค ฝกปฏิบัติการออกแบบเชิงทดลอง 

โดยประยุกตใชกรอบแนวคิด  “การคิดเชิงออกแบบ” เพื่อหาแนวทางการแกปญหาหรือหาแนวทางในการ

สรางนวัตกรรมใหเหมาะสมกับผูใชและสถานการณ 

 In this course, students will have the ability to think and design creatively, practice 

experimental design by applying the conceptual framework : "Design Thinking" to search for 

solutions or find ways to create innovations that suit the users and situations. 

 

ศกพ. 102   ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3 (3 – 0 – 6) 

ADF 102    Art and Design History  

 ผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหและประเมินคุณคาของงานศิลปะและงานออกแบบ มีความ

เขาใจ ในบริบทเชิงประวัติศาสตร ปรัชญาและวัฒนธรรมที่เกี ่ยวของกับศิลปะและการออกแบบ ทั้งใน

ประวัติศาสตรและรวมสมัย 

 In this course, students will have the ability to analyze and evaluate the value of 

art and design. They have an understanding of the historical context, philosophy and culture 

related to art and design, both in historical and contemporary aspects. 
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ศกพ. 103   หลักการออกแบบ 1 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 103    Principles of Design I  

ผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบและสื่อสารดวยภาพ ฝกปฏิบัติการออกแบบเพื่อทดลองหา

ความเปนไปไดในการสรางเอกภาพของความงาม โดยใชทัศนธาตุและหลักการจัดองคประกอบภาพและ

ตัวอักษร 

In this course, students will have the ability to design and communicate with images, 

practice design principles to explore the possibilities of creating visual unity by using visual 

elements and principles of organization and  typography. 

 

ศกพ. 104   หลักการออกแบบ 2 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 104    Principles of Design II  

ผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบและสื่อสารความคิด ฝกปฏิบัติการออกแบบเพื่อทดลองหา

ความเปนไปไดในการสรางเอกภาพของความงามโดยใชวัสดุและเทคนิคที่หลากหลาย 

In this course, students will have the ability to design and communicate ideas, practice 

design principles to explore the possibilities of creating visual unity by using a variety of 

materials and techniques. 

 

ศกพ. 105   วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 1 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 105    Drawing for Creator I  

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาพ สามารถถายทอดสิ่งที่เห็นใหเปนภาพตามที่ตองการ

และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใชงาน ทดลองการใชวัสดุและเทคนิคตาง ๆ ในการวาดเสน 

In this course, students will have the ability to communicate with images, gain the 

ability to convey what they have seen as a desired image and make it suitable for the using 

purpose. They also experiment with different drawing materials and techniques. 

 

ศกพ. 106   วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 2 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 106    Drawing for Creator II  

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาพ สามารถถายทอดสิ่งที่เห็นใหเปนภาพตามที่ตองการ

และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใชงาน ทดลองการใชวัสดุและเทคนิคตาง ๆ ในการวาดเสน รวมทั้ง

ดิจิทัล 

In this course, students will have the ability to communicate with images, gain the 

ability to convey what they have seen as a desired image and make it suitable for the using 

purpose.  They also experiment with different drawing materials and techniques, including 

digital. 
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ศกพ. 107   ทักษะทางคอมพิวเตอรสำหรับศิลปะและการออกแบบ 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 107    Computational Skills for Art and Design  

ผู เร ียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวของกับศิลปะและการออกแบบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งเทคนิคทางดิจิทัลที่จำเปน 

In this course, students will have the ability to use technology related to art and 

design effectively, such as computers, software and devices especially the necessary digital 

techniques. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (9 หนวยกิต) 

ศก. 315   การปฏิบัติงานวิชาชพี 0 (0 – 40 – 0) 

FA 315    Job Training  

(สำหรับแผนการศึกษาแบบปกติ) 

              ศึกษาระบบการทำงาน การแกปญหา และการทำงานรวมกับผูอื ่น ดวยการฝกปฏิบัติงานใน

หนวยงานที่ไดรับการอนุมัติจากภาควิชาฯ โดยใชเวลาฝกงานไมต่ำกวา 8 สัปดาห หรือประมาณ 320 ชั่วโมง 

ทั้งนี้นักศึกษาที่จะฝกงานตองผานการศึกษามาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา โดยการรายงานผลการเรยีน

ของรายวิชานี้จะเปน S และ U ถือเปนเกณฑผานและไมผานตามลำดับ 

 Students will study the system of working, solving problems, and working with 

others.  They will have practical training in an agency approved by the departments.  The 

internship will be no less than 8 weeks or approximately 320 hours.  Students who will be 

interns must have completed at least 6 semesters of study, with the reporting of the results 

of this course in S and U.  S is considered a passing grade and U is considered a non-passing 

grade in order. 

 

ศก. 417   การพัฒนาโครงการออกแบบ 3 (3 – 0 – 6) 

FA 417    Degree Project Development  

              ศึกษาและวิเคราะหขอมูลหัวขอโครงงานสวนบุคคลที่นักศึกษาสนใจ และจัดเตรียมขอมูลสำหรับ

นำเสนอ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อ

นำโครงการที่ไดรับการอนุมัติมาเขียนโครงการศิลปะและการออกแบบ ทั้งนี้ การวัดผลการเรียนของรายวิชานี้

ถือระดับคะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด C) ข้ึนไปเปนเกณฑผาน 

 In this course, students will study and analyze information on personal projects 

based on topics that students are interested in.  They need a well prepared presentation in 

order to seek approval from the Board which consists of faculty members and qualified 

persons in related fields.  Only an approved project can be written and developed as an art 

and design project. Grading for this course is 2.00 (Grade C) or higher as a pass criteria. 
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ศก. 418   โครงการศิลปะและการออกแบบ  6 (0 – 0 – 24) 

FA 418    Degree Project in Art and Design  

              การดำเนินการโครงการออกแบบฯ ที่นำเสนอไวในรายวิชา ศก. 417  และผานการพัฒนาโครงการ

ในรายวิชา ศก. 417 โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชานี้ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.75 ขึ้นไป ทั้งนี้ การ

วัดผลการเรียนของรายวิชานี้ถือระดับคะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด C) ข้ึนไปเปนเกณฑผาน รวมถึงนักศึกษาตอง

มีการนำเสนอผลงานสูสาธารณะ 

 In this course, students who pass the FA 417:  the Project Development course can 

develop the art and design project presented in the FA 417. Students who can be registered 

for this course must have a cumulative grade point average of 1. 75 or higher.  Grade C or 

higher is considered as a pass criteria.  At the end, students must present their works to the 

public. 

 

ศก. 419   โครงการออกแบบบูรณาการ 6 (0 – 0 – 24) 

FA 419    Capstone Design Project  

              การดำเนินการโครงการออกแบบแบบบูรณาการองคความรูดานตาง ๆ ตลอดจนความรูเฉพาะทาง

เพื่อแกปญหาโจทยปญหาทางการออกแบบที่นำเสนอไวในรายวิชา ศก. 417  และผานการพัฒนาโครงการใน

รายวิชา ศก. 417 โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชานี้ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.75 ขึ้นไป ทั้งนี้ การ

วัดผลการเรียนของรายวิชานี้ถือระดับคะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด C) ข้ึนไปเปนเกณฑผาน รวมถึงนักศึกษาตอง

มีการนำเสนอผลงานสูสาธารณะ 

 In this course, students who pass the FA 417:  the Project Development course can 

develop the interdisciplinary design project in various fields of knowledge as well as 

specialized knowledge for solving design problems presented in the FA 417 course. Students 

who can register for this course must have a cumulative grade point average of 1.75 or higher. 

Grade C or higher is considered as a pass criteria.  At the end, students must present their 

works to the public. 

 

กลุมวิชาวิชาเฉพาะดาน-เลือก  (63 หนวยกิต) 

               นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเฉพาะดาน-เลือกในกลุมวิชาดังนี ้

           - วิชาเฉพาะดาน–เลือก (63 หนวยกิต แผนการศึกษาแบบปกติ) 

  - วิชาเฉพาะดาน–เลือก (63 หนวยกิต แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 
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ศก. 377   สหกิจศึกษาสำหรับศิลปะและการออกแบบ                                                6 (0 – 35 –0) 

FA 377    Cooperative Education for Art and Design  

             (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)   

วิชาบังคับกอน :  สอบได  สศ.301 และนักศึกษาตองลงทะเบียนและสอบผานในกลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ

แลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต    

 ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานของสถานประกอบการเพื่อ

เสริมสรางใหมี  ความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาอยางเปน

ระบบ นักศึกษาจะตองมี  การปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือ 

16 สัปดาห  โดยมีการประเมินผล  การทำงานจากคณาจารยรวมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะตอง

จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบตัิงานสหกิจ  ศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน โดยการรายงานผลการเรียนของ

รายวิชานี้จะเปน S และ U ถือเปนเกณฑผานและ ไมผานตามลำดับ   

 In this course, students will study the actual working system in the workplace as an 

employee of the organization in order to strengthen career preparation and systematic 

performance that matches their professional field.  Students must work full- time in an 

organization for at least 1 regular semester or 16 weeks with an evaluation from the faculty 

together with the organization. Students have to prepare a summary report of the cooperative 

work after completion of work.  The reported grade S and U is considered a passing  and not 

passing criterion in order. 

 

วิชาเฉพาะดาน-เลือก กลุมวิชาการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร และภาพประกอบ 

อคภ. 212   วาดเสนกายวิภาค  3 (1 – 4 – 4) 

ACI 212     Figure Drawing  

 ศึกษาหลักการ ความถูกตองของโครงสราง สัดสวน และกายวิภาคมนุษย ตั้งแตโครงกระดูก การ

ทำงานของระบบกลามเนื้อและลักษณะเฉพาะบุคคล เพื่อสามารถถายทอดเปนผลงานวาดเสนที่ถูกตองตาม

หลักกายวิภาคความสมจริงของแสงเงาและบรรยากาศ รวมถึงสามารถแสดงอารมณ ความรูสึกของแบบได 

 In this course, students will study the human body structure, proportion and 

anatomy, such as the skeleton  system, the musculoskeletal system and individual 

characteristics.  They will be able to create an anatomically correct work of drawing, be able 

to deliver light and shadow accurately and atmospherically, and be able to express emotions 

and feelings of the model. 
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อคภ. 214   การออกแบบคาแรคเตอร  3 (1 – 4 – 4) 

ACI 214     Character Design  

 ศึกษาหลักการและปฏิบัติการออกแบบรูปลักษณของตัวคาแรคเตอร คน สัตว และสิ่งของใน

รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสรางชีวิตใหกับตัวละครที่สรางขึ้นสำหรับการนำไปใชตอยอดประยุกตใชในสื่อตาง ๆ 

ในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ 

 In this course, students will study and practice the principles of designing the 

appearance of various characters, such as people, animals and objects in appropriate 

methods.  They practice to make such created characters come vividly to life and can apply 

those characters in various media, whether in 2D or 3D formats. 

 

อคภ. 215   การออกแบบภาพประกอบและแอนิเมชนั  3 (1 – 4 – 4) 

ACI 215     Illustration and Animation Design  

 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานในการออกแบบภาพประกอบและการออกแบบแอนิเมชัน ฝกปฏิบัติการ

ออกแบบภาพที่ผานการตีความถายทอดจินตนาการจากเรื่องสูภาพใหสามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสม และ

ฝกทักษะในการสรางสรรคผลงานดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ 

 In this course, students will study basic theories in illustration design and animation 

design.  They will practice designing images that have been interpreted and convey the 

imagination from the subject to the picture so that it can communicate properly, as well as 

practice the production skills in various techniques. 

 

อคภ. 216   แนวคิดในการออกแบบ 3 (2 – 2 – 5) 

ACI 216     Design Concept  

 ศึกษาและปฏิบัติ หาความหมาย ปรัชญาและแนวคิดในงานออกแบบ ปจจัยที่มีผลตอแนวคิด เขาใจ

หลักการสื่อสารและการทำความเขาใจโจทย หรือทำการทดลองเพื่อที่จะสื่อสาร โดยไมยึดติดกับเทคนิคหรือ

เนนรูปแบบเฉพาะของตนเอง เพื่อเปดกรอบความคิดผูเรียนใหนำไปสูการออกแบบแนวความคิดรูปแบบใหม 

 In this course, students will study and practice finding meaning, philosophy and 

concept in design work.  They will learn to understand elements affecting the concept, 

understand communication principles, and understand the aim of assignments or try to 

experiment for the sake of communication without limiting themselves in techniques or 

focusing on their own particular style in order to open the mindset which lead them to design 

a new concept. 
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อคภ. 217  การวิจัยเพื่อการสรางสรรคโครงการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร และ

 ภาพประกอบ 

3 (2 – 2 – 5) 

ACI 217     Research Project for Animation, Character and Illustration Design  

 ศึกษารูปแบบและวิธีวิจัยโครงการทางการออกแบบ และสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกตใชใน

การสรางสรรคผลงานออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 In this course, students will study models and research methodology for design 

projects, and have the ability to apply the research results to create design works efficiently. 

