รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ ลาปาง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Industrial Crafts Design

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่อเต็ม
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม)
ชื่อย่ อ
ศป.บ. (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
Bachelor of Fine and Applied Arts (Industrial Crafts Design)
ชื่อย่ อ
B.F.A. (Industrial Crafts Design)
3. วิชาเอก
-ไม่ ม-ี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 139 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างประเทศทีส่ ามารถใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556 ปรั บปรุ งจากหลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิ ลปะการออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม พ.ศ.2552
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดับอุ ด มศึ กษาแห่ ง ชาติใ นปี
การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสู ตรออกแบบหัตถอุตสาหกรรม นอกจากจะมีศักดิ์และสิทธิ์ในการเป็ นนักออกแบบผลิตภัณฑ์
แล้ ว ยังสามารถประกอบอาชีพในหน่ วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ แก่
1. ผู้ประกอบการทางศิลปะและการออกแบบ
2. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน
3. ทีป่ รึกษาด้ านการออกแบบ นักวิชาการและนักวิจยั ทางงานออกแบบ
4. นักบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการออกแบบและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศู นย์ ลาปาง
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นที่ประจักษ์ ในการสร้ างมู ลค่ าและคุณค่ าเพิ่มให้ กับเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
ต้ องการรากฐานทางศิลปะและการออกแบบอย่ างเข้ มข้ น เนื่องจากวิชาการทางศิลปะเป็ นจุดเริ่มต้ นสาคัญอย่ างหนึ่งในการริเริ่มสร้ าง
กระบวนการและถ่ ายทอด ความรู้ ทางการออกแบบที่ก้าวหน้ าจะสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ กับบริบทที่แตกต่ างทางเศรษฐกิจต่ างๆ
อย่ างกว้ างขวาง วิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเป็ นศาสตร์ แขนงที่สาคัญ ที่สุดอย่ างหนึ่ง เพราะเป็ นศาสตร์ ซึ่งผสมผสาน
ระหว่ างความรู้ ความเข้ าใจในศิลปะและการออกแบบแขนงต่ างๆ ไว้ ร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถผลักดันความคิดด้ านอัตลักษณ์ ของชน
ชาติออกมาได้ อย่ างเด่ นชั ด ดังนั้น จึงจาเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้ องพัฒนาหลักสู ตรนีใ้ ห้ ก้าวหน้ าและสอดคล้ องกับสถานการณ์ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสั งคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้ วยศิ ลปวัฒนธรรมพืน้ ถิ่นทั้งในระดับภู มิภาคและระดับชาติ ซึ่ งมีเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ ทโี่ ดดเด่ นยากทีจ่ ะมีแหล่ งใดเสมอเหมือน อันเป็ นรากแห่ งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม อีกทั้งความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี วัสดุ มิติทางสั งคมที่พลวัตอย่ างต่ อเนื่องนาผลไปสู่ รูปแบบการใช้ ชีวิต และบูรณาการทางการออกแบบในแนวทางร่ วม
สมัยเพือ่ คุณภาพชีวติ ของผู้คนในสังคม

12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับ พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ให้ ความสาคัญต่ อการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทมี่ ลี กั ษณะเป็ นการเรียนรู้ แบบบูรณาการ มีทกั ษะทางศิลปกรรม
และกระบวนการเทคโนโลยีทางการออกแบบเป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญยิ่ง ให้ สามารถถ่ ายทอดความคิดสร้ างสรรค์ จากจิตนาการ สู่ โลก
แห่ งความเป็ นจริงในการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ โดยอาศัยแนวทางการเรียนรู้ ทางภูมปิ ัญญา มิตวิ ฒ
ั นธรรม เทคโนโลยีวัสดุ การ
วิเคราะห์ วจิ ยั ปฏิบัตทิ ดลอง องค์ ความรู้ ทางศิลปวิทยา สุ นทรียภาพและความงาม เพือ่ นาไปสู่ สังคมแห่ งสร้ างสรรค์ มากกว่ าการเป็ น
แค่ สังคมแห่ งการเรียนรู้ เท่ านั้น
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสู ตรออกแบบหัตถอุตสาหกรรม เกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ทีม่ ่ งุ สู่ การสร้ างและ
พัฒนาบัณฑิตทั้งในด้ านวิชาการและวิชาชี พ ตลอดจนการสร้ างบั ณฑิตที่มีความเข้ าใจมนุ ษย์ สั งคมและวัฒนธรรมที่แ ตกต่ าง
หลากหลาย และมีความสามารถในการบูรณาการองค์ ความรู้ ในศาสตร์ ต่างๆ เพือ่ พัฒนาผลงานด้ านออกแบบหัตถอุตสาหกรรม โดย
ใส่ ใจต่ อวิถีประชาธิปไตย มีจติ สานึกและการรู้ รับผิดชอบต่ อตนเอง สังคมและโลก
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
1. วิชาศึกษาทัว่ ไป
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU 110 Integrated Humanities
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
TU 100 Civic Educations
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
TU 120 Integrated Social Sciences
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
มธ. 151 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU 151 General College Mathematics
มธ.152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. 153 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU 153 General Concepts of Computer
มธ. 156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
TU 156 Introduction to Computers and Programming

ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
EL 070 English Course 1
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
EL 172 English Course 3
มธ. 111 ประเทศไทยในมิตทิ างประวัตศิ าสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
มธ. 113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ. 143 มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม
TU 143 Man and Environment
หมวดพลานามัย
พท. 101 สุ ขภาพและการออกกาลังกายเพือ่ คุณภาพชีวติ
PE 101 Exercise and Sports for Healthy life
วฬ. 211 กรีฑา
SN 211 Track and Field
วฬ.212 ว่ ายนา้
SN 212 Swimming
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3 (3-0-6)
0 (3-0-6)
ไม่ นับหน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
หน่ วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วฬ.213

ฟุตบอล

SN 213

Football

วฬ.214

บาสเกตบอล

SN 214

Basketball

วฬ.215

รักบีฟ้ ุตบอล

SN 215

Rugby

วฬ.216

วอลเลย์ บอล

SN 216

Volleyball

วฬ.217

เบสบอล

SN 217

Baseball

วฬ.218

ฟุตซอล

SN 218

Futsal

1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

วฬ.219

ซอฟท์ บอล

SN 219

Softball

วฬ.220

เทนนิส

SN 220

Tennis

วฬ.221

แบดมินตัน

SN 221

Badminton

วฬ.222

เทเบิลเทนนิส

SN 222

Table Tennis

1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

2. วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
กต. 202

หลักพืน้ ฐานการตลาด

MK 202

Fundamentals of Marketing

กต. 311

พฤติกรรมผู้บริโภค

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

MK 311 Consumer Behavior
พบ. 291

ธุรกิจเบือ้ งต้น

BA 291

Introduction to Business

ศ. 210

เศรษฐศาสตรเบือ้ งต้น

EC 210 Introductory Economics
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
มธ.115
มนุษย์ กบั ผลงานสร้ างสรรค์ ทางด้านวรรณกรรม
Man and his Literary Creativity
มธ.116
มนุษย์ กบั ศิลปะ; ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
Man and Arts; Visual Arts, Music and Performing Arts
หมายเหตุ
ทั้ง 2 วิชา นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สามารถเลือกศึกษาเป็ น
วิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2 ได้

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ต้ องมาเรียน
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร ประสานงานกับอาจารย์ ผ้แู ทนจากสาขาวิชาอืน่ ๆ ในคณะฯ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ได้ แก่ วิทยาลัยสห
วิทยาการ คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ที่ให้ บริการการสอนวิชาต่ างๆ ในการจัดการด้ านเนือ้ หาสาระของวิชา
การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพืน้ ฐานความรู้

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (Industrial Crafts Design) เป็ นการผสมผสานระหว่ างภูมิปัญญา สุ นทรียภาพทาง
ศิลปหัตถกรรม ผนวกกับความคิดริเริ่มและทักษะทางการออกแบบกับกระบวนการเชิงอุตสาหกรรม โดยมีฐานจากองค์ ความรู้ และ
ทักษะที่หลากหลายซึ่ งบูรณาการเข้ าด้ วยกัน เพื่อการถ่ ายทอดความคิดสร้ างสรรค์ ตามฐานภู มิรู้ ความถนัด ไปสู่ ผลงานออกแบบ
สร้ างสรรค์ เพือ่ สังคม
1.2 ความสาคัญ
1) หลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม เป็ นหลักสู ตรที่ม่ ุงผลิตบุ คลากรด้ า น
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมผู้มีความรู้ ท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีฐานความสนใจและแนวความถนัดของผู้ศึกษาเป็ นส่ วน
เสริ มต่ อการเรี ยนรู้ และการพัฒนาทักษะ รวมทั้งสามารถบู รณาการความรู้ ไปใช้ ในการปฏิบัติงานหรื อประกอบอาชี พได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2) เพือ่ สร้ างสรรค์ ผลงานและองค์ ความรู้ ด้านออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ มคี ุณภาพ ตรงตามความต้ องการและรสนิยมของผู้บริโภค
3) เพือ่ ให้ บริการวิชาการด้ านออกแบบหัตถอุตสาหกรรมแก่ สังคม อันจะทาให้ เกิดการพึ่งตนเองและความเข้ มแข็ง
ของชุมชน รวมถึงการยกฐานะความเป็ นอยู่ของคนในชุ มชนให้ ดีขึน้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
โดยมีฐานจากมิตวิ ฒ
ั นธรรม
4) เพื่ออนุรักษ์ และสื บสานศิ ลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ องกับจิต
วิญญาณ วิถีชีวติ และความเป็ นอยู่ของคนไทย
1.3 วัตถุประสงค์
เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณลักษณะ ดังนี้
1) เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้ เป็ นนักออกแบบหัตถอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรมทั้งในด้ านวิชาการและทักษะ
ในวิชาชี พ สามารถออกแบบและสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ให้ แก่ องค์ กรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องหรือสามารถเป็ นผู้ประกอบการที่
พึง่ ตนเองได้ อย่ างยัง่ ยืน
2) เป็ นบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความเข้ าใจในวิทยาการของการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมที่สามารถส่ งเสริมคุณภาพ
ชี วิต และสุ นทรี ยภาพให้ แก่ ประชาชน โดยอาศั ยพืน้ ฐานแห่ งศิ ลปวัฒนธรรมไทย ภู มิปัญญาพืน้ ถิ่น วัตถุดิบในชุ มชน และองค์
ความรู้ ในกระบวนการอุตสาหกรรมประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถ-อุตสาหกรรมให้ มีคุณภาพ ทั้ง
ตามสมัยนิยมและนาสมัยนิยม
3) เพือ่ ให้ บัณฑิตสามารถนาความรู้ ทไี่ ด้ ไปพัฒนาองค์ ความรู้ ในด้ านออกแบบหัตถอุตสาหกรรมของไทย ให้ เป็ น
ศู นย์ กลางของแหล่ งความรู้ ด้านการออกแบบของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน และอนุภูมภิ าคลุ่มนา้ โขง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึ กษาแบบทวิภ าค โดย 1 ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 6 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่ วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาค ในการเรียนชั้นปี ที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ ม-ี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1