 

อคภ. 218   การออกแบบภาพดิจิทัล  3 (1 – 4 – 4) 

ACI 218     Digital Image Design  

ศึกษาและฝกทักษะในการคิดและการถายทอดจินตนาการสูการสรางสรรคภาพ ดวยการสรางตัด

ตอ และปรับแตงภาพเพื่อสื่อสารแนวความคิดผานภาพ โดยใชเครื่องมือและเทคนิคของโปรแกรมตาง ๆ ที่ใช

ในงานออกแบบ 

In this course, students will study and practice thinking skills and build the ability to 

transmit imagination to images.  They will practice creating, editing and modify images to 

communicate ideas through pictures using tools and techniques of various programs used in 

design work. 

 

อคภ. 221   ประวัติศาสตรศิลปะการออกแบบภาพประกอบ แอนิเมชันและคาแรคเตอร 3 (3 – 0 – 6) 

ACI 221     History of Illustration, Animation and Character Design  

ศึกษาประวัติศาสตรการออกแบบภาพประกอบ แอนิเมชันและคาแรคเตอร เรียนรูวิวัฒนาการ การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีที่มีผลตองานออกแบบในแตละยุคสมัยเพื่อใหเขาใจรูปแบบ 

(style) ที่สงผลตองานออกแบบ  

In this course, students will study the history of illustration, animation and character 

design.  They will learn evolution and paradigm shifts in society, culture, and technology in 

response to the design of each era in order to understand the style affected the design works. 
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อคภ. 223   ศิลปะแหงการเลาเร่ือง  3 (3– 0 – 6) 

ACI 223     Arts of Storytelling  

 ศึกษารูปแบบการเลาเรื่องที่ปรากฏในสื่อประเภทตาง ๆ การเลาเรื่องผานถอยคำ ภาพและเสียง 

คุณลักษณะที ่ควรมีของเรื ่องเลา เทคนิคการเลาเรื ่องเพื ่อสื ่อสารความหมายและความรู สึกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการฟง การมองหาประเด็นการเลือกสรรเนื้อหา การคิดวิเคราะห และการสรุป

ใจความที่สงเสริมการเลาเร่ืองอยางมีศิลปะ 

 In this course, students will study the narratives that appear in different media, study 

storytelling through words, images and sounds, understand appropriated attributes of that 

narratives, learn storytelling techniques that can  communicate meaning and feelings 

effectively, and practice listening skills, looking for content selection issues, analytical thinking, 

and summarizing the conclusion that supports narratives artistically. 

 

อคภ. 311 โครงการเชิงทดลองสำหรับการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร และ 

 ภาพประกอบ 

3 (1 – 4 – 4) 

ACI 311 Experimental Project for Animation, Character and Illustration Design  

 ฝกฝนการสรางสรรคผลงานในเชิงทดลองอยางอิสระในโครงการที่เกี ่ยวของกับการออกแบบ

แอนิเมชัน คาแรคเตอร และภาพประกอบ โดยไมจำกัดการใชวัสดุและวิธีการแสดงออก สรางทักษะเบื้องตน

ทั้งกระบวนการคิดและการปฏิบัติอยางสรางสรรค และสามารถนำเสนอผลงานไดอยางมีคุณภาพ 

 In this course, students will practice creating experimental work independently in 

projects related to animation, character and illustration design without limiting the use of 

materials and how to express thoughts and ideas.  Students will build basic skills in both 

creative thinking and practice, and be able to present the work with high quality. 

 

อคภ. 312   การจัดองคประกอบภาพและการสรางภาพพืน้หลงั 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 312     Digital Compositing and Matte Painting  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเทคนิคการสรางภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อใชสำหรับการสราง

ภาพพื้นหลังและฉาก หรือการเปลี่ยนฉากสถานที่ที่ไมมีจริงใหเปนฉากประกอบในงานออกแบบหนังสือภาพ 

แอนิเมชัน วีดิโอ หรือภาพยนตร 

In this course, students will study and practice how to use 2D and 3D visualization 

techniques for creating background images and scenes, or turning unreal scenes into props in 

designs, books, pictures, animations, videos or movies. 
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อคภ. 313   โครงการเฉพาะบุคคลสำหรับการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร และ

 ภาพประกอบ 

3 (1 – 4 – 4) 

ACI 313     Individual Project for Animation, Character and Illustration Design  

ศึกษาและการปฏิบัติงานออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร และภาพประกอบ เพื่อพัฒนาเทคนิค

เฉพาะบุคคลใหมีลักษณะเฉพาะตัวที่ชัดเจน เปนแนวทางในการประกอบวิชาชีพ ฝกฝนใหนักศึกษามีความ

มุงมั่นในการสรางผลงานและอยางรับผิดชอบ เขาใจถึงกระบวนการคนควา การลำดับความคิด ของการทำงาน

สรางสรรคที่ดี เขาใจคุณภาพและคุณสมบัติของผลงานสำเร็จ 

In this course, students will study and practice creations of animation, character and 

illustration design, in order to develop individual techniques that have a unique identity as a 

guideline for professional practice. Students will be trained to commit and discipline in order 

to create their work responsibly. They will learn to understand the research process, and 

methodology  of good creative work, understand the quality and qualifications of the finished 

work. 

 

อคภ. 314   การออกแบบสื่อสิ่งพิมพและการเลาเร่ืองดวยภาพประกอบ  3 (1 – 4 – 4) 

ACI 314     Editorial and Narrative Illustration  

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ และสิ่งพิมพที่มีงานออกแบบภาพ  

เพื่อการสื่อสารหรือเลาเรื่อง เชน นิตยสาร หนังสือ แผนพับ โดยมุงเนนการจัดองคประกอบ ภาพ ตัวอักษร  

ที่สามารถสื่อสารเนื้อหาและบุคลิกของสื่อนั้น ๆ ไดอยางชัดเจน 

 In this course, students will study and practice the designing works of  various types 

of publications and publications with visual designs, in order to communicate or narrate stories 

such as magazines, books, brochures, with a focus on visual composition, images, characters 

that can communicate the content and personality of the media distinctively. 

  

อคภ. 325   การตลาดสำหรับนกัออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบแอนิเมชัน และ 

               นักออกแบบคาแรคเตอร 

3 (3 – 0 – 6) 

ACI 325     Marketing for Illustrator, Animator and Character Designer  

ศึกษาเก่ียวกับการตลาดและการประกอบวิชาชพีนักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบแอนิเมชัน

และนักออกแบบคาแรคเตอร หลักปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณและพันธะกรณีของผูประกอบวิชาชีพ เงื่อนไข

ในการประกอบธุรกิจ การตลาดในยุคดิจิทัล รวมถึงกฎหมายทางธุรกิจและสัญญา มารยาท ในการเจรจาธุรกิจ 

การประชาสัมพันธ รวมทั้งเทคนิคการประเมินราคาคาออกแบบเพื่อใชในการนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคต 

In this course, students will study marketing and a professional practice in illustrator, 

animator, and character designer. They will study ethics and obligations in the case of 
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professional practitioners, business conditions, marketing in the digital age, business law and 

contract etiquette in business negotiation, public relations, and design cost estimation 

techniques for applying in future professional practice. 

 

อนศ. 222   การออกแบบตัวพิมพและการจัดวาง                                                       3 (1 – 4 – 4) 

CMD 222   Typography and Layout Design 

ศึกษาพัฒนาการและพื้นฐานการใชตัวพิมพ เรียนรูพื้นฐานเกี่ยวกับตระกูลของตัวพิมพ รูปแบบ 

ลักษณะ และบุคลิกภาพของตัวพิมพ รวมถึงการเลือกใชตัวพิมพในงานออกแบบนิเทศศิลปไดอยางเหมาะสม

กับเนื้อหา และสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

In this course, students will study the development and fundamentals of 

typography. They will learn the basics of typeface family, style, appearance, and personality, 

including the selection of typography in the communication design that is appropriate for the 

content and can communicate meaning effectively. 

 

อนศ. 224   การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว                                                           3 (1 – 4 – 4) 

CMD 224   Time-based Media Design 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสื่อสารที่เกี่ยวของกับเวลา เชน สื่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

โดยมุงเนนเรื่องการสื่อสารแนวความคิด การเลาเรื่อง การวางแผนเลือกใชเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการ 

ที่เหมาะสม 

In this course, students will study and practice designing time- related 

communications, such as media, video, animation and sound with a focus on communicating 

the concept, storytelling, planning a selection of appropriate tools, techniques and methods. 

 

อคภ. 341   ภาพประกอบหนังสือสำหรับเดก็                                                           3 (1 – 4 – 4) 

ACI 341     Children’s Book Illustration 

ศึกษาและปฏิบัติหลักการออกแบบภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก รูปแบบและเทคนิค 

ที่เหมาะสมกับเนื้อหา และการเรียนรูตามวัย 

In this course, students will study and practice the principles of children's book 

illustration design, styles and techniques that are suitable for the content and learning by age. 
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อคภ. 342   การออกแบบภาพกับการมีสวนรวมทางสังคม 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 342     Visual Design and Social Engagement 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภาพเพื่อสื่อความหมายที่เก่ียวของกับประเด็นทางสังคม ปญหาและ

ความตองการของสังคม รวมถึงปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาการออกแบบภาพที ่สรางปฏิสัมพันธกับสังคม  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู และผลกระทบตอสังคม 

In this course, students will study and practice visual design in order to convey 

meaning related to social issues, problems and needs of society.  This includes performing 

volunteer activities, designing images that create interactions with society, and exchange of 

knowledge that has an impact on society. 

 

อคภ. 343   การสรางแบรนดสินคากับการออกแบบคาแรคเตอร 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 343     Branding and Character Design 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสรางแบรนดสินคากับการออกแบบคาแรคเตอร ความหมาย ลักษณะ 

และกระบวนการการสื ่อสารการตลาด หลักการและความสัมพันธของการโฆษณา การตลาดทางตรง 

การตลาดออนไลนการประชาสัมพันธ รวมถึงการสงเสริมการขาย 

In this course, students will study and practice in creating product branding, 

character design, creating meaning, characterization and marketing communication process. 

They will learn principles and relations of advertising, direct marketing, online marketing, 

public relations, and sales promotion. 

 

อคภ. 344   การออกแบบ 3 มิติและสื่อเชิงโตตอบ 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 344     3D Modelling and Interactive Design 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพื้นฐานการสรางภาพสามมิติโดยการข้ึนรูปจำลอง (Model) เพื่อนำไปใช

ในการสรางสรรคงานออกแบบที่เกี่ยวของ เชน ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร เกมส มิวสิกวิดีโอ ดวยโปรแกรม

การออกแบบ 3 มิติ 

In this course, students will study and practice in the fundamentals of three-

dimensional visualization by modeling the models in order to use in the creation of related 

designs such as animation, movies, games, music videos with a 3D design program. 
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อคภ. 345   การสรางสรรคหุนจำลอง 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 345     Creative Figure 

ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการสรางสรรคหุนจำลอง ที่พัฒนามาจากการออกแบบตัวละครดวย

เทคนิควิธีการตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อใชเปนตนแบบงานการออกแบบ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว และการ

สงเสริมการขายใหกับแบรนดสินคา 

In this course, students will study and practice in creating models that are 

developed by designing characters with various techniques appropriately. Such characters will 

be used as a 3D animation design prototype, and promoted for sales for product brands. 

 

อคภ. 346   ดิจิทัลคอมมิค 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 346     Digital Comic 

การสรางสรรคการตูนชองเพื่อเผยแพรในรูปแบบดิจิทัล การวาดการตูนในลักษณะตาง ๆ การตูน

ลอ การตูนชอง เทคนิคการสื่อสารดวยภาพการตูน ความแตกตางระหวางจัดวางรูปแบบเพื่อการตี พิมพบน

กระดาษกับรูปแบบดิจิทัล การจัดการผลงานขึ้นสูเครือขาย รวมทั้งการประชาสัมพันธ และรูปแบบทางธุรกิจ

ของสื่อประเภทนี ้

In this course, students will create cartoon channels for digital distribution. They will 

learn how to draw cartoons in various ways, such as cartoon caricature, cartoon strips, and 

communication techniques with cartoon images.  They will learn the difference between 

layouting for printing on paper and digital forms, learn how to manage works published  to 

the network, and also learn about public relations and  business models of this type of media. 

 

อคภ. 347   แอนิเมชัน 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 347     Animation 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางภาพเคลื่อนไหวโดยใชเทคนิคตาง ๆ ตั้งแตการวาดไปจนถึงการ

ขยับทีละภาพการใชเครื่องมือวัสดุที่มีลักษณะแตกตางกัน เชน ดินสอ ดินน้ำมัน ตุกตา สิ่งรอบตัว ไปจนถึง

มนุษย รวมถึงพื้นฐานการข้ึนรูปจำลองแบบสามมิติ 

In this course, students will study and practice in creating animation using various 

techniques from drawing to moving one by one, by using different material tools such as 

pencils, clay, dolls, surroundings and human beings, and will learn the basics of three-

dimensional modeling. 
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อคภ. 348   การจัดองคประกอบและเทคนคิพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว 3 (1 – 4 – 4) 

ACI 348     Digital Compositing and Visual Effect 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพื้นฐานการเรียบเรียงและจัดองคประกอบภาพเคลื่อนไหวที่เปนการนำมา

จากแหลงตาง ๆ รวมถึงการสรางเทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพเคลื่อนไหว โดยใชการผสมผสานกันระหวาง

ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อสรางสรรคภาพเสมือนจริงหรือเหนือจริง สำหรับแอนิเมชัน วิดีโอ มิวสิกวิดีโอ หรือ

ภาพยนตร 

In this course, students will study and practice about the basics of arranging and 

composing animations taken from various sources, including creating special effects for 

animated works by using a combination of 2D and 3D images to create realistic or surreal 

images for animation, video, music video or movie. 

 

วิชาเฉพาะดาน-เลือก กลุมวิชาศิลปะรวมสมัยและภาพถาย 

ศรภ. 211   การสรางสรรคผลงานสองมิตบินกระดาษ  3 (1 – 4 – 4) 

CAP 211    Creative Practice on Paper  

ฝกฝนการสรางสรรคผลงานสองมิติในระดับพื้นฐานอยางอิสระบนกระดาษ โดยไมจำกัดการใชวัสดุ 

วิธีการแสดงออก และในกรอบของชุดวิธีการเฉพาะตาง ๆ เพื่อสรางทักษะการคิดและการปฏิบัติอยาง

สรางสรรค มีความเปนปลายเปด ฝกฝนใหนักศึกษาเขาใจคุณภาพและคุณสมบัติของผลงานสำเร็จ ทั้งในฐานะ

ของความเปนภาพและรายละเอียดภายในภาพ รวมถึงมีความมุงมั ่นและมีวินัยในการสรางผลงานอยาง

รับผิดชอบและสามารถนำเสนอผลงานไดอยางมีคุณภาพ 

In this course, students will practice the creation of two-dimensional work at a basic 

level independently on paper without limiting the use of materials. They will learn to express 

thoughts and ideas in a variety of specific sets of framework in order to build creative thinking 

and practicing skills in an open-ended project, learn to understand the quality and 

qualifications of the finished work, both as images and visual details within the images. 

Students will be trained to commit and discipline in order to create their work responsibly 

and eventually can deliver a high quality artwork. 
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ศรภ. 212   การสรางสรรคผลงานบนพืน้ระนาบสองมิต ิ 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 212    Creative Practice on Flat Surface  

ฝกฝนการสรางสรรคผลงานสองมิติในระดับพื้นฐานอยางอิสระบนพื้นรองรับหลากประเภท โดย 

ไมจำกัดการใชวัสดุ และวิธีการแสดงออก และในกรอบของชุดวิธีการเฉพาะตาง ๆ เพื่อสรางทักษะการคิดและ

การปฏิบัติอยางสรางสรรคและมีความเปนปลายเปด เขาใจถึงกระบวนการคนควา การลำดับความคิด และวิธี

วิทยาของการทำงานสรางสรรคที่ดี เขาใจถึงคุณภาพและคุณสมบัติของผลงานสำเร็จ ทั้งในแงของความเปน

ภาพ รายละเอียดภายในภาพ เนื้อหา ความเปนภาพเสนอ (representation) ประเด็นความหมาย และบริบท

ที่เกี่ยวของทางสังคมวัฒนธรรม ฝกฝนใหนักศึกษามีความมุงมั่นและมีวินัยในการสรางผลงานอยางรับผดิชอบ

และสามารถนำเสนอผลงานไดอยางมีคุณภาพ 

In this course, students will practice the creation of two-dimensional work at a basic 

level independently on a variety of flat surfaces without limiting the use of materials, learn 

to express thoughts and ideas in a variety of specific sets of framework in order to build 

creative thinking and practicing skills in an open-ended project. They will learn to understand 

the research process and methodology of good creative work, understand the quality and 

qualifications of the finished work, both as images and visual details within the images, learn 

to communicate content, the use of representation related to social issues and cultural 

contexts.  Students will be trained  to  commit and discipline in order to create their work 

responsibly and eventually  can deliver a high quality artwork. 

 

ศรภ. 213   การสรางสรรคผลงานสามมิต ิ 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 213    Three Dimensional Creative Work  

ฝกฝนการสรางสรรคผลงานสามมิติในระดับพื้นฐานอยางอิสระ โดยไมจำกัดการใชวัสดุ วิธีการ

แสดงออก และในกรอบของชุดวิธีการเฉพาะตาง ๆ เพื่อสรางทักษะการคิดและการปฏิบัติอยางสรางสรรค  

มีความเปนปลายเปด ฝกฝนใหนักศึกษามีความมุงมั่นและมีวินัยในการสรางผลงานอยางรับผิดชอบ เขาใจถึง

คุณภาพและคุณสมบัติของผลงานสำเร็จในฐานะของวัตถุสามมิตแิละสามารถนำเสนอผลงานไดอยางมีคุณภาพ 

In this course, students will practice the creation of three-dimensional work 

independently at a basic level without limiting the use of materials. They will learn to express 

thoughts and ideas in a variety of specific sets of framework in order to build creative thinking 

and practicing skills in an open-ended project. Students will be trained  to  commit and 

discipline in order to create their work responsibly, will learn to understand the quality and 

qualifications of the finished product as a 3D object and eventually can deliver a high quality 

artwork. 
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ศรภ. 214   การสรางสรรคผลงานสามมิติเชิงทดลอง 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 214    Experimental Three Dimensional Creative Work  

ฝกฝนการสรางสรรคผลงานสามมิติในระดับพื้นฐานในเชิงทดลองอยางอิสระ โดยไมจำกัดการใช

วัสดุ และวิธีการแสดงออก สรางทักษะเบื้องตนทั้งกระบวนการคิดและการปฏิบัติอยางสรางสรรค ฝกฝนให

นักศึกษามีความมุงมั ่นในการสรางผลงานและอยางรับผิดชอบ เขาใจถึงกระบวนการคนควา การลำดับ

ความคิด และวิธีวิทยาของการทำงานสรางสรรคที่ดี เขาใจคุณภาพและคุณสมบัติของผลงานสำเร็จทั้งในแง

ของความเปนวัตถุสามมิติ เนื้อหา ความเปนภาพเสนอ ประเด็นความหมาย และบริบทที่เกี่ยวของทางสังคม

วัฒนธรรม และสามารถนำเสนอผลงานไดอยางมีคุณภาพ 

In this course, students will practice the creation of three- dimensional work 

independently in an experimental approach, without limiting the use of materials and 

expressing methods, and build basic skills in both creative thinking and practicing.  Students 

will be trained  to  commit and discipline in order to create their work responsibly. They will 

learn to understand the research process and methodology of good creative work, understand 

the quality and qualifications of the finished work in terms of 3D object, content, the use of 

representation related to social issues and cultural contexts and eventually can deliver a high 

quality artwork. 

 

ศรภ. 215   ศิลปะภาพถาย  3 (1 – 4 – 4) 

CAP 215   Photography  

               ฝกฝนการสรางสรรคผลงานภาพถายในระดับพื้นฐานอยางอิสระ เพื่อใหเขาใจสุนทรียศาสตร 

ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของสื่อภาพถาย โดยศึกษาหลักการและปฏิบัติการพื้นฐานของการถายภาพ 

อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ฝกปฏิบัติการลางอัด ขยายภาพ และเทคนิคตาง ๆ ของภาพถายขาว – ดำ  

จนสามารถสรางและนำเสนอผลงานภาพถายระดับพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ 

In this course, students will practice the creation of photography works at a basic 

level independently. They will learn to understand  the aesthetics, the nature of photography 

and characteristics of photographic media by studying the principles and basic operations of 

photography, and learn how to use various equipment and tools. They will practice how to 

develop, print, and enlarge photographs, also other black and white photographic techniques 

until they are able to create and deliver basic-level photographic works with quality. 
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ศรภ. 216   มีเดียอารต 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 216    Media Art  

ฝกฝนการสรางสรรคผลงานมีเดียอารตในระดับพื้นฐานอยางอิสระ เพื่อใหเขาใจพัฒนาการความ

เปนมาของมีเดียอารต สุนทรียศาสตร ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของสื่อภาพเคลื่อนไหวรูปแบบตาง ๆ โดย

เรียนรูกระบวนการผลิต เทคนิควิธีการ และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จำเปนตาง ๆ จนสามารถสรางและ

นำเสนอผลงาน มีเดียอารตระดับพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ 

In this course, students will practice the creation of media art at a basic level 

independently. They will learn to understand the development of media art in historical 

contexts, the aesthetic aspects, the nature and characteristics of various forms of time-based 

media, learn the production process, various techniques and necessary computer programs 

until they are able to create and deliver basic level media artworks with quality. 

 

ศรภ. 221   ประเด็นวิพากษในศิลปะรวมสมัย 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 221    Critical Issues in Contemporary Art  

สำรวจและศึกษาประเด็นวิพากษสำคัญตาง ๆ ในศิลปะรวมสมัยของตะวันตกตั ้งแตหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน เพื่อใหสามารถเขาใจและวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบ เนื้อหา 

และแนวคิดของงานศิลปะที่เกิดขึ้นในโลกรวมสมัย โดยเนนความเขาใจความสัมพันธระหวางปรัชญา ระบบ

ความคิดหลัก และประเด็นที่สำคัญของยุคสมัยกับรูปแบบศิลปะเพื่อเปนพื้นฐานในการเขาใจศิลปะรวมสมัย

อยางแทจริง 

In this course, students will survey and study various critical issues In Western 

contemporary art after the 2nd World War to the present. They will gain basic knowledge to 

understand and analyze the relationship between the style, content and concept of art 

emerging in the contemporary world. The course focuses on understanding the relationship 

between philosophy, a metanarrative and important issues of an era relevant to the creation 

of an art form and art movements as a basis for accurately understanding of contemporary 

art. 
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ศรภ. 222   ประเด็นวิพากษในศิลปะรวมสมัยในเอเชียและประเทศไทย  3 (3 – 0 – 6) 

CAP 222    Critical Issues in Contemporary Asia and Thai Art  

สำรวจและศึกษาประเด็นวิพากษสำคัญตาง ๆ ที่สงผลตอความเคลื่อนไหวทางศิลปะรวมสมัยใน

ภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย เพื่อใหสามารถเขาใจปญหาอัตลักษณ ความสัมพันธและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เปน

ตัวกำหนดรูปแบบ เนื้อหา และแนวคิดของงานศิลปะรวมสมัยในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยที่เกิดข้ึนในยุค

ปจจุบันอยางแทจริง 

In this course, students will survey and study various critical issues responding to 

the movements of contemporary art in Asia and Thailand. Students learn to understand the 

identity problems, relations and conditions that determine the form, content and concept of 

contemporary art in Asia and Thailand that truly represent the art world in the present era. 

 

ศรภ. 231   การสรางสรรคและวิเคราะหผลงานศิลปะ เอ  3 (1 – 4 – 4) 

CAP 231    Practice and Analysis in Art A  

ฝกฝนการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยอยางสรางสรรคและมีความเปนปลายเปด โดยมีผูเรียน

เปนศูนยกลาง ฝกฝนทำความเขาใจกระบวนการสรางสรรคและวิธีวิทยาที่ดี ทั ้งในแงของการสรางสรรค 

ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการใชวัสดุและในแงของการทำความเขาใจเนื้อหาและประเด็นทางสังคม

วัฒนธรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจลำดับขั้นตอนของการสรางสรรคอยางเปนระบบ เขาใจถึงกระบวนการ

คนควา การลำดับความคิด การแสวงหาความเปนไปไดที่แตกตาง สามารถผลิตสรางและนำเสนอผลงานได

อยางมีคุณภาพ 

In this course, students will practice the creation of innovative and open-ended 

projects of contemporary art. With a learner-centered environment, they learn to understand 

the creative process and methodology, both in terms of creativity arising from production 

processes and materials, and in terms of understanding content and relevant socio-cultural 

issues. They will learn to understand the process of systematic order of creating artwork, 

understand the research process, organize thoughts and ideas, search for different possibilities 

and eventually can create and deliver the high quality art projects. 
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ศรภ. 323   สุนทรียศาสตร 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 323    Aesthetics  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของนักปรัชญาตาง ๆ ในทางสุนทรียศาสตร ที ่มีบทบาทสำคัญและมี

อิทธิพลตอศิลปะและปรัชญาศิลปะสมัยใหมและรวมสมัย เพื่อใหนักศึกษาไดรูจัก เขาใจ และสามารถนำ

ความรูจากปรัชญาศิลปะแนวตาง ๆ ไปใชประกอบความคิดในการสรางสรรค วิเคราะห วิจารณ และทำความ

เขาใจผลงานศิลปกรรมสมัยใหมและรวมสมัย 

In this course, students will study theories of various aesthetic philosophers, 

esthetically from those who play an important role and have an impact on modern and 

contemporary art and theories.  The course aims to enable students to understand and can 

apply such knowledge from various art philosophies in order to creating, analyzing, criticizing 

and understanding modern and contemporary art. 