เดือนมิถุนายน-กันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2

เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน

เดือนมีนาคม-พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึ กษาให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาชั้ น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 7
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้ าศึ กษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้ าศึ กษาในสถาบันการศึ กษาขั้นอุดมศึ กษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย
1) การเทีย บโอนหน่ วยกิต รายวิช า และการลงทะเบีย นเรี ยนข้ ามมหาวิท ยาลัย
ให้ เป็ นไปตามข้ อ บัง คับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 10.10 และข้ อ 15

2) หลัก เกณฑ์ ก ารลงทะเบี ยนเรี ย นข้ า มมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึ กษารายวิชาข้ ามโครงการ และการจดทะเบียนศึ กษารายวิชาข้ ามสถาบัน อุดมศึ กษาใน
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 139 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 139 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้ อกาหนดของหลักสู ตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30

หน่ วยกิต

2. วิชาเฉพาะ

103

หน่ วยกิต

2.1 วิชาแกนคณะ

8

2.2 วิชาบังคับ
2.2.1 วิชาบังคับในสาขา

หน่ วยกิต
83

(71)

หน่ วยกิต

2.2.2 วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด (12)

หน่ วยกิต

2.2.3 วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
2.3 วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
2.4 วิชาเลือกในสาขา
3. วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต

ไม่ นับหน่ วยกิต
6

หน่ วยกิต
6
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ หัตถอุตสาหกรรม ประกอบด้ วย
อักษรย่ อ 2 ตาแหน่ ง และตัวเลข 3 ตาแหน่ ง ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1. อักษรย่ อนาหน้ าตัวเลขในหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ดังนี้
“ศป.” เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์
“อถ.” เป็ นรายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. ตัวเลข 3 ตาแหน่ ง ในรายวิชาหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ดังนี้

หลักหน่ วย
เลข 0-5 หมายถึง
เลข 6-9 หมายถึง
หลักสิบ
เลข 1 หมายถึง
เลข 2 หมายถึง
เลข 3 หมายถึง
เลข 4 หมายถึง
เลข 5 หมายถึง
เลข 6 หมายถึง
หลักร้ อย
เลข 1 หมายถึง
เลข 2 หมายถึง
เลข 3 หมายถึง
เลข 4 หมายถึง

วิชาบังคับ, วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก, วิชาเน้ นหนักเฉพาะทาง
หมวดวิชาทักษะเทคนิคความรู้ เฉพาะทาง
หมวดวิชาการออกแบบ
หมวดวิชาเทคโนโลยีและวัสดุ
หมวดวิชาศิลปะ วัฒนธรรมและความงาม
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ และการบริหาร
หมวดวิชาวิเคราะห์ และสร้ างสรรค์
วิชาระดับต้ น
วิชาระดับกลาง
วิชาระดับสู ง
วิชาระดับสู งทีส่ ่ งเสริมการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

3.1.3.2 การคิดหน่ วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่ วยกิต เท่ ากับ 1 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์
รายวิชาฝึ กหรือทดลองหรือปฏิบัตกิ าร 1 หน่ วยกิต เท่ ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์
รายวิชาฝึ กงานหรือฝึ กภาคสนาม 1 หน่ วยกิต เท่ ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์
ในแต่ ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ ในการคานวณหน่ วยกิตจากจานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่
นักศึกษาต้ องศึกษาด้ วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่ อ 1 สัปดาห์ แล้ วหารด้ วย 3 ซึ่งมีวธิ ีคดิ ดังนี้
จานวนหน่ วยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหน่ วยกิตในรายวิชาต่ างๆ ประกอบด้ วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรก อยู่นอกวงเล็บ เป็ นจานวนหน่ วยกิตของรายวิชา นั้น
เลขตัวทีส่ อง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
 เลขตัวทีส่ องบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่ อสัปดาห์
 เลขตัวทีส่ ามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัตติ ่ อสัปดาห์
 เลขตัวทีส่ ี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์

3.1.3.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จานวน 30 หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ กษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึ กษาทั่วไป รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 : เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยทีก่ าหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้ องเรียน จานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

หมวดมนุษยศาสตร์

บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต

มธ. 110

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

TU 110

Integrated Humanities

2 (2-0-4)

หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 5 หน่ วยกิต
มธ. 100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

TU 100

Civic Educations

มธ. 120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

TU 120

Integrated Social Sciences

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

หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ. 130

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

TU 130

Integrated Sciences and Technology

2 (2-0-4)

: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
มธ. 151

คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย

TU 151

General College Mathematics

มธ. 152

หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์

TU 152

Fundamental Mathematics

มธ. 153

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์

TU 153

General Concepts of Computer

มธ. 156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น

TU 156

Introduction to Computers and Programming

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

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

หมวดภาษา รวม 9 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
: ภาษาไทย บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
ท. 161

การใช้ ภาษาไทย

3 (3-0-6)

TH 161 Thai Usage
: ภาษาอังกฤษ บังคับ 2 วิชา 6 หน่ วยกิต
สษ.070

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1

EL 070

English Course 1

สษ.171

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2

EL 171

English Course 2

สษ.172

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3

EL 172

English Course 3

ส่ วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามเงือ่ นไขรายวิชาทีค่ ณะฯ กาหนดไว้

0 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม 9 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย

1) นักศึกษาเลือกศึกษา 2 วิชา (6 หน่ วยกิต) จากวิชาต่ อไปนี้
มธ. 111

ประเทศไทย ในมิตทิ างประวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

TU 111

Thailand in Historical Social and Cultural Perspective

มธ. 113

ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา

TU 113

Fundamentals of Philosophy and Religions

มธ. 115

มนุษย์ กบั ผลงานสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม

TU 115

Man and his Literary Creativity

มธ. 116

มนุษย์ กบั ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง

TU 116

Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts

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

2) นักศึกษาเลือกศึกษา 1 วิชา (3 หน่ วยกิต) จากวิชาต่ อไปนี้
มธ. 143

มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม

TU 143

Man and Environment

3 (3-0-6)

และ/หรือเลือกศึกษาวิชาในหมวดพลานามัย โดยนักศึกษาจะสามารถศึกษาวิชาในหมวดนีเ้ ป็ นวิชาศึกษาทั่วไป ส่ วน
ที่ 2 ได้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
พท. 101 สุ ขภาพและการออกกาลังกายเพือ่ คุณภาพชีวติ
PE 101

Exercise and Sports for Healthy life

2 (2-0-4)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

วฬ. 211 กรีฑา
SN 211

Track and Field

วฬ.212

ว่ ายนา้

SN 212

Swimming

วฬ.213

ฟุตบอล

SN 213

Football

วฬ.214

บาสเกตบอล

SN 214

Basketball

วฬ.215

รักบีฟ้ ุตบอล

SN 215

Rugby

วฬ.216

วอลเลย์ บอล

SN 216

Volleyball

วฬ.217

เบสบอล

SN 217

Baseball

วฬ.218

ฟุตซอล

SN 218

Futsal

วฬ.219

ซอฟท์ บอล

SN 219

Softball

วฬ.220 เทนนิส
SN 220

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

Badminton

วฬ.222 เทเบิลเทนนิส
SN 222

1(0-2-1)

Tennis

วฬ.221 แบดมินตัน
SN 221

1(0-2-1)

Table Tennis

1(0-2-1)

2. วิชาเฉพาะ 103 หน่ วยกิต
2.1 วิชาแกนคณะรวม 8 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาแกนคณะ รวม 8 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
ศป. 201 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสั งคมตะวันตก
FA 201 Development of Western Arts, Culture, and Society
ศป. 202 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย
FA 202 Development of Asian Arts, Culture, and Society
ศป. 301 สุ นทรียศาสตร์ สาหรับผู้สร้ างสรรค์ งานศิลปะ
FA 301 Aesthetics for Arts Creator
ศป. 303 การบริหารงานศิลปะ
FA 303 Arts Management

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.2 วิชาบังคับ รวม 83 หน่ วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับในสาขา 71 หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม รวม 71 หน่ วยกิต ดังนี้
อถ. 111 เขียนแบบเพือ่ การผลิต
3 (2-2-5)
IC 111 Technical Drawing for Manufacturing
อถ. 121 หลักองค์ ประกอบศิลป์
3 (2-2-5)
IC 121 Principle of Composition
อถ. 141 พืน้ ฐานวาดเส้ น
3 (2-2-5)
IC 141 Basic Drawing
อถ. 142 พืน้ ฐานจิตรกรรม
3 (2-2-5)
IC 142 Basic Painting
อถ. 143 พืน้ ฐานงานออกแบบสามมิติ
3 (2-2-5)
IC 143 Basic Three-Dimensional Design
อถ. 220 แนวคิดการออกแบบ
3 (2-2-5)
IC 220 Concept of Design
อถ. 221 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1
3 (2-2-5)
IC 221 Industrial Crafts Design 1
อถ. 222 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2
3 (2-2-5)
IC 222 Industrial Crafts Design 2
อถ. 223 พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ กบั สังคม
2 (2-0-4)
IC 223 Evolution of Product Design and Society

รหัสวิชา
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
อถ.
IC
หมายเหตุ :

231
231
232
232
233
233
241
241
251
251
321
321
322
322
323
323
341
341
351
351
361
361
420
420
450
450
460
460
461
461

ชื่อวิชา
วัสดุผลิตภัณฑ์ 1
Materials for Product 1
วัสดุผลิตภัณฑ์ 2
Materials for Product 2
คอมพิวเตอร์ ช่วยการออกแบบ
Computer Aided Design
ช่ างศิลปกรรมสิบหมู่
Traditional Thai Arts & Crafts
ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบ
English for Design
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3
Industrial Crafts Design 3
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 4
Industrial Crafts Design 4
หลักการออกแบบเพือ่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
Principles of Design for Sustainable Development
ศิลปะเชิงช่ างภูมปิ ัญญาไทย
Local Thai Artistic Wisdom
วิถีชีวติ ร่ วมสมัยและแนวโน้ มผลิตภัณฑ์
Contemporary Lifestyle and Trend
ระเบียบวิธีวจิ ยั เพือ่ การออกแบบ
Research Methodology for Design
เทคโนโลยีการผลิตเพือ่ หัตถอุตสาหกรรม
Product Technology for Industrial Crafts
สัมมนาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
Industrial Crafts Design Seminar
เตรียมออกแบบนิพนธ์
Design Thesis Preparation
ออกแบบนิพนธ์
Design Thesis

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
6 (0-6-12)

ต้ องสอบไล่ ได้ ไม่ ตา่ กว่ าระดับ 2.00 (C) ในรายวิชา อถ.220, อถ.221, อถ.222, อถ.321, อถ.322, อถ.460 และ อถ.461

2.2.2 วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด (12 หน่ วยกิต)
นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาแนวทักษะเสริมความถนัด ในสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม รวม 12 หน่ วยกิต
โดยเลือกศึ กษาแนวใดแนวหนึ่ง และทุกแนวทักษะฯ จะต้ องศึ กษาวิชา อถ. 210 สหวิชาทักษะความถนัด เป็ นอันดับแรกก่ อน
ต่ อจากนั้นจึงเลือกศึกษารายวิชาแนวทักษะเสริมตามความถนัดทีส่ นใจเป็ นลาดับต่ อไป ดังนี้
อถ. 210 สหวิชาทักษะความถนัด
3 (2-2-5)
IC 210 Interdisciplinary Skill-Workshops
ก. แนวทักษะเสริมความถนัดทาง ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน (Furniture Design)
อถ. 310 ออกแบบเครื่องเรือน 1
3 (2-2-5)
IC 310 Furniture Design 1
อถ. 311 ออกแบบเครื่องเรือน 2
3 (2-2-5)
IC 311 Furniture Design 2
อถ. 410 ออกแบบเครื่องเรือน 3
3 (2-2-5)
IC 410 Furniture Design 3
หรือ
ข. แนวทักษะเสริมความถนัดทาง ออกแบบเลขนภัณฑ์ (Graphical Product Design)
อถ. 312 ออกแบบเลขนภัณฑ์ สิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
IC 312 Graphical Product Design as Publication
อถ. 313 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3 (2-2-5)
IC 313 Package Design
อถ. 411 ออกแบบเลขนภัณฑ์ เพือ่ สภาพแวดล้ อม
3 (2-2-5)
IC 411 Graphical Product Design for Environment
หรือ
ค. แนวทักษะเสริมความถนัดทาง ศิลปะและออกแบบเซรามิก (Ceramic Art & Design)
อถ. 314 เซรามิกส์ 1
3 (2-2-5)
IC 314 Ceramics 1
อถ. 315 เซรามิกส์ 2
3 (2-2-5)
IC 315 Ceramics 2
อถ. 412 เซรามิกส์ 3
3 (2-2-5)
IC 412 Ceramics 3
2.2.3 วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
อถ. 360 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
IC 360 Professional Practice

ไม่ นับหน่ วยกิต

2.3 วิชาบังคับเลือกนอกสาขา 6 หน่ วยกิต (เลือก 2 ใน 4 รายวิชา)
กต. 202 หลักพืน้ ฐานการตลาด
MK 202 Fundamentals of Marketing
กต. 311 พฤติกรรมผู้บริโภค
MK 311 Consumer Behavior
พบ. 291 ธุรกิจเบือ้ งต้น
BA 291 Introduction to Business
ศ. 210
เศรษฐศาสตรเบือ้ งต้น
EC 210 Introductory Economics
2.4 วิชาเลือกในสาขา 6 หน่ วยกิต (เลือก 2 ใน 5 รายวิชา)
อถ. 326 ออกแบบเครื่องประดับ
IC 326 Jewelry Design
อถ. 327 ออกแบบสิ่งพิมพ์
IC 327 Publication Design
อถ. 426 ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
IC 426
Display and Exhibition Design
อถ. 427 ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง
IC 427
Leather Product Design
อถ. 456 การบริหารจัดการงานออกแบบ
IC 456 Design Management

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

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

3.วิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ ทเี่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ทั้งนี้ ให้ หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดภาษา ต่ างประเทศด้ วย
นักศึกษาจะนาวิชาเหล่ านีม้ านับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1) วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาทีไ่ ม่ ได้ กาหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2)
2) วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัสย่ อ “มธ” ทุกวิชา
3) วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และท.163 การเขียนเพือ่ การสื่อสารในองค์ กร
หรือนักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาเลือกเสรีของสาขาฯ ได้ ดังนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

อถ. 116

ออกแบบเลขนศิลป์ และจัดวางตัวอักษร

IC 116

Graphic and Typographic Design

อถ. 117

สัญศาสตร์ ในงานศิลปะและออกแบบ

IC 117

Semiotics in Art and Design

อถ. 216

ออกแบบถ่ ายภาพและการจัดการภาพ

IC 216

Photographic Design and Digital Imaging

อถ. 217

เทคนิคการสร้ างภาพประกอบ

IC 217

Techniques in Illustration

อถ. 316

เทคนิคตกแต่ งในงานเซรามิกส์

IC 316

Decorating Techniques in Ceramics

อถ. 328

เครื่องเรือนประยุกต์ ศึกษา

IC 328

Applied Furniture Study

อถ. 336

เซรามิกส์ เชิงอุตสาหกรรม

IC 336

Industrial Ceramics

อถ. 346

ประวัตศิ าสตร์ เซรามิกส์

IC 346

History of Ceramics

อถ. 347

แบบอย่ างศิลปกรรมล้ านนา

IC 347

Lanna Art

อถ. 348

ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเชิงภาชนะ

IC 348

Pottery Art

อถ. 349

ประติมากรรมเซรามิกส์

IC 349

Ceramic Sculpture

อถ. 356

หอศิลป์ และพิพธิ ภัณฑ์ ศิลปะ

IC 356

Art Gallery and Art Museum

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

การศึกษารายวิชาในหลักสู ตรเป็ นวิชาโท
การศึกษาสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีป่ ระสงค์ จะศึกษาสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเป็ นวิชาโท ต้ องศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาไม่ น้อยกว่ า
24 หน่ วยกิต ตามเงือ่ นไขต่ อไปนี้
1) นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาบังคับในสาขา 4 รายวิชา รวม 12 หน่ วยกิต และต้ องสอบไล่ ได้ ไม่ ต่ากว่ าระดับ 2.00 (C)
ทั้ง 4 รายวิชา ดังนี้
อถ. 220 แนวคิดการออกแบบ
3 (2-2-5)
IC 220
Concept of Design
อถ. 221 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1
3 (2-2-5)
IC 221 Industrial Crafts Design 1
อถ. 222 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2
3 (2-2-5)
IC 222 Industrial Crafts Design 2
อถ. 321 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3
3 (2-2-5)
IC 321 Industrial Crafts Design 3
2) นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาอื่นๆ ของสาขาอีกอย่ างน้ อ ย 4 รายวิชา รวมแล้ วไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต ทั้งนี้ ต้ องเลือก
ศึกษารายวิชาระดับ 300 ไม่ น้อยกว่ า 2 วิชา และระดับ 400 ไม่ น้อยกว่ า 2 วิชา
การศึกษาเพือ่ รับอนุปริญญาในสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
นักศึกษาทีศ่ ึกษารายวิชาต่ างๆ ตามหลักสู ตรในสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรมได้ หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 116
หน่ วยกิต ตามเงือ่ นไขต่ อไปนี้ มีสิทธิได้ รับอนุปริญญา
(1) ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ น้อยกว่ า 2.00
(2) ได้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 5 ภาคการศึกษาปกติ
(3) ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบตามหลักสู ตรรวมไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
(4) ได้ ศึกษาวิชาแกนคณะจานวน 8 หน่ วยกิต คือ ศป.201, ศป.202, ศป.301, ศป.303
(5) ได้ ศึกษาวิชาบังคับในสาขา ไม่ น้อยกว่ า 57 หน่ วยกิต ได้ แก่ รายวิชา อถ.111, อถ.121, อถ.141, อถ.142, อถ.143, อถ.
231, อถ.232, อถ.220, อถ.221, อถ.223, อถ.233, อถ.241, อถ.251, อถ.321, อถ.322, อถ.323, อถ.341, อถ.351, อถ.361 และ อถ.420
(6) ได้ ศึกษาวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
(7) ได้ ศึกษาวิชาแนวทักษะเสริมความถนัดไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
(8) ได้ ศึกษาวิชาบังคับเลือกนอกสาขาไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
(9) ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