 

ศรภ. 324   ศิลปะวิจารณ 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 324    Art Criticism  

 ศึกษาการวิจารณผลงานศิลปะและทฤษฎีการวิจารณศิลปะของสำนักความคิดตาง ๆ ใหเขาใจและ 

เห็นคุณคาของศิลปะแนวตาง ๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีบทบาทตอชีวิตมนุษยในสังคมรวมสมัย โดยศึกษาหลักการ

วิจารณในเร่ืองความหมาย ขอบขาย ระเบียบวิธีการเพื่อใหสามารถวิจารณผลงานศิลปะไดดวยการพูดและการ

เขียน 

 In this course, students will learn how to critique artwork and study art criticism 

theories of various schools of thought. They will learn to understand and appreciate various 

art forms that influence or play a role in human life in contemporary society, study the 

principles of criticism in terms of defining content, searching for ideas, and using proper 

methodology in order to be able to critique art works both by speaking and writing. 

  

ศรภ. 332   การสรางสรรคและวิเคราะหผลงานศิลปะ บ ี   3 (1 – 4 – 4) 

CAP 332   Practice and Analysis in Art B  

 ฝกฝนการสรางสรรคโครงการศิลปะรวมสมัยอยางสรางสรรคและมีความเปนปลายเปด โดยมี

ผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดโอกาสและสนับสนุนใหนักศึกษาเสนอชุดความคิด หาความเปนไปได ทดลองผลิตผล

งานภายใตชุดความคิดนั้นอยางสรางสรรค พรอมไปกับการวิเคราะหเพื่อทำความเขาใจกระบวนการสรางสรรค

และการนำเสนอผลงานอยางเปนระบบ 

 In this course, students will practice the creation of innovative and open-ended 

projects of contemporary art.  With a learner- centered environment, the course provides 

opportunities and encourages students to propose ideas, search for possibilities, and create 
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artworks under the sets of frameworks constructively.  Students will learn to analyse and 

understand the creative process and can present the artworks systematically. 

 

ศรภ. 333   การสรางสรรคและวิเคราะหผลงานศิลปะ ซี   3 (1 – 4 – 4) 

CAP 333    Practice and Analysis in Art C  

ฝกฝนการสรางสรรคโครงการศิลปะรวมสมัยอยางสรางสรรคและมีความเปนปลายเปด โดยมี

ผูเรียนเปนศูนยกลาง นักศึกษาเสนอชุดความคิด ทดลองหาความเปนไปไดและผลิตผลงานภายใตชุดความคิด

นั้น ๆ ในเชิงลึกเพื่อใหไดผลสมบูรณที่สุด พรอมทั้งฝกวิเคราะหความหมาย บริบทหรือสัมพันธบทที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการสรางสรรค รวมถึงการใหความสำคัญกับการนำเสนอผลงาน เพื่อนำไปสูการสรางวธิีวิทยาที่มี

คุณภาพและความชัดเจนในการทำโครงการศิลปะ 

In this course, students will practice the creation of innovative and open- ended 

projects of contemporary art.  With a learner- centered environment, students propose a set 

of ideas, experiment with the possibilities and produce the work within that idea in depth for 

the most complete results.  They will learn to analyse meanings, context or intertextuality 

responded to the creative process with an emphasis on how to present their works, in order 

to create a qualitative and clarified methodology in the making of art projects. 

 

ศรภ. 425   วัฒนธรรมทางการเห็น  3 (3 – 0 – 6) 

CAP 425    Visual Culture  

ศึกษาและทำความเขาใจวัฒนธรรมทางการเห็นในแบบสหวิทยาการ โดยเนนในการวิพากษทฤษฎี

มุมมอง แนวคิด และบทบาทของวัฒนธรรมทางการเห็นในโลกรวมสมัยที่มีอิทธิพลตอโลกศิลปะเพื่อใหเกิด

ความเทาทันตอแนวคิดและปรากฏการณของโลกปจจุบัน 

In this course, students will study and understand the visual culture in an 

interdisciplinary way.  The course focuses on the students’  ability to criticize theories, 

perspectives, concepts and roles of the visual culture that influenced the contemporary art 

world, then students will be accurate with the ideas and phenomena of the present world. 
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ศรภ. 434   การสรางสรรคและวิเคราะหผลงานศิลปะ ด ี 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 434    Practice and Analysis in Art D 

ฝกฝนการสรางสรรคโครงการศิลปะรวมสมัยอยางสรางสรรคและมีความเปนปลายเปด โดยมี

ผูเรียนเปนศูนยกลาง ฝกฝนทำความเขาใจกระบวนการสรางสรรคและวิธีวิทยาที่ดีในการทำโครงการศิลปะ  

ทั้งในแงของการสรางสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการใชวัสดุและในแงของการทำความเขาใจ

เนื้อหาและประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมที่เกี ่ยวของ ฝกฝนทักษะการบริหารโครงการ เพื่อใหเขาใจลำดับ

ข้ันตอนของการสรางสรรคอยางเปนระบบ เขาใจถึงกระบวนการคนควา การลำดับความคิด การแสวงหาความ

เปนไปไดที่แตกตางและสรางสรรค สามารถผลิตสรางและนำเสนอผลงานไดอยางมีคุณภาพ 

In this course, students will practice the creation of innovative and open-ended 

projects of contemporary art.  With a learner- centered environment, students learn to 

understand the creative process and methodology, both in terms of creativity arising from 

production processes and materials, and in terms of understanding content and related socio-

cultural issues.  They will practice project management skills in order to understand the 

systematic order of creating artwork, learn to understand the research process, organize ideas 

and thoughts, search for different possibilities creatively and eventually can create and deliver 

high quality art projects. 

 

ศรภ. 341   ภาพถายในสตูดโิอ  3 (1 – 4 – 4) 

CAP 341    Studio Photography  

ศึกษาและฝกฝนกระบวนการผลิตผลงานภาพถายในสตูดิโอในระดับมืออาชีพ ตั้งแตการจัดหุน  

การจัดแสง และเทคนิคเฉพาะอ่ืน ๆ ในงานภาพถาย 

In this course, students will study and practice the process of producing studio 

photography at a professional level, such as still- life arrangement, optimized lighting, and 

other specific techniques in studio photography. 

 

ศรภ. 342   เทคนิคเฉพาะในงานศิลปะรวมสมัย (ศิลปะสองมิต)ิ 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 342    Special Techniques in Contemporary art (2D)  

ฝกฝนการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยระดับพื้นฐานอยางอิสระ โดยมุงเนนการเรียนรูเทคนิค

เฉพาะทางตาง ๆ ในกรอบของผลงาน 2 มิติ ไมวาจะเปน เทคนิคการใชสีชนิดตาง ๆ เทคนิคในเชิงภาพพิมพ 

เชน ภาพพิมพโลหะ ภาพพิมพไม การสรางพื้นผิวในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางทักษะการปฏิบัติอยางสรางสรรค 

รวมถึงมีความมุงมั ่นและมีวินัยในการสรางผลงานอยางรับผิดชอบและสามารถนำเสนอผลงานไดอยางมี

คุณภาพ 

In this course, students will practice the creation of basic contemporary art 

independently with a focus on learning specialized techniques in the framework of two-
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dimensional works. They will practice techniques for using different types of coloring, 

printmaking techniques such as etching, woodcut, and various forms of surface creation in 

order to build creative practice skills. Students will be trained  to  commit and discipline in 

order to create their work responsibly and eventually can deliver a high quality work. 

 

ศรภ. 343   เทคนิคเฉพาะในงานศิลปะรวมสมัย (ศิลปะสามมิต)ิ  3 (1 – 4 – 4) 

CAP 343    Special Techniques in Contemporary art (3D)  

ฝกฝนการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยระดับพื้นฐานอยางอิสระ โดยมุงเนนการเรียนรูเทคนิค

เฉพาะทางตาง ๆ ในกรอบของผลงาน 3 มิติ ไมวาจะเปน เทคนิคการหลอ ปูนปลาสเตอร งานไม งานเหล็ก 

และอ่ืน ๆ        เพื่อสรางทักษะการปฏิบัติอยางสรางสรรค รวมถึงมีความมุงมั่นและมีวินัยในการสรางผลงาน

อยางรับผิดชอบและสามารถนำเสนอผลงานไดอยางมีคุณภาพ 

In this course, students will practice the creation of basic contemporary art 

independently with a focus on learning specialized techniques in the framework of three-

dimensional works such as casting techniques, plastering, woodworking, ironwork, etc. in order 

to build creative practice skills. Students will be trained  to  commit and discipline in order 

to create their work responsibly and eventually can deliver a high quality work. 

 

ศรภ. 344   เทคนิคเฉพาะในงานศิลปะรวมสมัย (ศิลปะบนฐานเวลา) 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 344    Special Techniques in Contemporary Art (Time-based Media)  

ฝกฝนการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยระดับพื้นฐานอยางอิสระ โดยมุงเนนการเรียนรูเทคนิค

เฉพาะทางตาง ๆ ในกรอบคิดบนฐานของเวลา ไมวาจะเปน เทคนิคของงานภาพถาย และภาพเคลื่อนไหว 

เทคนิคการใชโปรแกรมมัลติมีเดียและเทคโนโลยี เพื่อสรางทักษะการปฏิบัติอยางสรางสรรค รวมถึงมีความ

มุงมั่นและมีวินัยในการสรางผลงานอยางรับผิดชอบและสามารถนำเสนอผลงานไดอยางมีคุณภาพ 

In this course, students will practice the creation of basic contemporary art 

independently with a focus on learning specialized techniques in a time- based framework, 

whether it is a photographic technique or motion graphics, also techniques for using 

multimedia programs and technology in order to build creative practice skills.  Students will 

be trained  to  commit and discipline in order to create their work responsibly and eventually 

can deliver a high quality work. 
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ศรภ. 345   การตลาดสำหรับองคกรทางศิลปวฒันธรรม  3 (3 – 0 – 6) 

CAP 345    Marketing for Art Organizations  

ศึกษากระบวนการการวางแผนการตลาด เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผน พฤติกรรมผูบริโภคทาง

ศิลปะ การแขงขัน และการวิจัยทางการตลาด ฯลฯ โดยฝกทักษะและวิเคราะหรูปแบบการเขียน ทั้งการเขียน

รายงาน การเขียนการนำเสนอโครงการ การเขียนและทำโฆษณาประชาสัมพันธ 

In this course, students will study the marketing planning process in order to 

understand planning principles, art patron and consumer behaviors, competition in art 

marketing and marketing research, etc. They will practice analyzing skills and writing various 

forms of report, project proposal and advertising. 

 

ศรภ. 346   สัญศาสตรเบื้องตน 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 346   Introduction to Semiotics  

ศึกษาองคความรูและมโนทัศนเบื้องตนของสัญศาสตร เพื่อใหสามารถประยุกตใชองคความรูในเชิง

ทฤษฎี มุมมอง แนวคิด ในการอานภาพ/สัญญะและสามารถวิเคราะห วิจารณงานศิลปะในฐานะวัฒนธรรม

ทางสายตาไดอยางเทาทันตอแนวคิดและปรากฏการณของโลกปจจุบัน 

In this course, students will study and gain basic knowledge and thoughts of 

semiotics.  They will have the ability to apply theories, perspectives, and ideas in visual 

literacy: reading and analysing visual images. They will learn to criticize an artform as a visual 

culture in order to understand the thoughts and phenomena of the contemporary world. 

 

ศรภ. 347   ศิลปะที่สัมพนัธกับการเมือง 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 347    Political Art  

ศึกษาความเคลื่อนไหวของศิลปะที่สัมพันธกับการเมืองและกรณีศึกษาของนักกิจกรรมทาง

การเมือง (Activist) ในเชิงประวัติศาสตร กรอบความคิดหลัก และบริบททางสังคมวัฒนธรรม ทั้งศิลปะทาง

การเมืองที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก เอเชีย และประเทศไทย เพื่อใหเขาใจและสามารถวิเคราะห สังเคราะห

ศิลปะรวมสมัยที่เชื่อมโยงเก่ียวพันกับประเด็นทางการเมืองไดอยางเทาทัน 

In this course, students will study the art movement in response to politics and the 

case studies of the activists in terms of historical context, main ideas, socio-cultural context, 

whether those political arts take place in the Western world, Asia or Thailand. They will learn 

to understand and analyze contemporary art that is relevant to political issues properly. 
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ศรภ. 348   องคความรูสำหรับการเปนภัณฑารักษ 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 348   Curatorial Knowledge  

ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการในการวิเคราะหและการจัดการงานศิลปะ โดยเรียนรูแนวคิด 

กระบวนการนำเสนอ การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ และการจัดสรางองคความรูในฐานะภัณฑารักษ เรียนรูถึง

ความสำคัญในการจัดการหอศิลป พิพิธภัณฑ และองคกรทางศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ ในโลกศิลปวัฒนธรรมรวม

สมัยในแบบสหวิทยาการ เพื่อนำมาปรับใชตอการพัฒนาองคกรทางศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย 

In this course, students will study basic principles, concepts, methods in art 

management, learn to understand the concept, presentation process, art exhibits, and gaining 

knowledge as a curator. They will learn how important it is to manage art galleries, museums, 

and other cultural organizations in contemporary art and culture in an interdisciplinary way. 