อถ. 141
อถ. 111

ชื่อรายวิชา

จานวน
หน่ วยกิต

วิชาศึกษาทัว่ ไป (รวม)

15

วิชาบังคับในสาขา
พืน้ ฐานวาดเส้ น
เขียนแบบเพือ่ การผลิต

3
3

รวมจานวน

21

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

อถ.142

วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาบังคับในสาขา
พืน้ ฐานจิตรกรรม

อถ.220

แนวคิดการออกแบบ
รวมจานวน

จานวน
หน่ วยกิต
15
3
3
21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ศป.201
ศป.303
อถ.121
อถ.143
อถ.231
อถ.221

ชื่อรายวิชา
วิชาแกนคณะ
พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมตะวันตก
การบริหารงานศิลปะ
วิชาบังคับในสาขา
หลักองค์ ประกอบศิลป์
พืน้ ฐานงานออกแบบสามมิติ
วัสดุผลิตภัณฑ์ 1
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1
วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด
(อถ.210 สหวิชาทักษะความถนัด)
รวมจานวน

จานวน
หน่ วยกิต
2
2
3
3
3
3
3

19

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ศป.202
อถ.232
อถ.222
อถ.241
อถ.233
อถ.251

ชื่อรายวิชา
วิชาแกนคณะ
พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมเอเชีย
วิชาบังคับในสาขา
วัสดุผลิตภัณฑ์ 2
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2
ช่ างศิลปกรรมสิบหมู่
คอมพิวเตอร์ ช่วยการออกแบบ
ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบ
วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด
(อถ.310 ออกแบบเครื่องเรือน 1) หรือ
(อถ.312 ออกแบบเลขนภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ ) หรือ
(อถ.314 เซรามิกส์ 1)
รวมจานวน

จานวนหน่ วยกิต
2
3
3
3
3
3
3

20

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ศป.301
อถ.323
อถ.321
อถ.341
อถ.223

ชื่อรายวิชา
วิชาแกนคณะ
สุ นทรียศาสตร์ สาหรับผู้สร้ างสรรค์ งานศิลปะ
วิชาบังคับในสาขา
หลักการออกแบบเพือ่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3
ศิลปะเชิงช่ างภูมปิ ัญญาไทย
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ กบั สังคม
วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด
(อถ.311 ออกแบบเครื่องเรือน 2) หรือ
(อถ.313 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ) หรือ
(อถ.315 เซรามิกส์ 2)
วิชาเลือกในสาขา
รวมจานวน

จานวนหน่ วยกิต
2
2
3
3
2
3

3
18

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

อถ.361
อถ.322
อถ.351

ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับในสาขา
ระเบียบวิธีวจิ ยั เพือ่ การออกแบบ
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 4
วิถีชีวติ ร่ วมสมัยและแนวโน้ มผลิตภัณฑ์
วิชาแนวทักษะเสริมความถนัด
(อถ.410 ออกแบบเครื่องเรือน 3) หรือ
(อถ.411 ออกแบบเลขนภัณฑ์ เพือ่ สภาพแวดล้ อม) หรือ (อถ.
412 เซรามิกส์ 3)
วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
วิชาเลือกในสาขา
รวมจานวน

จานวน
หน่ วยกิต
3
3
2
3

3
3
17

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
รหัสวิชา
อถ.360

ชื่อรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ (ไม่ ตา่ กว่ า 240 ชม.)
รวมจานวน

จานวน
หน่ วยกิต
0
0

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

อถ.420
อถ.460

ชื่อรายวิชา
วิชาบังคับในสาขา
เทคโนโลยีการผลิตเพือ่ หัตถอุตสาหกรรม
เตรียมออกแบบนิพนธ์
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

จานวน
หน่ วยกิต
3
3
6
12

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
อถ.450
อถ.461

วิชา

หน่ วยกิต

วิชาบังคับในสาขา
สัมมนาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
ออกแบบนิพนธ์
วิชาบังคับเลือกนอกสาขา

2
6
3

รวมจานวน

11

3.1.5

คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย

วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ. 110

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

TU 110

Integrated Humanities

2 (2-0-4)

ความเป็ นมาของมนุษย์ ในยุคต่ างๆ ที่ได้ สะท้ อนความเชื่ อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่ างๆ
ที่มนุษยชาติกาลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี ปั ญ หาความรุ นแรง สงครามและวิก ฤตต่ างๆ ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถดาเนิ นชี วิตต่ อไปอย่ า งมีประสิ ทธิ ภาพ
ท่ ามกลางการเปลีย่ นแปลงของโลกนี้
หมวดสังคมศาสตร์
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
TU 100

3 (3-0-6)

Civic Educations

การเรียนรู้ หลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)
เข้ าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิ ปไตย ฝึ กฝนให้ นั กศึ กษาได้ พัฒ นาตนเองให้ เป็ น “พลเมือ ง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคมโดยใช้ วธิ ีการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์

2 (2-0-4)

TU 120 Integrated Social Sciences
วิช าสหวิท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ าวิช าสั ง คมศาสตร์ มีค วามหมายต่ อ มนุ ษ ย์ โดยศึ ก ษาก าเนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสั งคมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่างๆ สาคัญๆ
ทางสังคมศาสตร์ โดยชี้ให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสังคมร่ วมสมัยแบบต่างๆ โดยใช้ ความรู้
และมุมมองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพื่อให้ เข้ าใจและมองเป็ นปัญหานั้นๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมหภาคทาง
สังคม ระดับสังคม ทีเ่ ป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีร่ วมเป็ นระบบโลก

หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีป รั ช ญาพื้น ฐาน และกฎเกณฑ์ ท างวิท ยาศาสตร์ วิวั ฒ นาการของวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีที่ มี
ความสาคัญและมีส่วนเกี่ยวข้ องต่ อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดล้ อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็ น
มนุษย์
คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
มธ. 151 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
TU 151 General College Mathematics
(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กบั นักศึกษาทีม่ รี หัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ ชันและการประยุกต์ ความรู้ เบือ้ งต้ นของกาหนดการเชิงเส้ น ตรรกวิทยา การ
คานวณดอกเบีย้ เงินผ่ อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบื้องต้ น แนวคิดสถิติเชิ งอนุมาน
เบือ้ งต้ น โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
มธ. 152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
TU 152 Fundamental Mathematics
(วิชานีส้ าหรับนักศึกษาที่เคยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายไม่
ต่ากว่ า 16 หน่ วยกิตหรือเป็ น
วิชาทีค่ ณะ/สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ที่ใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ การอ้ างเหตุผล การอุปนัยเชิ งคณิตศาสตร์ การ
พิสูจน์ ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่ าสั มบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟั งก์ ชัน ฟั งก์ ชันชนิดต่ างๆ โจทย์ ประยุกต์ ของฟั งก์ ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่ อย การแก้ ระบบสมการเชิงเส้ นอย่ างง่ าย
มธ. 153 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
TU 153 General Concepts of Computer
องค์ ประกอบทีส่ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ ข้ อมูลและการประมวลผลพืน้ ฐานการสื่ อสารข้ อมูล
ระบบเครือข่ าย อินเตอร์ เน็ต หลักการแก้ ปัญหาด้ วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรู ป ความปลอดภัย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
มธ. 156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หลักการพืน้ ฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์ แวร์ ระบบและซอฟต์ แวร์
ประยุกต์ ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้ อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ ปัญหาด้ วยภาษาโปรแกรมระดับสู ง

หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH 161 Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขียน และการพู ด โดยเน้ นการจับใจความสาคัญ การ
ถ่ ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้ อย่ างเหมาะสม
ภาษาอังกฤษ
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1
วิชาบังคับก่ อน : กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริมที่มิได้ คิดหน่ วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่ วยนักศึกษาที่มีพนื้ ฐานความรู้ ภาษาอังกฤษยังไม่ สูงพอที่จะเข้ า
ศึกษาในระดับพืน้ ฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรือใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นาไปคิดรวมกับจานวนหน่ วยกิต
ทั้งหมด หรือคานวณค่ าระดับเฉลีย่ )
หลักสู ตรเบือ้ งต้ นเพือ่ เตรียมความพร้ อมสาหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ ในชีวติ จริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟั ง พูด
อ่ าน เขียน
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (6-0-3)
EL 171 English Course 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ EL 070 หรือ กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางเพือ่ ส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสาหรับการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ู งขึน้
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 (6-0-3)
EL 172 English Course 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ EL 171 หรือ กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางสู ง เพื่อส่ งเสริ มให้ นักศึ กษาใช้ ทักษะภาษาอังกฤษอย่ างบู รณาการในระดับที่ซับซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ. 111 ประเทศไทยในมิตทิ างประวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
ภูมหิ ลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาไทย ตั้งแต่ อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้ นประเด็นการสร้ าง
เอกลักษณ์ ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่ งโลกาภิวฒ
ั น์ “มีการศึกษานอกสถานที”่