Eventually, they will be able to apply such knowledge and skills and make a development in 

art and cultural organizations in Thailand. 

 

ศรภ. 349   การออกแบบนิทรรศการศิลปะ 3 (1 – 3 – 5) 

CAP 349    Art Exhibition Design  

ฝกปฏิบัติการจัดนิทรรศการศิลปะ ตั้งแตการสรางกรอบความคิด การคัดเลือกผลงาน กระบวนการ

นำเสนอนิทรรศการ การออกแบบนิทรรศการ รวมทั้งศึกษาแนวคิดและเทคนิคการจัดแสดงงานโดยวิเคราะห

พื ้นที่และองคประกอบอื่น ๆ เชน การมีสวนรวมของชุมชน การเงิน กฎหมาย แนวโนมดานเทคโนโลยี  

ความหลากหลายของพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค ฯลฯ 

In this course, students will practice how to exhibit art exhibition from 

conceptualization, selection of artworks,  presentation process,  and exhibition design.  They 

will study thoughts, ideas and techniques of how to create art exhibitions by analyzing sites, 

environments and other elements such as community participation, finances, laws, 

technology trends, variety of art patrons and consumer behaviors and attitudes, etc. 

 

ศรภ. 350   การถายภาพโฆษณา 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 350    Advertising Photography  

ศึกษาและเรียนรูหลักการถายภาพวัตถุตาง ๆ การจัดแสงและคุณภาพของแสงที่เหมาะสมกับวัตถุ

พื้นผิวตาง ๆ การจัดองคประกอบภาพ การจัดสิ่งของประกอบฉาก รวมถึงการวางแนวคิดและกำหนดเนื้อหา

ในการถายภาพ เพื่อนำไปใชในงานโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

In this course, students will study and learn the principles of photographing various 

objects, optimized lighting and quality of light for various surfaces, build a skill in composing 

and arranging props, also learn how to conceptualize and create content in the photography 

process in order to create a high quality of advertising photography works. 
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วิชาเฉพาะดาน-เลือก กลุมวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ บริการ และประสบการณ 

ผบป. 211   เทคนิคการเขียนแบบและการนำเสนอผลงานสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 211    Drawing and Presentation Techniques for Product Designer  

 ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติของผลิตภัณฑ สรางความเขาใจเรื่อง

มิติสัมพันธของภาพดานที่ถูกตองและแมนยำ โดยการฝกปฏิบัติการเขียนแบบภาพตาง ๆ เชน วิธีการเขียน

ภาพฉาย วิธีการเขียนภาพสามมิติ วิธีการเขียนภาพทัศนียภาพ เปนตน และฝกปฏิบัติการรางภาพผลิตภัณฑ 

ลงสีอยางนักออกแบบผลิตภัณฑเพื่อใชสำหรับสื่อสารในกระบวนการพัฒนาผลงาน การนำเสนอผลงานและ

กระบวนการผลิตในระดับสากล 

 Study the theories and principles in 2D and 3D drawings of products.  Build an 

understanding of the correct and precise dimensions of the images by practicing drawing such 

as how to write a projection, how to paint a hologram and how to write pictures, scenery, 

etc.  and practicing drafting products.  Paint like a product designer to communicate in the 

product development process.  Presenting of work and production processes at the 

international level. 

 

ผบป. 212   ปฏิบัติการสรางตนแบบ  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 212    Model Making Studio  

 ศึกษาและฝกฝน เทคนิควิธีการตาง ๆ ในการสรางชิ้นงานตนแบบผลิตภัณฑ เพื่อใชประโยชนใน

กระบวนการการพัฒนางาน ไปจนถึงการนำเสนอแนวความคิดของผูออกแบบผานชิ้นงานตนแบบอยางมี

ประสิทธิภาพ สรางความเขาใจที่ตรงกัน ระหวางผูออกแบบ ผูรวมงาน และสาธารณะชน 

 Study and practice methods of techniques to create product prototypes for applying 

in the work development process and for effectively presenting the designer's ideas through 

prototypes, which creates mutual understanding between designers, collaborators and the 

public. 

 

ผบป. 213   การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงคำนวณในประวัตศิาสตรการออกแบบ 3 (2 – 2 – 5) 

PSE 213    Systems Thinking and Computational Thinking in History of Design  

ศึกษา ทำความเขาใจ วิเคราะหของการสรางงานออกแบบที่ใชหลักการคิดเชิงระบบและการคิด 

เชิงคำนวนผานประวัติศาสตรของวิวัฒนาการงานออกแบบ เพื่อเปดโลกทัศนและฝกการคิดเชิงระบบและการ

คิดเชิงคำนวน เพื่อสรางระบบความคิดในการสรางสรรคผลงานการทำงานในวิถีทางของนักออกแบบ 

Study, understand and analyze the designed creations based on systematic and 

computational thinking through the history of design evolution.  To open their visions and to 
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practice systematic thinking and computation thinking for creating a thinking system of ideas 

for creating work in the way of designers. 

 

ผบป. 214   นวัตกรรมวัสดุและการผลิต 3 (2 – 2 – 5) 

PSE 214    Material Innovation and Production  

 ศึกษาลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติ ขอจำกัด และกรรมวิธีการผลิตระบบอุตสาหกรรมของวัสดุ

พื ้นฐานตาง ๆ ที่ใชในงานออกแบบผลิตภัณฑขั้นพื้นฐาน เชน ไม โลหะ พลาสติก แกว ควบคูไปกับการ

เสริมสรางความเขาใจในการเลือกใชวัสดุอยางสรางสรรคใหเหมาะสมกับการใชงาน เร่ืองราว แนวความคิดใน

การออกแบบผลิตภัณฑ 

 Study the physical characteristics, properties, limitations and production processes, 

and industrial systems of basic materials, which are used in basic product design such as 

wood, metal, plastic, glass, along with enhancing the understanding of material selection in a 

creative way that is suitable for use, story and concept in product design. 

 

ผบป. 215   ปจจัยมนุษยและการออกแบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง     3 (2 – 2 – 5) 

PSE 215    Human Factors and Human Centred Design  

 ศึกษาโครงสราง ระบบการรับรู การตอบสนองการรับรูและขีดความสามารถทางกายภาพและ

ความรูสึกของมนุษยที่สัมพันธกับวัตถุ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมที่เกี ่ยวของกับการใชงานของผลิตภัณฑ

ประเภทตาง ๆ โดยใชหลักความตองการของมนุษยเปนศูนยกลาง ในการระดมความคิด ทดสอบ ทดลองจาก

ผูใชงานในการหาขอสรุปของการออกแบบผลิตภัณฑไดอยางเหมาะสมกับบริบทการใชงาน ความรูสึกของ

ผูใชงานและสภาพสิ่งแวดลอม 

 Study the structure, recognition system, cognitive responses and the physical ability 

and human feelings related to objects, lives and the environment related to the use of 

different types of products based on human needs as the center In brainstorming, test trials 

from users to find conclusions of product design, which is suitable for the context of use, 

user’s feelings and environmental conditions. 
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ผบป. 216   โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ     3 (1 – 4 – 4) 

PSE 216    Applications for Product Designer  

 ศึกษาและปฏิบัติงานเพื่อใหเขาใจหลักและวธิีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียนแบบจำลอง

ภาพเสมือนที่ใกลเคียงกับผลงานผลิตภัณฑจริง เพื่อสื่อสารทุกรายละเอียดของงานผลิตภัณฑในกระบวนการ 

พัฒนาผลงาน การนำเสนอผลงาน การสื่อสารกับผูผลิต รวมไปถึงเพื่อใชสำหรับประกอบการข้ึนตนแบบจำลอง

ผลิตภัณฑ  ดวยเคร่ืองพิมพ 3 มิติ อยางมืออาชีพ 

 Study and perform work to understand principles and methods of using computer 

programs in drawing and simulating a virtual image that is close to the actual products to 

communicate every details of the product work, which includes the process of product 

development, product presentations and communicating with the manufacturer plus for using 

in  prototype and product model assembling professionally with a 3D printer. 

 

ผบป. 221   ทักษะพืน้ฐานการออกแบบสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 221    Basic Skill for Product Designer  

 ศึกษาประเภท ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในภาพรวมทักษะของการออกแบบผลิตภัณฑ โดยฝก

ปฏิบัติการใชกระบวนการออกแบบในการสรางแนวความคิดสรางสรรคที่ถายทอดผาน รูปราง รูปทรงของ

ผลิตภัณฑที่สัมพันธกับสุนทรียภาพและการใชงานตามวัตถุประสงคและสวนประกอบของผลิตภัณฑ ไปจนถึง

เหตุผลทางการตลาดผานขั้นตอนการพัฒนาผลงานอยางเปนระบบและสามารถนำเสนอแนวความคิดและ

ผลงานไดอยางเหมาะสม 

 Study the types, theories, and basic principles of the overall product design skills by 

practicing the design process to create creative concepts through the shapes, the shapes of 

the products in relation to aesthetics and their intended use and product composition as well 

as the systematic process of product development and the ability to present ideas and works 

properly. 

 

ผบป. 222   การออกแบบผลิตภัณฑไลฟสไตลในชวีิตประจำวนั 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 222    Lifestyle Product Design in Everyday Life 

วิชาบังคับกอน: สอบได ผบป. 221 

 

ศึกษาหลักการและแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑท ี ่คำนึงถ ึงพฤติกรรมของผู ใช งานใน

ชีวิตประจำวัน และฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑไลฟสไตล ที่มีรายละเอียดของโครงสรางและ/หรือกลไก

พื้นฐาน ที่สัมพันธกับความงามของรูปทรงและการใชงาน ภายใตเรื่องราวและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของ

แบรนดสินคาของธุรกิจสรางสรรคในภาวะปจจุบัน 

Study principles and guidelines for designing products that take into account the 

behavior of users in daily lives and practice the design for lifestyle products, which have the 
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details of structures and /  or basic mechanisms in relation to the beauty of shapes and 

functional usage under the stories and the business direction of the creative business brand 

in the current situation. 

 

ผบป. 311   การออกแบบอัตลักษณผลิตภัณฑ แบรนดและความเปนผูประกอบการ 3 (2 – 2 – 5) 

PSE 311    Product Identity, Branding and Entrepreneurship  

 ศึกษา วิเคราะหรูปแบบและอัตลักษณทางการออกแบบกับสิ่งแวดลอม อัตลักษณการออกแบบที่

สะทอนวิธีการคิด ปรัชญาการใชชีวิต ภูมิปญญา ควบคูไปกับฝกฝนการสรางแบรนด ภายใตวิธีการคิดอยาง

ผูประกอบการ ทฤษฎีทางการตลาดเบื้องตนที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจสรางสรรค สามารถหาชองทางการตอ

ยอดแนวความคิดใน เชิงธุรกิจเพื่อสรางรายได รวมไปถึงเทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ 

 Study and analyze design patterns and identities with the environment and design 

identity that reflects thinking methods, living philosophy and wisdom along with branding 

practice under the entrepreneurial way of thinking and basic Marketing Theories, which are 

suitable for Creative Business Models. Be able to find ways to develop ideas Business-oriented 

to generate income Including techniques for presenting a business plan for product design 

work. 

 

ผบป. 321   การออกแบบผลิตภัณฑในเทคโนโลยีการเชื่อมตอ  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 321    Product Design in Connectivity Technologies    

วิชาบังคับกอน : สอบได ผบป. 221  

ศึกษาหลักการและแนวทางการออกแบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกับ

เทคโนโลยี การเชื่อมตอกันอยางเปนระบบ โดยคำนึงถึงบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการออกแบบอยาง

ยั่งยืน ผานการฝกปฏิบัติการคนควาขอมูล ทดสอบ ทดลองเพื่อนำมาออกแบบใชในการออกแบบผลิตภัณฑ 

Study principles and guidelines for the design of electronic devices in daily lives 

linked to technology, and systematic connection, which takes into account the socio-

economic context and sustainable design through practicing the data gathering, and testing 

for  using in product design. 
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ผบป. 322   กลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 322    Product Design Strategy  

วิชาบังคับกอน : สอบได ผบป. 221 

     ศึกษาและฝกปฏิบัติในการออกแบบเชิงกลยุทธของการสรางแบรนด หรือการสรางอัตลักษณ

ผลิตภัณฑอยางผูประกอบการผานการคิดเชิงออกแบบและวิธีวิจัยดานการออกแบบ นำมาใชในการออกแบบ

เชิงกลยุทธของผลิตภัณฑในระบบอุตสาหกรรมสรางสรรค โดยคำนึงถึงการนำวัฒนธรรมไทยสูตลาดสากล 

 Study and practice branding strategic design or creating of the entrepreneurial product 

identity through design thinking and design research methods used in the strategic design of 

products in the creative industry system with consideration to bringing Thai culture to the 

international market. 

 

ผบป. 331   การออกแบบประสบการณ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 331    Experience Design  

 ศึกษาหลักการ ปจจัยและเทคนิควิธ ีการออกแบบประสบการณ ในการฝกฝนการออกแบบ

กระบวนการรูปแบบใหมที ่สัมพันธกับการออกแบบการรับรู ของมนุษยและชวงเวลา ที่ผสมผสานหลาย

สาขาวิชากับระบบในการคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาจากประสบการณรูปแบบใหมที่ผูใชงานไดรับ 

 Study principles, factors and technical methods of experience design.  To practice 

designing new types of processes in relation to the design of human perceptions and times. 

It combines multiple disciplines with creative thinking systems to create value from the new 

user experiences. 

 

ผบป. 332   การคิดเชิงออกแบบและการออกแบบบริการ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 332    Design Thinking and Service Design  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เครื่องมือและวิธีการของการคิดเชิงออกแบบ ฝกฝนการสรางสรรคชองทาง

การเกิดธุรกิจ นวัตกรรมใหม ผลิตภัณฑในรูปแบบใหม ตลอดจนกลยุทธการออกแบบและการบริการเพื่อให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสรางสรรคประสบการณใหม ๆ กับผูรับบริการ เพื่อคนหาชองทางในการสราง

นวัตกรรมธุรกิจบริการใหม หรือเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันระหวางองคกร 

 Study the theories, principles, tools and methods of design thinking and Practice 

creating the new business channels, new innovations, new products, as well as design 

strategies and services to achieve maximum efficiency and create new experiences with 

service users to find channels to create new service business innovations or to create a 

competitive advantage between organizations. 
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ผบป. 411   การบริหารจัดการงานออกแบบและการจัดการโครงการ  3 (2 – 2 – 5) 

PSE 411     Design Management and Project Management  

 ศึกษาหลักการของการบริหารจัดการธุรกิจสรางสรรค วิธีการทำงานระหวางผูจางและผูวาจาง 

จรรยาบรรณของนักออกแบบ กฎเกณฑระเบียบและกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ศึกษาลำดับขั้นตอนของ

การประกอบวิชาชีพการออกแบบ ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการและการพัฒนาระบบนวัตกรรมของงาน

สรางสรรคในธุรกิจ 

 Study the principles of creative business management, the work methods between 

the employer and their employee, the designer’ s ethics, rules and regulations and laws of 

intellectual property. Study the steps of the design profession, as well as project management 

and the development of innovative systems of creative works in business. 

 

ผบป. 421   การออกแบบผลิตภัณฑในแนวโนมอนาคต     3 (1 – 4 – 4) 

PSE 421    Product Design in Future Trend  

วิชาบังคับกอน : สอบได ผบป. 221 

ศึกษาและฝกปฏิบัติออกแบบโดยใชวิธีการคนควา วิเคราะห สังเคราะหความสัมพันธของขอมูล 

ในการคาดการแนวโนมการออกแบบในอนาคต โดยใชหลักการคิดเชิงออกแบบในการริเริ ่มสรางสรรค

ผลิตภัณฑใหมควบคูไปกับสรางสรรคชองทางในการประกอบธุรกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

Study and practice the designing by using methods of research, analysis, synthesis 

of correlations of information in forecasting future design trends by applying design thinking 

in initiating new products along with creating channels for future business operations. 

 

ผบป. 341   การออกแบบบรรจุภัณฑ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 341    Packaging Design 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติงานออกแบบบรรจุภัณฑที่สงเสริมผลิตภัณฑทั้งในเชิงโครงสรางที่ทำใหเกิด

คุณสมบัติตาง ๆ ในการปกปองผลิตภัณฑและตอบสนองการใชงานตามพฤติกรรมของผูใชงาน ตลอดจนในเชิง

รูปลักษณ ภาพลักษณ ที่สัมพันธกับแบรนด แผนกลยุทธทางการตลาด อัตลักษณของงานออกแบบ สรางความ

เขาใจพื้นฐาน การจัดการขอมูลบนบรรจุภัณฑอยางเปนระบบ 

Study the theories and practice the packaging design promoting products in a 

structured way that creates various product protection properties and responds to usage 

according to user behaviors, as well as in terms of their brand images, marketing strategies, 

design identity and building a basic understanding of the information systematic management 

on packaging. 
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ผบป. 342   การออกแบบเฟอรนิเจอรและพื้นที ่ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 342     Furniture and Space Design 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบเฟอรนิเจอรที ่คำนึงถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการใชงาน 

ตลอดจนสถานที่ในการจัดวางและบริบทของพื้นที่ที่สงผลกระทบตอแนวความคิดในการออกแบบและการ

สื่อสารของงานออกแบบ นอกจากนั้นมีการฝกหัดการออกแบบเฟอรนิเจอรที่สอดคลองกับสัดสวนของมนุษยที่

สัมพันธกับโครงสราง การเลือกวัสดุ อุปกรณและการติดตั้ง รวมไปถึงเทคโนโลยีในการผลิต 

Study the theory and principles of furniture design that takes into account the 

behaviors of functional usage, as well as the context of the area affecting the design concept 

and communication of the design.  In addition, the practice of furniture design in accordance 

with the human proportions in relation to the structure, material selection, equipment and 

installation and production technology. 

 

ผบป. 343   การออกแบบปฏิสัมพันธ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 343     Interactive Design 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบปฏิสัมพันธ โดยจับประเด็นความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 

มนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับผลิตภัณฑ หรือ มนุษยกับเทคโนโลยี มาออกแบบใหเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ

ใหมหรือพัฒนารูปแบบของงานผลิตภัณฑที่มีอยูแลวใหเกิดความนาสนใจมากข้ึน 

Study and practice interaction design by gathering the issues of the human- human 

relationships, human to product relationships and human to technology relationships and 

then designing new products, innovations, or developing forms of existing products to make 

them more interesting. 

 

ผบป. 344   การออกแบบงานฝมือรวมสมัย 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 344    Contemporary Craft Design 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบโดยการตีความงานฝมือในรูปแบบใหม ซึ่งมีจุดมุงหมายในการคนหา

วิธีพัฒนางานฝมือรูปแบบประเพณีใหมีความรวมสมัย ทันตอความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในขณะที่ยงัสะทอน

ถึงวัฒนธรรมเกา โดยการประยุกตเทคนิควิธีการผลิตดวยเทคโนโลยี การเลือกใชนวัตกรรมทางวัสดุ การ

ทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชางฝมือ หรือ การสรางระบบวิธีการทำงานในบริบทของมนุษยในยุคปจจุบัน 

Study and practice designing by interpreting crafts in new ways, which have aims to 

find ways to develop traditional craftsmanship to be contemporary, to keep up with social 

changes, while still reflecting on the old culture by applying the technique of manufacturing 

technology, the selecting of innovative materials, experiments for artisan behavior 

modification or system of methods of behavior in modern human contexts. 

 



45 

 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 

ผบป. 345   การออกแบบการทดลองวัสดุ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 345    Experimental Materials Design 

ศึกษาปจจัยและวิธีการในการพัฒนาวัสดุในลักษณะการสรางนวัตกรรมวัสดุ ผานการปฏิบัติการ

ออกแบบวัสดุเชิงทดลองในรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดจากแนวความคิดและกรรมวิธีใหม เพื ่อคนหาวัสดุที ่มี

คุณสมบัติเฉพาะอยางเปนระบบ 

Studying the factors and methods of material development in the nature of material 

innovation through material design experiments in various forms, which resulting from new 

ideas and processes to systematically search for materials with specific properties. 

 

ผบป. 346   การออกแบบเคร่ืองประดับรวมสมัย 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 346    Contemporary Jewelry Design 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับรวมสมัยโดยการตีความงานฝมือในรูปแบบรวมสมัย  

ซึ่งเนนแนวความคิดที่สะทอนถึงบริบททางวัฒนธรรม ประเด็นทางสังคมในยุคปจจุบันที่แสดงความเปนตัวตน

ของผูใชงาน 

Study and practice contemporary jewelry design by interpreting contemporary 

craftsmanship, which emphasizes the concept reflecting the cultural contexts and social issues 

in present times that express the identities of the users. 

 

ผบป. 347   การออกแบบผลิตภัณฑแสงสวาง 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 347    Lighting Product Design 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑแสงสวางที่สัมพันธกับการออกแบบการใหแสงสวางใน

รูปแบบตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเทคโนโลยีแสงไฟและเทคโนโลยีการเชื่อมตอ 

Studying and practicing lighting product design related to various types of lighting 

design both interior and exterior, as well as lighting technology and connection technologies. 

 

ผบป. 348   การออกแบบผลิตภัณฑสื่อการเรียนรูเชิงบันเทิง  3 (1 – 4 – 4) 

PSE 348    Edutainment Product Design 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑที่สงเสริมการเรียนรู มุงพัฒนาทักษะทางรายกายและ

จิตใจ ผานวิธีการเลนที่สนุกสนุกสนานกระตุนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 

Study and practice designing products that promote learning, which have an 

objective to develop physical and mental skills through fun and entertaining ways to stimulate 

learning in different ways. 
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ผบป. 349   การออกแบบเชิงแนวคิด 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 349    Conceptual Design 

ศึกษาหลักการและปฏิบัติการออกแบบเชิงแนวคิดที่เนนการวางพื้นฐานแนวความคิดอยางลึกซึ้ง  

โดยการวิเคราะหตีความประเด็นที่สนใจในบริบทของตนเองอยางมีเหตุผล พรอมเชื่อมโยงความสัมพันธของ

แนวความคิดใหเขากับสวนประกอบตาง ๆ ของงานเขาดวยกัน เพื่อบอกเลาเรื ่องราวเชิงอุปมาและแสดง 

อัตลักษณทางความคิดสวนบุคคลผานผลงานการออกแบบ 

Study concepts and practice the conceptual design that emphasizes the deep 

foundation of concepts by logically analyzing and interpreting the points of interest in their 

own context, while linking the relationships of ideas to the various components of the work 

together to tell metaphor stories and express an idea identities through design work. 

ผบป. 351   การออกแบบเชิงวัฒนธรรมไทย 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 351    Thai Cultural Design 

ศึกษาหลักการของการออกแบบโดยใชวัฒนธรรม โดยฝกปฏิบัติการโครงการออกแบบโดยการนำ 

องคความรูหรือเทคนิควิธีการซึ่งเปนภูมิปญญาหรือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เรื ่องราวที่มาของ

วัฒนธรรมมาประยุกตใชกับสรางสรรคธุรกิจของงานออกแบบผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจำวันปจจุบันเพื่อเปน

การสงเสริมอัตลักษณไทยในตลาดการคานานาชาต ิ 

Study the principles of cultural design by practicing design projects that bring 

knowledge or techniques, which are wisdom or cultural heritage of Thailand. The story of the 

cultural origin is applied to the creative businesses of the present daily life product design in 

order to promote Thai identity in the international market. 

 

ผบป. 352   การออกแบบกิจกรรมและอุปกรณ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 352    Activities and Equipment Design 

ศึกษาหลักการสรางสรรคกิจกรรม ผานการปฏิบัติการออกแบบสรางสรรคนวัตกรรมโดยการ

สรางสรรคกิจกรรม วิธีการดำเนินกิจกรรม และอุปกรณที่ใชประกอบกิจกรรมนั้น ในรูปแบบของงานออกแบบ

ที่ไมซับซอนเชิงเทคนิค เชน ของเลนและวิธีการเลน กีฬาและอุปกรณในการดำเนินเกมส อุปกรณและวิธีใน

การออกกำลังกาย 

Study the principles of creating activities through the practice of designing innovation 

by creating activities, methods of conducting activities, and equipment used for that activities 

In the forms of uncomplicated technical designs such as toys and their play methods, sports 

and sport equipment, exercises and methods of exercises. 
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ผบป. 353   การออกแบบอาหารและการรับประทาน 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 353    Food and Eating Design 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบอาหารและการรับประทานโดยประยุกตความรูทางการออกแบบสู

ผลิตภัณฑอาหาร และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ไปจนถึงผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการบริโภค โดย

มุงเนนไปที่การสรางรูปลักษณและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยาง เพื่อใหเกิดสุนทรียภาพหรือสราง

ประสบการณใหมในการรับประทานที่สามารถตอยอดทางธุรกิจได 

Study and practice food design and eating design by applying design knowledge to 

food products, eating habits, as well as products related to consumption, which are focused 

on the creation of appearance and behavior modification to create aesthetics or create new 

experiences in eating that can be extended to business expansion. 