มธ. 113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทีม่ คี วามสาคัญต่ อมนุษย์ ในแง่ ทัศนคติ จริยธรรม และการดารงชีวิตเพื่อให้ นักศึกษารู้ จัก
คิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ ป รากฏการณ์ ต่า งๆ อย่ างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุก ต์ ความรู้ ความเข้ าใจในการศึ กษาให้ เป็ น
ประโยชน์ ต่อการดารงชีวติ ร่ วมกับผู้อนื่ ในสังคม
มธ. 115 มนุษย์ กบั ผลงานสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
TU 115 Man and his Literary Creativity
เรื่องราวของมนุษย์ ทสี่ ะท้ อนในผลงานสร้ างสรรค์ เชิงวรรณกรรมจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ อ
สมัยใหม่ อนื่ ๆ เพือ่ เปรียบเทียบให้ เห็นโลกทัศน์ ค่ านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้สร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม โดยศึกษาเชื่อมโยง
มนุษย์ กบั ผลงานสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ ทมี่ คี ุณค่ าต่ อการดารงชีวติ ในปัจจุบัน
มธ. 116 มนุษย์ กบั ศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
TU 116 Man and Arts : Visual Arts,Music and Performing Arts
ศิ ลปะ บทบาทและความสั มพันธ์ ของศิ ลปะกับพัฒนาการของมนุ ษย์ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม โดยศึ กษาจากผลงาน
ศิลปกรรมด้ านทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง ซึ่งเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปัญญาของมนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้
ประจักษ์ ในคุณค่ าของศิลปะด้ วยประสบการณ์ ของตน ได้ ตรึกและซาบซึ้งในสุ นทรียรสจากผลงานศิลปกรรมแต่ ละประเภท เพื่อให้
เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความสานึกในคุณค่ าของผลงานศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ได้ เรียนรู้ ถึงอิทธิพลของศิลปะต่ อค่ านิยม
และการดารงชีวติ ของคนไทย
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มธ. 143 มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-6)
TU 143 Man and Environment
ความสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อมในธรรมชาติ โดยคานึงถึงความสั มพันธ์ และการอยู่ร่วมกันของสิ่ งมีชีวิตใน
สิ่ งแวดล้ อมเพื่อให้ เกิดสมดุลแห่ งธรรมชาติ รู้ จักใช้ ประโยชน์ และจัดการสิ่ งแวดล้ อมอย่ างมีประสิ ทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป โดย
ชี้ให้ เห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทมี่ ตี ่ อสิ่งแวดล้ อม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งให้ ความสาคัญของ
สิ่งแวดล้ อมทีม่ ตี ่ อมนุษย์ ในปัจจุบันและอนาคต
หมวดพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้ างทักษะและประสบการณ์
พท. 101 สุ ขภาพและการออกกาลังกายเพือ่ คุณภาพชีวติ
2 (2-0-4)
PE 101 Exercise and Sports for Healthy life
ความรู้ เกี่ยวกับสุ ขภาพ ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ การส่ งเสริ มสุ ขภาพแบบองค์ รวม อาทิ โภชนาการ การฝึ กจิตเพื่อ
สุ ขภาพ หลักการออกกาลังกาย และการเล่ นกีฬาทีถ่ ูกต้ อง รวมถึงการป้ องกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล

หมวดพลานามัย
วฬ. 211 กรีฑา
1 (0-2-1)
SN 211 Track and Field
ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา
มารยาท สาหรับนักกีฬากรีฑาประเภทลู่และลาน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 212 ว่ ายนา้
1 (0-2-1)
SN 212 Swimming
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬากรีฑาว่ ายน้า สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท
สาหรับนักกีฬาว่ ายนา้ และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 213 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
SN 213 Football
ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท สาหรับ
นักกีฬาฟุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 214 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
SN 214 Basketball
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาบาสเกตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท
สาหรับนักกีฬาบาสเกตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 215 รักบีฟ้ ุตบอล
1 (0-2-1)
SN 215 Rugby
ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬารั กบีฟ้ ุตบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท
สาหรับนักกีฬารักบีฟ้ ุตบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 216 วอลเลย์ บอล
1 (0-2-1)
SN 216 Volleyball
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาวอลเลย์ บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท
สาหรับนักกีฬาวอลเลย์ บอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 217 เบสบอล
1 (0-2-1)
SN 217 Baseball
ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬาเบสบอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท สาหรับ
นักกีฬาเบสบอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์

วฬ. 218 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
SN 218 Futsal
ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬาฟุตซอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท สาหรับ
นักกีฬาฟุตซอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 219 ซอฟท์ บอล
1 (0-2-1)
SN 219 Softball
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาซอฟท์ บอล สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท
สาหรับนักกีฬาซอฟท์ บอล และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 220 เทนนิส
1 (0-2-1)
SN 220 Tennis
ทักษะพืน้ ฐานสาหรับนักกีฬาเทนนิส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท สาหรับ
นักกีฬาเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 221 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
SN 221 Badminton
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาแบดมินตัน สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท
สาหรับนักกีฬาแบดมินตัน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วฬ. 222 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
SN 222 Table Tennis
ทักษะพืน้ ฐานสาหรั บนักกีฬาเทเบิลเทนนิ ส สมรรถภาพทางกาย การบาดเจ็บและความปลอดภัย กฏ กติกา มารยาท
สาหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส และการเก็บรักษาอุปกรณ์
วิชาบังคับเลือกนอกสาขา
กต. 202 หลักพืน้ ฐานการตลาด
3 (3-0-6)
MK 202 Fundamentals of Marketing
(สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ ฯ)
แนวคิด แนวปฏิบัติและระบบการตลาดสมัยใหม่ ในการนาเสนอสิ นค้ า/บริการ การกาหนดราคา การจัดจาหน่ าย และการ
สื่อสารแบบบูรณาการเพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมาย บนพืน้ ฐานความเข้ าใจในลักษณะ และพฤติกรรมของลูกค้ า
ตลอดจนผลกระทบทีม่ ตี ่ อสังคม และสิ่งแวดล้ อม

กต. 311 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK 311 Consumer Behavior
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า กต.201 หรือ กต.202
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพือ่ ทาความเข้ าใจพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเนือ้ หาจะครอบคลุมทั้งแนวความคิดแบบดั้งเดิม ซึ่ง
เน้ นทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ตลอดจนปัจจัยต่ าง ๆ ทางจิตวิทยา ทาง
สังคม และทางวัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจซื้อ และแนวคิดทฤษฎีทางเลือกใหม่ ซึ่งมุ่งทาความเข้ าใจลูกค้ าจากมิตทิ างสั งคมและ
วัฒนธรรมโดยการนาแนวความคิดและทฤษฎีทางสั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยามาประยุกต์ ใช้ ในการศึ กษาพฤติกรรมผู้บริ โภค
เนือ้ หาวิชาครอบคลุมแนวความคิดในการทาความเข้ าใจพฤติกรรมต่ างๆ ของปัจเจกบุคคลและกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้ าองค์ กรด้ วย
พบ.291
BA 291

ธุรกิจเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Business
ลักษณะของธุรกิจสภาพแวดล้ อมและรู ปแบบความเป็ นเจ้ าของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรมทางธุรกิจด้ านการผลิต
การตลาดการเงินการบั ญชี การบริ หารสารสนเทศ และการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ท้ังนี้เพื่อ ปู พื้นฐานแนวความคิด ของการ
บริหารธุรกิจ และให้ เกิดความคิดรวบยอดผ่านการจัดทาแผนธุรกิจ
หมายเหตุ
เป็ นวิชาสาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ ฯทีป่ ระสงค์ จะเรียนรายวิชาต่ าง ๆ ของคณะฯเป็ นวิชาโทควรจะเรียน
วิชา พบ.291 ก่ อนวิชาอืน่ เพือ่ ใช้ เป็ นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาต่ างๆของคณะพาณิชย์ ฯ
ศ. 210 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
EC 210 Introductory Economics
(เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ เท่ านั้น และจะไม่ นับหน่ วยกิตให้ หากสอบได้ วิชา ศ. 211 หรือ ศ. 212 หรือ ศ.
213 หรือ ศ. 214 ก่ อนหรือหลัง หรือกาลังศึกษาวิชาเหล่ านีอ้ ยู่)
หลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค ในส่ วนของเศรษฐศาสตร์ จุลภาค ศึกษาถึงอุปสงค์ และอุปทานของสิ นค้ า
พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้ นทุน พฤติกรรมของหน่ วยผลิต โครงสร้ างและพฤติกรรมการแข่ งขันของหน่ วยผลิตในตลาดทีม่ ี
การแข่ งขันอย่ างสมบู รณ์ ตลาดผูกขาด และตลาดที่ไม่ สมบู รณ์ แนวคิดความล้ มเหลวของตลาด และบทบาทของภาครั ฐในการ
แทรกแซงตลาด ในส่ วนของเศรษฐศาสตร์ มหภาค ศึ กษาถึงเป้ าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเข้ าใจถึงรายได้
ประชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการนาดัชนีชี้วดั
เศรษฐกิจมหภาคไปใช้ ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ ในภาคต่ างประเทศศึกษาถึงความสาคัญของการค้ าและการเงิน
ระหว่ างประเทศ และข้ อโต้ แย้ งระหว่ างการค้ าเสรี และการปกป้ องตลาด
รายวิชาแกนในคณะศิลปกรรมศาสตร์
ศป. 201
FA 201

พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก
2 (2-0-4)
Development of Western Arts, Culture and Society
พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสั งคมตะวันตกในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ แรกเริ่ม จนถึงปัจจุบัน โดย
ชี้ให้ เห็นความสั มพันธ์ และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่ างศิ ลปะกับสถาบันและสภาวะต่ างๆ เช่ น การเมือง เศรษฐกิจ สั งคม ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและระบบค่ านิยมของประชาชนในยุคสมัยนั้นๆ ตลอดจนอิทธิพลของตะวันออกที่มีต่อกลุ่มศิลปิ นตะวันตก และ
ศิลปิ นดีเด่ นทีม่ คี วามสาคัญต่ อพัฒนาการของศิลปะ โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
ศป. 202
FA 202

พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย
2 (2-0-4)
Development of Asian Arts, Culture and Society
พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมเอเชีย อาทิ แถบอารยธรรมลุ่มแม่ น้าสิ นธุ ลุ่มแม่ น้าแยงซี ลุ่มแม่ น้าโขง เป็ น
ต้ น ในยุคสมัยต่ างๆ ตั้งแต่ แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน
โดยชี้ให้ เห็นความสั มพันธ์ และอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่ างศิ ลปะกับสถาบัน
และสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
ศป. 301 สุ นทรียศาสตร์ สาหรับผู้สร้ างสรรค์ งานศิลปะ
2 (2-0-4)
FA 301 Aesthetics for Arts Creator
สุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งศิ ลปกรรม ปรั ชญา แนวคิด พัฒนาการอันว่ าด้ วยเรื่ องของ ความงาม องค์ ประกอบของความมี
สุ นทรียภาพ คุณค่ าแห่ งสุ นทรียภาพ บริบทศิลปกรรม รสนิยม ทฤษฏีศิลปะ การถ่ ายทอดความรู้ สึกเพื่อความเข้ าใจและการรับรู้ ใน
สุ นทรียรส ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ ประเด็นของสุ นทรียภาพกับผลงานศิลปกรรมร่ วมสมัย
ศป. 303
FA 303

การบริหารงานศิลปะ
2 (2-0-4)
Arts Management
ความสัมพันธ์ ระหว่ างหลักการบริหารกับศิลปะโดยพิจารณาจากแนวคิดทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเน้ นใน
ศาสตร์ ของการตลาด การบริหารจัดการองค์ กรกับหลักการทางการสร้ างสรรค์ และการเผยแพร่ งานศิลปะ
รายวิชาในสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
อถ. 111
IC 111

เขียนแบบเพือ่ การผลิต
3 (2-2-5)
Technical Drawing for Manufacturing
การเขียนแบบตามมาตรฐานสากล เช่ น การใช้ นา้ หนักและชนิดของเส้ น รวมถึงเทคนิคการใช้ เครื่องมือในการเขียนแบบ
หลักทัศนียวิทยา การอธิบายขนาดสั ดส่ วนชิ้นงาน อัตราส่ วน (Scale) ค่ าความคลาดเคลื่อน (Tolerancing) การเขียนภาพฉาย
(Orthographic) ภาพตัดขวาง (Sectional View) ภาพถอดประกอบ (Explode view) ภาพอธิบายและขยายแบบ (Detail of Part)
การเขียนภาพไอโซเมตริก (Isometric) ออบบลิก (Oblique) รวมถึงการเรียนรู้ สัญลักษณ์ ต่างๆ ที่ใช้ ในการเขียนแบบตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
อถ. 116
IC 116

ออกแบบเลขนศิลป์ และจัดวางตัวอักษร
3 (2-2-5)
Graphic and Typographic Design
ประวัติศาสตร์ ทางด้ านการออกแบบเลขนศิ ลป์ พืน้ ฐานและหลักการทางการออกแบบเลขนศิลป์ (Graphic Design
Principles) กระบวนการออกแบบ (Design Process) ส่ วน ประกอบของงานเลขนศิลป์ โครงสร้ างและระบบของตัวอักษรในการ
ออกแบบเลขนศิลป์ (Lettering, Structure and Typographic System) เพื่อให้ ผู้ศึกษาเรียนรู้ และฝึ กทักษะที่จาเป็ นขั้นพืน้ ฐานต่ อ
การสร้ างสรรค์ งานออกแบบเลขนศิลป์

อถ. 117
IC 117

สัญศาสตร์ ในงานศิลปะและออกแบบ
3 (3-0-6)
Semiotics in Art and Design
การแปลความหมายและการวิเคราะห์ ตวั บท (Text) เพือ่ ค้ นหาหรือเพิม่ เติมแนวคิดให้ กบั ความหมายทีแ่ ฝงอยู่ในรหัส
(Code) ของการสื่อสาร (Communication) และการส่ งสาร (Message) ต่ างๆ ทางสื่อเชิงทัศนะ (Visual Media) แต่ ละประเภท
อถ. 121
IC 121

หลักองค์ ประกอบศิลป์
3 (2-2-5)
Principle of Composition
หลักองค์ ประกอบศิลป์ และการออกแบบ ทัศนมูลฐาน (Visual Elements) ทางงานศิลปกรรม การวิเคราะห์ สาระแห่ ง
องค์ ประกอบและความงามในธรรมชาติ และการสั งเคราะห์ ความคิดเป็ นองค์ ประกอบสร้ างสรรค์ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานนาไปสู่ แนวคิด
ทางศิลปะและงานออกแบบ
อถ. 141
IC 141

พืน้ ฐานวาดเส้ น
3 (2-2-5)
Basic Drawing
พืน้ ฐานการวาดเส้ นจากรู ปทรงในธรรมชาติและจากจินตนาการ โดยเทคนิคการวาดเส้ นด้ วยสื่ อชนิดต่ างๆ ศึ กษา
องค์ ประกอบและความสัมพันธ์ ของศิลปธาตุ (Art Element) เช่ น รู ปทรง พืน้ ผิว แสงเงา เส้ น นา้ หนักเชิงทัศนะ บริเวณว่ าง เป็ นต้ น
เรียนรู้ จากวัสดุสื่อหลากหลาย ศึกษาผลงานศิลปิ นต่ างๆ ทั้งของไทย ตะวันตกและตะวันออก และการออกไปศึกษาฝึ กปฏิบัตภิ ูมทิ ศั น์
ตามสถานสาคัญ เช่ น ศาสนสถาน แหล่ งเมือง ตลาดและทิวทัศน์ และในช่ วงท้ ายฝึ กวาดเส้ นจากจินตนาการ สร้ างสรรค์ โดยใช้
เทคนิคผสมผสานในการให้ แสงเงาหรือวาดรู ปทรงต่ างๆ โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 142 พืน้ ฐานจิตรกรรม
3 (2-2-5)
IC 142 Basic Painting
ทฤษฎีสี หลักการใช้ สี ทดลองและปฏิบัติ สร้ างสรรค์ งานองค์ ประกอบศิลป์ โดยฝึ กใช้ สีตามลาดับ จากสี โปสเตอร์ สี น้า
และสี อะครี ลิก ฝึ กฝนลักษณะ แบบแผน เทคนิคจิตรกรรมจากวัตถุและแบบต่ างๆ ให้ สามารถถ่ ายทอดจากการมองเห็น เข้ าใจและ
แสดงออกจากจินตนาการ เป็ นงานจิตรกรรมได้ โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 143
IC 143

พืน้ ฐานงานออกแบบสามมิติ
3 (2-2-5)
Basic Three-Dimensional Design
พืน้ ฐานและฝึ กปฏิบัติการสร้ างรู ปทรงสามมิติ องค์ ประกอบต่ างๆ และความสั มพันธ์ ของทัศนมูลฐาน เช่ น รู ปทรง
ลักษณะพืน้ ผิว แสงเงา เส้ น นา้ หนักเชิงทัศนะ ปริมาตรและมวล เป็ นต้ น เรียนรู้ และออกแบบด้ วยเทคนิคจากวัสดุหลากหลาย ศึกษา
ผลงานศิลปิ นต่ างๆ ทั้งของไทย ตะวันตกและตะวันออก
อถ. 210
IC 210

สหวิชาทักษะความถนัด
3 (2-2-5)
Interdisciplinary Skill-Workshops
หลัก ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติพืน้ ฐานของแนวทักษะความถนัดต่ างๆ ได้ แก่ ออกแบบเครื่ องเรือน ออกแบบเลขนภัณฑ์
ศิลปะและออกแบบเซรามิกส์ เพือ่ ให้ เข้ าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กรรมวิธี เทคนิคปฏิบัติ อันนาไปสู่ การเลือกศึกษาแนวทักษะ
เสริมความถนัดทีส่ นใจเฉพาะด้ าน ในลาดับถัดไป