 

ผบป. 354   การออกแบบโครงการธุรกิจเพื่อสังคม 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 354     Social Enterprise Project Design 

ศึกษาหลักการของโครงการปฏิบัติการออกแบบโดยมีจุดหมายในการพัฒนาสังคมควบคูไปกับการ

สรางสรรคผลิตภัณฑที่มาสังคมนั้นผนวกกับมุมมองเชิงธุรกิจ โดยเลือกกรณีศึกษาในระดับจุลภาคหรือระดับ 

มหภาค ซึ่งอาศัยขอมูลพื้นฐานสังคมที่เลือกมาสรางจุดเร่ิมของโครงการออกแบบ กอใหเกิดการบริหารจัดการ 

รวมไปถึงการแกปญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่เปาหมายอยางยั่งยืน 

Study the principles of design practice projects, which have an objective to develop 

society along with product creation combined with a business perspective. By selecting a case 

study at the micro or macro levels, which rely on the social background information selected 

to create the starting point of the design project causing management including sustainably 

solving problems in target areas. 

 

ผบป. 355   ผลิตภัณฑวิจารณ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 355    Product Critique 

ศึกษาหลักการของการวิพากษวิจารณ ผานกระบวนการฝกฝนการจับประเด็น การวิเคราะหและ

การวิจารณงานออกแบบผลิตภัณฑทุกประเภทอยางเปนระบบ โดยสืบคนหาขอมูลของงานผลิตภัณฑที่เปน

กรณีศึกษาในทุกแงมุมผสานกับขอมูลของผลิตภัณฑเทียบเคียงในตลาด มาเปนพื้นฐานของการวิเคราะห 

วิจารณ เพื่อจัดทำสรุปขอมูลที่มีประสิทธิภาพพรอมใชในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือจัดการกลยุทธทางการตลาด 

รวมไปถึงการนำเสนอสาระ มุมมองที่ไดจากการวิเคราะหสูสาธารณะชนโดยการนำเสนอและตีพิมพ 

Study the principles of criticism through the practice of grasping issues, analyzing 

and reviewing all types of product designs systematically by searching for the information of 

all aspects of case- studied products blended with the information of the comparable 

products on the market.  These serve as the basis of critical analysis to create the 
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comprehensive summary of ready- to- use information in product development or marketing 

strategy management including the presentation of perspectives obtained from the analysis 

to the public by presentation and publication. 
 

ผบป. 356   การออกแบบความยั่งยืน 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 356    Sustainability Design 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการของความยั่งยืน โดยฝกปฏิบัติการโครงการออกแบบดวยพื้นฐานระบบ

วิธีการคิดอยางยั่งยืน ฝกฝนประยุกตองคความรู ดานการออกแบบกับขอมูลความรู ในเชิงวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมและสรางความสัมพันธที่ยั่งยืนระหวางคน วัตถุและธรรมชาติ รวมไปถึงการบริหารจัดการโครงการ

ออกแบบใหเกิดประโยชนสูงสุดในทุกกระบวนการการทำงาน 

Students will study the theories and principles of sustainability by practicing the 

design project using a sustainable thinking concept. They will practice by applying the design 

knowledge with scientific information and environmental issues to build long lasting 

relationships between people, objects and nature.  The study will include design project 

management that creates maximum benefit for every work. 

 

ผบป. 357   การออกแบบที่ใชระบบการผลิตแบบดิจิทัล 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 357    Digital Fabrication Design 

ศึกษาเรื่องระบบกลไกของเครื่องจักร วัสดุอุปกรณและกรรมวิธีการขึ้นรูปตนแบบในการผลิตแบบ

ดิจิทัล ผานการปฏิบัติการออกแบบที่ใชจุดเดนของการผลิตแบบดิจิทัลเพื่อสรางความแตกตาง 

In this course, students will study mechanical systems of machine, materials, 

equipment and model- making processes of digital fabrication through design practices that 

use the advantages of digital printing or prototyping to differentiate their designs. 

 

ผบป. 358   การออกแบบในสังคมความปรกติใหม 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 358    Design in New Normal Society   

ศึกษาบริบทและปจจัยของสังคมความปรกติใหม โดยฝกปฏิบัติการโครงการออกแบบภายในสังคม

สังคมความปรกติ ที่คำนึงถึงสุขอนามัย ระยะหางระหวางบุคคล วิถีชีวิตใหม ระบบการบริหารจัดการ 

เทคโนโลย ีตลอดการสือ่สาร  

Students will study the contexts and factors of the new normal society and practice 

the design projects within the new normal environment that takes into account hygienic 

issues, distance between persons, new ways of living, adaptive management system, 

technology and communication. 
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ผบป. 359   การพยากรณแนวโนมในการออกแบบ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 359    Design Trend Forecast 

ศึกษาหลักการและปจจัยของพยากรณแนวโนมในการออกแบบ โดยฝกปฏิบัติการโครงการ

พยากรณแนวในการออกแบบ ที่คำนึงถึงการวางแผนกลยุทธ อนุกรมเวลา ทิศทางและกระแสการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมความตองการของสังคมที่กระทบกับแนวโนมในการออกแบบตามกรอบระยะของเวลา 

Students will study the principles and factors of forecasting design trends by 

practicing projects that take into account the strategic planning, time series, direction and 

behavioral changes of social needs that affect design trends prediction. 

 

ผบป. 361   เทคโนโลยีสรางสรรคการออกแบบ 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 361     Technology Creation Design  

ศึกษาเรื ่องการใชเทคโนโลยีในการสรางสรรคผลงานการออกแบบตาง ๆ โดยฝกปฏิบัติการ

ออกแบบผานโครงการที่ใชเทคโนโลยีสรางสรรคการออกแบบ 

In this course, students will study the creative use of technology in creating various 

design projects.  They will learn to practice by initiating design projects that explore and 

experiment with emerging technologies. 

 

ผบป. 362   การออกแบบเพื่อทุกคน 3 (1 – 4 – 4) 

PSE 362     Universal Design 

ศึกษาหลักการออกแบบเพื่อทุกคน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม การสรางสถานที่ และสิ่งของตาง ๆ 

และฝกการออกแบบเพื่อใหทุกคนที่อยูในสังคมสามารถใชประโยชนจากสิ่งเหลานั้นไดอยางเต็มที่และเทาเทียม

กัน 

Students will study the design principles for universal design which uses the concept 

of designing for everyone in society in order that they can equally take advantage of the 

products or services.  The universal design projects can also be environmentally- friendly 

concern. 
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วิชาเฉพาะดาน-เลือก กลุมวิชาสหวิทยาการการออกแบบ 

สกอ. 311   ปฏิบัติการสหวิทยาการการออกแบบ 1                                                                    3 (1 – 4 – 4) 

IDD 311    Interdisciplinary Design Studio I   

 ฝกปฏิบัติการออกแบบโครงการสวนบุคคลที่เนนการสรางแนวคิดและกระบวนการออกแบบขาม

สาขาวิชาหรือขามศาสตร เพื่อคนหาแนวทางแกปญหาเชิงนวัตกรรมจากโจทยจริงในสังคม ดวยความรวมมือ

กับผูเชี่ยวชาญหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) จากองคกรภายนอก  

 In this course, students will practice personal interdisciplinary design projects focusing 

on creating concepts and design processes.  They have to find innovative solutions based on 

real- world problems in society, and in collaboration with experts or stakeholders from 

external organizations. 

 

สกอ. 312   ปฏิบัติการสหวิทยาการการออกแบบ 2                                                                    3 (1 – 4 – 4) 

IDD 312    Interdisciplinary Design Studio II  

 ฝกปฏิบัติการออกแบบโครงการความรวมมือเปนกลุมที่เนนการสรางแนวคิดและกระบวนการ

ออกแบบขามสาขาวิชาหรือขามศาสตร เพื่อคนหาแนวทางแกปญหาเชิงนวัตกรรมจากโจทยจริงในสังคม ดวย

ความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) จากองคกรภายนอก 

 In this course, students will practice in designing interdisciplinary and collaborative 

group projects focused on creating concepts and design processes.  They have to find 

innovative solutions based on real problems in society, and in collaboration with experts or 

stakeholders from external organizations. 

 

สกอ. 411   ปฏิบัติการสหวิทยาการการออกแบบ 3                                                                    3 (1 – 4 – 4) 

IDD 411    Interdisciplinary Design Studio III   

 ฝกปฏิบัติการออกแบบโครงการความรวมมือเปนกลุมที่เนนการสรางแนวคิดและกระบวนการ

ออกแบบขามสาขาวิชาหรือขามศาสตร เพื่อคนหาแนวทางแกปญหาเชิงนวัตกรรมจากโจทยจริงในสังคม  

ดวยความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) จากองคกรภายนอก  

 In this course, students will practice in designing interdisciplinary and collaborative 

group projects focused on creating concepts and design processes.  They have to find 

innovative solutions based on real problems in society, and  in collaboration with experts or 

stakeholders from external organizations. 
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             ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หนวยกิต) 

                  นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวย

กิต หรือเลือก เรียนในรายวิชาดังตอไปนี ้

ศก. 371   การคิดอยางนักออกแบบ 3 (3 – 0 – 6) 

FA 371    Think as Designer  

 ศึกษาทฤษฎีและหลักการคิดสรางสรรค ผานการปฏิบัติการคนควา คิด วิเคราะห ในการริเร่ิม

สรางสรรคผลงานการออกแบบตาง ๆ ตลอดจนการใชขอมูลในการสนับสนุนความเปนไปไดของแนวความคิด

ในการนำเสนอผลงาน 

 Students will study theories and principles of creative thinking through the practices 

of researching, thinking and analyzing.  To create various design works, they will use the 

information to support the possibilities of conceptual presentations. 

 

ศก. 372   โครงการความรวมมือทางการออกแบบ  3 (1 – 4 – 4) 

FA 372    Collaborative Design Project  

 ฝกปฏิบัติการทำงานแบบเปนกลุ ม และ/หรือ การรวมงานกับองคกรหรือหนวยงานอื่น เพื่อ

ออกแบบ และผลิตผลงานสรางสรรค โดยเนนการฝกปฏิบัติจากโจทยทางการออกแบบจริง 

 In this course, students will practice in a team working and/ or working with other 

organizations or agencies to initiate and design creative project by emphasizing on practical 

training from real -world design problems. 

 

ศก. 373   การเขียนเชิงสรางสรรค 3 (3 – 0 – 6) 

FA 373    Creative Writing 

ศึกษาหลักการและรูปแบบตาง ๆ ในการเขียนและฝกงานเขียนอยางสรางสรรคในหัวขอตางๆ ของ

งานศิลปะและการออกแบบ 

Students will study various writing principles and styles.  In addition, they will 

practice creative writing about various topics in art and design. 
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ศก. 374   การคุมครองนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา 3 (3 – 0 – 6) 

FA 374    Innovation Protection and Intellectual Property 

ศึกษาประเภทของกฎหมาย กฎเกณฑ และกระบวนการในการดำเนินการคุมครองนวัตกรรมและ

ทรัพยสินทางปญญาของธุรกิจสรางสรรคของในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนผลกระทบเกิดขึ้นจาก

กรณีศึกษาตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

In this course, students will study types of laws, rules and procedures for the 

protection of innovation and intellectual property of domestic and foreign creative businesses, 

as well as the effects of various case studies in both domestic and international levels. 

 

ศก. 375   ทักษะพื้นฐานการออกแบบสำหรับนักออกแบบ 3 (1 – 4 – 4) 

FA 375    Basic Design Skills for Designer 

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการออกแบบเบื ้องตน ผานการฝกฝนทักษะพื้นฐานในการเขียนแบบ  

การสื่อสารความคิดดวยภาพ และการข้ึนตนแบบ ตลอดจนการนำเสนอแนวความคิดและผลงาน 

Students will study and practice basic design principles by practicing basic drawing 

skills, visual representation of concepts, prototyping and idea presentation. 

 

ศก. 376   ทักษะของนักออกแบบมืออาชีพในระดับสากล 3 (3 – 0 – 6) 

FA 376    Professional Designer Skills in International Level 

ศึกษาหลักการและระบบการทำงานขององคการดานการออกแบบในระดับนานาชาติ ในการติดตอ

ประสานงาน ลำดับขั้นตอนในการประกอบวิชาชีพการออกแบบ รวมถึงระบบการสรางสรรคนวัตกรรมของ

ธุรกิจสรางสรรคในระดับสากล 

Students will learn the working principles and systems of international design 

organizations, the collaboration and procedures of professional practice in design business, 

including the business innovation in international level. 