อถ. 216
IC 216

ออกแบบถ่ ายภาพและการจัดการภาพ
3 (2-2-5)
Photographic Design and Digital Imaging
หลักการถ่ ายภาพ (Photography) เพือ่ ใช้ ในการสื่ อสาร การจัดองค์ ประกอบในภาพถ่ าย ความรู้ เรื่องกล้ องถ่ ายภาพและ
การใช้ งาน (Digital Camera) ความเข้ าใจด้ านระบบของการถ่ ายภาพ ขนาดของภาพ (Image Size) การจัดการภาพถ่ ายในระบบ
ดิจทิ ลั การตกแต่ งภาพ (Image Retouching) เพือ่ นาความรู้ ทไี่ ด้ ศึกษาไปปฏิบัตกิ ารออกแบบงานภาพเพือ่ การสื่อสารได้ อย่ างมีศิลปะ
โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 217

เทคนิคการสร้ างภาพประกอบ

IC 217

Techniques in Illustration

3 (2-2-5)

ทักษะการสร้ างสรรค์ ภาพประกอบโดยกรรมวิธีต่างๆ โดยใช้ เทคนิคการวาด (Drawing & Painting) ไม่ ว่าจะเป็ นการ
วาดด้ วยมือ เรขภาพทางคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic) ภาพถ่ าย (Photo) หรือเทคนิคผสม (Mixed Techniques) เพื่อนา
ภาพประกอบไปใช้ งานด้ านการออกแบบทัศนสื่ อสารโดยตรงในแง่ ของการใช้ กับสื่ อที่มีเนือ้ หา (Editorial Illustration) ผู้ศึกษา
สามารถสร้ างสรรค์ ภาพประกอบให้ เข้ ากับเนือ้ หาได้ อย่ างมีหลักการและความงาม
อถ. 220
IC 220

แนวคิดการออกแบบ
3 (2-2-5)
Concept of Design
กระบวนการและแนวคิดในการออกแบบเบือ้ งต้ น ฝึ กทักษะการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) ด้ วย
วิธีการแทนค่ าและแปรความของรู ปทรง เรียนรู้ การพัฒนาความคิดโดยศึกษาจากธรรมชาติ ให้ ความสาคัญต่ อการสังเคราะห์ โดยการ
เชื่อมโยง จินตภาพและประเด็นปัญหา สู่ แนวคิดรวบยอด (Concept) ความคิด (Idea) แนวงาน (Theme) และสื่ อความหมายเพื่อให้
สอดคล้ องกับจุดประสงค์ ในการออกแบบ ฝึ กวิเคราะห์ ตัวอย่ างผลงานออกแบบที่มีคุณภาพทั้งในแง่ ของประโยชน์ ใช้ สอยและความ
งาม [เกณฑ์ การสอบผ่าน ต้ องสอบไล่ ได้ ไม่ ตา่ กว่ าระดับ 2.00 (C)]
อถ. 221 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1
3 (2-2-5)
IC 221 Industrial Crafts Design 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.220 ไม่ ต่ากว่ าระดับ C หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
หลักการและกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Process) ประกอบด้ วยการร่ างแบบความคิด (Idea Sketch)
หลักการออกแบบเบื้องต้ นในแง่ ของประโยชน์ ใช้ สอยและความงาม ทฤษฎีแนวคิดการออกแบบต่ างๆ ความรู้ เกี่ยวกับวัสดุการ
ออกแบบในเชิงหัตถอุตสาหกรรม เรียนรู้ เทคนิคการนาเสนอความคิดเชิงภาพ โดยการเขียนภาพทัศนมิติ (Perspective Rendering)
การสร้ างแบบจาลอง (Model Making) เพื่อถ่ ายทอดความคิด ความเข้ าใจมาตรฐานสากลปฏิบัติต่างๆ เช่ น กายภาพวิเคราะห์
(Human Factors) โครงสร้ างและกลศาสตร์ ศึกษาย้ อนรอยผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้ เข้ าใจแนวคิด ระบบโครงสร้ าง กรรมวิธี วัสดุ และการ
ผลิต [เกณฑ์ การสอบผ่าน ต้ องสอบไล่ ได้ ไม่ ตา่ กว่ าระดับ 2.00 (C)]
อถ. 222 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2
3 (2-2-5)
IC 222 Industrial Crafts Design 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.221 ไม่ ต่ากว่ าระดับ C หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
หลักการและแนวทางออกแบบผลิตภัณฑ์ กึ่งอุตสาหกรรม ฝึ กออกแบบโดยการทดลอง (Experimental Design) การ
สืบค้ นข้ อมูลเพือ่ การออกแบบ การวิเคราะห์ แนวคิดและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ พัฒนาแบบเพื่อหาแนวทางสู่ การออกแบบผลิตภัณฑ์

ความเข้ าใจวัสดุธรรมชาติพนื้ ถิ่นเพือ่ นามาออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถอุตสาหกรรม การเรียนการสอนมีลักษณะเป็ นโครงงาน [เกณฑ์
การสอบผ่าน ต้ องสอบไล่ ได้ ไม่ ตา่ กว่ าระดับ 2.00 (C)]
อถ. 223 พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ กบั สังคม
2 (2-0-4)
IC 223 Evolution of Product Design and Society
วิวฒ
ั นาการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงร่ วมสมัย ศึกษาถึงบริบท เงือ่ นไขต่ างๆ ทีส่ ่ งผลต่ อ
การคิดและสั งเคราะห์ งานออกแบบของมนุษย์ อิทธิพลของการคิดค้ นสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) แนวคิดในยุคเรือง
ปัญญา (The Age of Enlightenment) การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป แนวความเคลื่อนไหวทางศิลปะและหัตถกรรม (Art and
Crafts Movement) การก่ อตัวรวมกลุ่มของสมาคมวิชาชีพ (Guilds) ผลิตผลแห่ งอุบัติการณ์ และวาทกรรมของนักคิดนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ในสั งคม วัฒนธรรมไทย ทั้งในระดับชาติและท้ องถิ่น ลาดับการณ์ ของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษานักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อสังคม เป็ นต้ น
อถ. 231 วัสดุผลิตภัณฑ์ 1
3 (2-2-5)
IC 231 Materials for Product 1
คุณสมบัติ วิธีการในวัสดุธรรมชาติจาพวกไม้ ต่างๆ ทั้งไม้ เนือ้ อ่ อนและไม้ เนือ้ แข็ง วัสดุธรรมชาติที่ใช้ ในงานจักสาน
ต่ างๆ รวมถึงวัสดุที่แปรรู ปมาจากไม้ ศึกษากระบวนการและเทคนิคในการแปลงสภาพ แปรรู ปวัตถุดิบเหล่ านีใ้ ห้ เป็ นวัสดุเพื่อใช้ ใน
การสร้ างผลิตภัณฑ์ เช่ น การตัด การเจาะ การต่ อ การตกแต่ งผิว เป็ นต้ น เรี ยนรู้ เครื่ องมือ เครื่องจักรต่ างๆ ที่ใช้ ในงานไม้ เรียนรู้
เทคนิคการสร้ างต้ นแบบ โดยการประยุกต์ เทคนิคงานไม้
อถ. 232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2
3 (2-2-5)
IC 232 Materials for Product 2
คุณสมบัติ และกระบวนวิธีการต่ างๆ ของวัสดุในกลุ่มโลหะ อัลลอยด์ พลาสติก และโพลีเมอร์ ซึ่ งเป็ นวัสดุที่มี
ความสาคัญต่ อการผลิตและเครื่ องจักรต่ างๆ เรี ยนรู้ ข้ันตอนการผลิตการแปรรู ป เช่ น วิธีการขึน้ รู ป การตัด การดัด การเชื่ อม การ
ตกแต่ งพืน้ ผิว เป็ นต้ น และเรียนรู้ เครื่องมือ เครื่องจักรทีใ่ ช้ ในอุตสาหกรรมกับวัสดุน้นั ๆ
อถ. 233 คอมพิวเตอร์ ช่วยการออกแบบ
3 (2-2-5)
IC 233 Computer Aided Design
สร้ างสรรค์ งานออกแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ เข้ าช่ วยโดยใช้ ทักษะและความรู้ เกี่ยวกับโปรแกรมด้ านกราฟิ ก ให้ เข้ าใจ
ปัญหาและความแตกต่ างในระบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ฝึ กปฏิบัตคิ อมพิวเตอร์ เพือ่ ช่ วยงาน
อถ. 241 ช่ างศิลปกรรมสิบหมู่
3 (2-2-5)
IC 241 Traditional Thai Arts & Crafts
แนวคิด แบบแผน จริยปฏิบัติ สุ นทรียภาพศิลปกรรมช่ างหลวงไทย ฝึ กทักษะโดยเน้ นรากฐานสาคัญที่ช่างเขียน รู้ จัก
ลวดลายธรรมชาติ การควบคุมเส้ น น้าหนัก การใช้ เครื่องมือที่เหมาะสมสร้ างสรรค์ งานตามแบบแผนศิลปกรรมไทย อาทิ ช่ างแกะ
ช่ างปูนปั้น งานนูนต่า
นูนสู ง ช่ างกลึง เป็ นต้ น รวมทั้งงานทรงลอยตัวต่ างๆ สานึกรู้ ความปลอดภัยในการทางานศิลปะช่ าง
ไทย ธรรมเนียมปฏิบัติ ข้ อพึงห้ าม พึงกระทาและการอันควรต่ างๆ