 

ศก. 378   การออกแบบขับเคลื่อนนวัตกรรม 3 (3 – 0 – 6) 

FA 378    Design Driven Innovation 

ศึกษาหลักการและระบบการจัดการสรางนวัตกรรม โดยการเรียนรูจากกรณีศึกษาตาง ๆ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ผานการปฏิบัติในการออกแบบระบบการสรางนวัตกรรมโดยใชการออกแบบ 

In this course, students will study the principles and management systems to create 

innovation by learning from various case studies both at the domestic and international level. 

They will study design projects successfully created by innovation. 
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ศก. 379   สัมมนาทางการออกแบบ 3 (3 – 0 – 6) 

FA 379    Seminar in Design 

ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการออกแบบ และฝกปฏิบัติการ

ดำเนินการจัดสัมมนาในประเด็นการออกแบบตางๆ ฝกการแสดงความคดิเห็น การวิพากษวิจารณ  วิเคราะห 

ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

Students will organize seminars in order to share and learn about design. In addition, 

they will practice conducting the seminars on various design issues, as well as commenting, 

criticizing, analyzing, summarizing, evaluating and writing the report. 

 

ศก. 380 งานศิลปะและงานออกแบบเพื่อการสวมใส 3 (1 – 4 – 4) 

FA 380 Wearable Art and Design 

ศึกษาและเรียนรูวิธีการออกแบบงานศิลปะและงานออกแบบเพื่อการสวมใส ปจจัยที่มีผลตอการ

ออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ กระบวนการผลิต และวิธีการนำเสนอผลงานดวยการฝกปฏิบัติการออกแบบ 

และผลิตตนแบบ 

In this course, students will practice design concepts and methods to create 

wearable art and design.  They will learn design factors, design process, production process, 

prototyping and how to effectively present the wearable art and design project. 

 

ศก. 381   เสนทางกาวหนาในอาชีพนักออกแบบ 3 (3 – 0 – 6) 

FA 381    Career Path for Designers  

ศึกษาเสนทางอาชีพดานการออกแบบ ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักออกแบบมืออาชีพ 

In this course, students will learn about the career path of design professions by 

exchanging knowledge and experiences with professional designers. 

 

ศก. 382   ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปนและนักออกแบบ 3 (2 – 2 – 5) 

FA 382    English for Artist and Designer 

ฝกฝนพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารดานศิลปะและการออกแบบ โดยเนนการ

พัฒนาทักษะในดานคำศัพทเฉพาะทาง ความเขาใจในการอานและการสนทนาสื่อสารในดานศิลปะและการ

ออกแบบที่เก่ียวของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการศึกษาคนควา และการนำเสนองาน 

Students will practice and develop English language communication skills in art and 

design by focusing on developing the usage of terminology skill, reading comprehension and 

conversation in art and design fields in order to increase the efficiency in studying, researching 

and presenting art and design projects. 
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ศก. 383   กลยุทธทางการออกแบบและการบริหารจัดการ 3 (3 – 0 – 6) 

FA 383    Design Strategy and Management 

ศึกษาหลักการและกระบวนการในการสรางกลยุทธของการออกแบบผานหลักการการคิดเชิง

สรางสรรค และศึกษาระบบการบริหารจัดการธุรกิจสรางสรรคจากกรณีศึกษาตาง ๆ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ตลอดจนปฏิบัติการออกแบบกลยุทธและการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

Students will learn the principles and processes of creating design strategies through 

creative thinking principles.  In addition, they will learn the creative business management 

system from various case studies both at the domestic and international level, as well as 

effective design strategy and management. 

 

ศก. 420   การคนควาอิสระ 3 (1 – 4 – 4) 

FA 420    Independent Study 

การคนควา รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเฉพาะเรื่อง และนำเสนอผลงานออกแบบตาม

หัวขอและขอบเขตที่อยูในความสนใจของผูเรียน ภายใตการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา 

In this course, students will research, collect data, analyze and synthesize thematic 

information, and present their art or design projects according to topics and areas in the 

interest of the learners under the guidance of an advisor. 

 

ศรภ. 471   ศิลปะปริทัศน 3 (3 – 0 – 6) 

CAP 471   Survey of Art 

ศึกษาศิลปกรรมสำคัญของไทยจากการนำชมสถานที่จริงและภาพถาย เพื่อใหเขาใจและเห็นคุณคา 

ในภูมิปญญาโบราณของไทย และเพื่อเปนการเสริมความรูทั้งทางประวัติศาสตรและสุนทรียศาสตร 

In this course, students will study significant pieces of Thai art, both from visiting 

actual places and from various media. They will also learn to understand and appreciate Thai 

ancient wisdom in order to enhance knowledge, both historically and aesthetically. 

 

ศรภ. 472   ศิลปะกราฟฟตี้ 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 472   Graffiti Art 

ศึกษาและฝกฝนกระบวนการผลิตผลงานศิลปะกราฟฟตี้ในระดับมืออาชีพทั้งในเชิงทฤษฎีและการ

ปฏิบัติ เพื่อใหเขาใจสุนทรียศาสตร และบริบทในเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการใชสีสเปรย การออกแบบลวดลาย 

และเทคนิคเฉพาะอ่ืนๆ 

In this course, students will study and practice the process of producing graffiti art 

at a professional level, both in theory and practice in order to understand its aesthetic aspects 
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and cultural context.  They will practice using spray painting, designing patterns and 

experimenting with other specific techniques. 

 

ศรภ. 473   ศิลปะสีน้ำ 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 473   Watercolor 

ศึกษาและฝกฝนกระบวนการผลิตผลงานภาพสีน้ำในระดับมืออาชีพทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ 

เพื่อใหเขาใจสุนทรียศาสตร ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของสีน้ำ ตั้งแตการจัดหุน จัดองคประกอบ การใช

เทคนิคสีน้ำรูปแบบตาง ๆ และเทคนิคเฉพาะอ่ืน ๆ 

In this course, students will study and practice the process of watercolor paintings 

at a professional level, both in theory and practice.  They will also learn to understand the 

aesthetic aspects and the nature of this medium and develop skills in still- life arrangement, 

arranging the composition by using different types of watercolor techniques and other specific 

techniques. 

 

ศรภ. 474   ภาพพิมพโลหะ 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 474    Etching 

ศึกษาและฝกฝนกระบวนการผลิตผลงานศิลปะภาพพิมพดวยแมพิมพโลหะ (Etching) ในระดับ 

มืออาชีพทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเขาใจสุนทรียศาสตร ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของสื่อ 

ตั้งแตการออกแบบจัดองคประกอบ การใชเคร่ืองมือในกระบวนการพิมพ และเทคนิคเฉพาะอ่ืนๆ 

In this course, students will study and practice the process of printmaking art, 

especially etching technique at a professional level, both in theory and practice.  They will 

also learn to understand  the aesthetic aspects and the nature of this medium and develop 

skills in arranging the composition by using printing tools  and other specific techniques. 

 

ศรภ. 475   ภาพพิมพตะแกรงไหม 3 (1 – 4 – 4) 

CAP 475   Silkscreen 

ศึกษาและฝกฝนกระบวนการผลิตผลงานศิลปะภาพพิมพดวยแมพิมพตะแกรงไหม (Silk-Screen)  

ในระดับมืออาชีพทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเขาใจสุนทรียศาสตร ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ

ของสื่อ  ตั้งแตการออกแบบจัดองคประกอบ การใชเคร่ืองมือในกระบวนการพิมพ และเทคนิคเฉพาะอ่ืน ๆ 

In this course, students will study and practice the process of printmaking art,  

especially silkscreen technique at a professional level, both in theory and practice. They will 

also learn to understand the aesthetic aspects and the nature of this medium and develop 

skills in arranging the composition by using printing tools and other specific techniques. 
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ผบป. 371   การสำรวจและวิเคราะหผลิตภัณฑอาเซียน 3 (3 – 0 – 6) 

PSE 371    Survey and Analysis of ASEAN Product 

ศึกษาโดยการคนควา สำรวจเพื่อหาเอกลักษณของผลิตภัณฑ ผลกระทบจากอิทธิพลทางสังคมและ

วัฒนธรรม ตลอดจนความเชี่ยวชาญชำนาญของหัตถกรรมในกลุมประเทศอาเซียน รวมถึงการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยนำเอาองคความรูมาวิเคราะหหาแนวทางการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันในตลาดการคาปจจุบันได 

Students will study by researching and exploring in order to find the uniqueness of 

the product, the social impact and the cultural influences.  As well as the expertise of 

handicrafts in ASEAN countries, including technological developments that affect product 

development. They will learn by applying knowledge to analyze and develop products which 

can be competitive in the current commercial market. 

 

ผบป. 372   แนวโนมสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ 3 (3 – 0 – 6) 

PSE 372    Trends for Product Designer 

ศึกษาปจจัยของการกำหนดแนวโนมของการออกแบบในอดีตจนถึงปจจุบันโดยสังเขป ตลอดจน

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑและปจจัยความสำเร็จและลมเหลวของผลิตภัณฑ เพื่อคนหาทิศทางของตลาดในการ

ออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับกระแสความตองการในอนาคต 

Students will study the factors that determine design trends from past to present, 

the life cycle of the product and the success and failure of marketing the product in order to 

find the direction of product marketing that suits the consumer’s demand in the future. 

 

สกอ. 371   ความสัมพันธระหวางศิลปะ การออกแบบ และวิทยาศาสตร 3 (3 – 0 – 6) 

IDD 371    Connecting Art, Design, and Science 

เรียนรูความเชื่อมโยงของความคิดสรางสรรคที่สัมพันธกับแนวความคิดและองคความรูของศาสตร  

ดานศิลปะ การออกแบบ และวิทยาศาสตร ซึ่งกอใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอมนุษยชาติ 

In this course, students will learn the connection of creativity in relation to the 

concepts and knowledge of art, design and science, which gives rise to the innovation that is 

beneficial to humanity.  
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สกอ. 372   การออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3 (1 – 4 – 4) 

IDD 372    Design for Tourism Industries       

ฝกปฏิบัติการออกแบบสินคา บริการ หรือโครงการตนแบบสำหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดย

ใชวิธีคิดเชิงออกแบบในการสรางประสบการณสำหรับนักทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มโดยใชตนทุนทาง

วัฒนธรรมของทองถ่ิน 

Students will practice designing products, services or prototypes for the tourism 

industry.  They will also learn to use design thinking to create appropriate experiences which 

can add values by using local cultural capital. 

 

สกอ. 373   การออกแบบสำหรับชุมชน 3 (1 – 4 – 4) 

IDD 373    Design for Community 

ฝกปฏิบัติการใชวิธีคิดเชิงออกแบบในการทำงานรวมกับชุมชน โดยออกแบบสินคา บริการ หรือ

โครงการตนแบบสำหรับชุมชน เพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลย ี

In this course, students will practice designing appropriate projects for the 

community by applying the concept of design thinking.  In order to design products, services 

or prototypes for the community, students learn to be able to cope with environmental, 

economic, social issues and technological changes. 
 

สกอ. 374   การออกแบบเพื่อสุขภาวะ 3 (1 – 4 – 4) 

IDD 374    Design for Well-being        

ฝกปฏิบัติการออกแบบสินคา บริการ หรือโครงการตนแบบเพื่อสรางสุขภาวะของมนุษยที่เชื่อมโยง

กันเปนองครวมอยางสมดุล ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม  

Students will initiate well- being design projects by applying the concept of design 

thinking.  In order to design products, services or prototypes for well-being, students learn to 

be able to cope with environmental, economic, social issues and technological changes. 
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สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 

สศ. 301   เตรียมสหกิจศึกษา 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301   Pre-Cooperative Education 

(สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 

ศึกษาแนวคิดและความเขาใจระบบสหกิจศึกษา และการเตรียมความพรอมในการทำงาน 

เสริมสรางทักษะดานตาง ๆ อาทิ การเตรียมเอกสารสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับ

การสัมภาษณ การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบการสื่อสารระหวาง Generation และการใช

ภาษาสากลเพื่อการสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารขามวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมุงเนนทักษะการทำงานเปนทีม

อยางสรางสรรคในวัฒนธรรมองคกรที่แตกตาง มีจิตวิทยาในการทำงานรวมกับผูอื่น มีเทคนิคในการพัฒนา

อารมณและปรับตัวได มีทักษะเฉพาะดานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณผูประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน การ

นำเสนอ และขอควรปฏิบัติในระหวางปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ รวมถึงคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

Studying concepts and understanding in cooperative education system and 

preparation for applying jobs such as how to prepare documents for job application, how to 

choose the right company to work, techniques for job interviewing, the development of 

communication skills in both Generation communication styles and the international 

communication, cross- cultural communication and also focusing on Creative team work skills 

in the different organizational cultures, the Psychology of working together, techniques 

emotional development and adaptation, Improving professional skills and entrepreneurial 

spirit and furthermore, the Report writing, Presentation, the best practices during work in the 

workplace, Morality, Ethics and professional ethics. 

 