อถ. 251 ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบ
3 (3-0-6)
IC 251 English for Design
เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ สามารถอ่ านและสืบค้ นสาระ ให้ เข้ าใจแนวความคิด ทฤษฎีสาคัญในงานออกแบบสาขา
ต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง และเนือ้ หา ข้ อมูลข่ าวสารเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้ องกับสาขาวิชา
อถ. 310 ออกแบบเครื่องเรือน 1
3 (2-2-5)
IC 310 Furniture Design 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.210 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
โครงสร้ างต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ และศึ กษาวัสดุที่มาจากธรรมชาติและวัสดุอุตสาหกรรม
สั งเคราะห์ การนาเอาวัสดุในงานหัตถกรรมพืน้ บ้ านและงานหัตถกรรมท้ องถิ่นมาประยุกต์ ใช้ ในการออกแบบ ให้ มีรูปแบบจาเพาะ
ตามคุณลักษณ์ ของวัสดุ สามารถแสดงแบบลักษณ์ จาเพาะของท้ องถิ่นออกมาได้ รวมถึงการสร้ างหุ่นจาลองและการสร้ างต้ นแบบที่
สามารถนามาใช้ งานได้ จริง (Prototype) โดยคานึงถึงเทคนิคต่ างๆ ที่ใช้ ในงานไม้ งานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน วัสดุที่เหมาะสมใน
การสร้ างและการผลิต โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 311 ออกแบบเครื่องเรือน 2
3 (2-2-5)
IC 311 Furniture Design 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.310 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
การออกแบบเครื่องเรือนภายนอกอาคาร และเครื่องเรือนสาธารณะ (Public Furniture) การเลือกใช้ วัสดุที่เหมาะสม
สาหรั บการออกแบบ รวมถึงการนาวัสดุเหลือใช้ มาประยุกต์ ในการออกแบบ เรี ยนรู้ การนาเสนอทัศนียภาพ ฝึ กการใช้ โปรแกรม
ช่ วยงานออกแบบ 3 มิติ ฝึ กปฏิบัตสิ ร้ างต้ นแบบทีส่ ามารถใช้ งานได้ จริง (Prototype) โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 312 ออกแบบเลขนภัณฑ์ สิ่งพิมพ์

3 (2-2-5)

IC 312 Graphical Product Design as Publication
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.210 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
หลักการออกแบบเลขนภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ เชิงกราฟิ ก) ที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ โครงสร้ างวัสดุ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ พืน้ ฐาน
สาหรับงานเลขนภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์ พนื้ ฐาน เน้ นให้ ผู้เรียนนาความรู้ และทักษะไปใช้ ในการสร้ างสรรค์ งานออกแบบอัต
ลักษณ์ แบรนด์ (Brand Identity Design) โดยประยุกต์ ใช้ ให้ สอดคล้ องกับผลิตภัณฑ์ หัตถอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ วสิ าหกิจชุมชน
เป็ นหลัก โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 313 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

3 (2-2-5)

IC 313 Package Design
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.312 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ มคี วามเหมาะสมกับสินค้ าประเภทต่ างๆ มาตรฐานสากลต่ างๆ ของบรรจุภัณฑ์ ระบบ
การผลิตและการขนส่ ง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ สาหรั บสิ นค้ าหัตถอุตสาหกรรมและสิ นค้ าวิสาหกิจชุ มชน ฝึ กปฏิบัติการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ รูปแบบต่ างๆ ทั้งในส่ วนของโครงสร้ างบรรจุภัณฑ์ (Package Structure) และเลขนศิลป์ บนบรรจุภัณฑ์ (Graphic on

Package) ตลอดจนศึ กษาและวิเคราะห์ ข้อ มู ล ที่จ าเป็ นต่ อการออกแบบและพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ ใ ห้ มีคุ ณภาพและเป็ นมิต รต่ อ
สิ่งแวดล้ อม โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 314 เซรามิกส์ 1

3 (2-2-5)

IC 314 Ceramics 1
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.210 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของปูนพลาสเตอร์ สาหรับใช้ ในการสร้ างแบบพิมพ์ (Mold Making) ชนิดของพิมพ์
แบบต่ างๆ เทคนิคและวิธีการสร้ าง ฝึ กการสร้ างต้ นแบบ (Prototype) พิมพ์ ทุบ (Waste Mold) แบบพิมพ์ สาหรั บการหล่ อกลวง
(Drain Casting) การหล่ อตัน (Solid Casting) แบบพิมพ์ ในงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ฝึ กการผสมและหล่ อด้ วยน้าดินข้ น (Slip)
ด้ วยพิมพ์ ชิ้นเดียว พิมพ์ หลายชิ้น พิมพ์ รูปทรงอิสระ ฝึ กการถอดแบบ การต่ อชิ้นงาน ตกแต่ งชิ้นงานจนสาเร็ จ ตลอดจนศึ กษา
เกีย่ วกับเตาเผา (Kiln) และฝึ กทดลองการผึง่ แห้ งและการเผา (Drying & Firing)
อถ. 315 เซรามิกส์ 2
3 (2-2-5)
IC 315 Ceramics 2
กาเนิดของดินชนิดต่ างๆ คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดิน การคานวณสู ตรดิน การปรับปรุงสู ตร คุณสมบัตติ ่ างๆ
ของวัตถุดิบ เช่ น ความชื้น ความเหนียว การหดตัว การดูดซึมน้า การผสมดินในหลายสภาวะ และนิยามของเคลือบ ประเภทของ
เคลือบชนิดต่ างๆ วัตถุดิบ คุณสมบัติของสารเคมี การบด การผสมเคลือบ การคานวณและปรับปรุ งสู ตรเคลือบ ตารางสามเหลี่ยม
ผสาน (Triaxial) สู ตรส่ วนผสม (Batch Composition) การผสมสู ตร สีเคลือบและออกไซด์ การแก้ ไขตาหนิเคลือบ
อถ. 316 เทคนิคตกแต่ งในงานเซรามิกส์
3 (2-2-5)
IC 316 Decorating Techniques in Ceramics
วิธีการและเทคนิคการตกแต่ งงานเซรามิกส์ ต่างๆ ในหลากเนือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือในหลายช่ วงสภาวะที่ต่างกัน เช่ น ตกแต่ ง
ในสภาวะดินหมาด (Leather Hard) ตกแต่ งเมื่อดินแห้ ง (Greenware) แล้ ว ตกแต่ งในสภาวะดินเผาดิบ (Bisque Ware) ตกแต่ ง
ชิ้นงานที่เผาเคลือบ (Glost Ware) แล้ ว เทคนิคตกแต่ งจาเพาะอื่นๆ เช่ น Agateware, Majolica, Stamping, Transfer Decals หรือ
เทคนิคการตกแต่ งทีผ่ สมผสานขึน้ ใหม่
อถ. 321 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3
IC 321 Industrial Crafts Design 3

3 (2-2-5)

วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.222 ไม่ ต่ากว่ าระดับ C หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม โดยศึ กษาผลิตภัณฑ์ พนื้ ถิ่น ผลิตภัณฑ์ กึ่งอุตสาหกรรม การค้ นคว้ าและเก็บข้ อมูลเชิงลึก
ของผลิตภัณฑ์ ในชุมชน จากวัตถุดบิ วัฒนธรรม ศิลปะพืน้ ถิ่น วิเคราะห์ ปัญหาของผลิตภัณฑ์ การหาแนวทาง (Approach) ปรับปรุง
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถอุตสาหกรรม เพือ่ เพิม่ คุณค่ าและมูลค่ าโดยคานึงถึงปัจจัยต่ างๆ อาทิ ประโยชน์ ใช้ สอย ความงาม
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและบริบททางวัฒนธรรม เป็ นต้ น การเรียนการสอนมีลกั ษณะเป็ นโครงงาน [เกณฑ์ การสอบผ่ าน ต้ อง
สอบไล่ ได้ ไม่ ตา่ กว่ าระดับ 2.00 (C)]

อถ. 322 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 4
IC 322 Industrial Crafts Design 4

3 (2-2-5)

วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.321 ไม่ ต่ากว่ าระดับ C หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ โดยมีการผสมผสานเทคโนโลยีและ/หรือหลักการสร้ างนวัตกรรม การประยุกต์
วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบมาใช้ ในการเก็บข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบและสั งเคราะห์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถอุตสาหกรรมที่สามารถ
ผลิตได้ จริง และ
การเรียนการสอนมีลกั ษณะเป็ นโครงงาน [เกณฑ์ การสอบผ่าน ต้ องสอบไล่ ได้ ไม่ ตา่ กว่ าระดับ 2.00 (C)]
อถ. 323 หลักการออกแบบเพือ่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน

2 (2-0-4)

IC 323 Principles of Design for Sustainable Development
ทฤษฎีและแนวคิดในการรั กษาสภาพแวดล้ อม และปรั ชญาของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ งเกี่ยวข้ องต่ อกระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษาการพัฒนาการของสั งคมอุตสาหกรรมในมุมมองต่ างๆ เช่ น ผลกระทบต่ อสภาพแวดล้ อม ต่ อพฤติกรรม
ของมนุษย์ การแปรสภาพของวัสดุธรรมชาติ ทั้งในเชิงสร้ างสรรค์ และทาลาย แนวคิดประชาสั งคมต่ อการส่ งเสริมการพัฒนาชุ มชน
และสังคมทีย่ งั่ ยืน วิเคราะห์ ศึกษามุมมองของผู้ทมี่ ีแนวคิดในการอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อม การพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาโดยฐาน
วัฒนธรรม เช่ น ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็ นต้ น
อถ. 326 ออกแบบเครื่องประดับ

3 (2-2-5)

IC 326 Jewelry Design
ขั้นตอนและเทคนิคการออกแบบเครื่ องประดับเบื้องต้ น เรี ยนรู้ วิธีการในการสร้ างต้ นแบบและกระบวนการผลิต
เครื่องประดับ เรียนรู้ วสั ดุชนิดต่ างๆ ทีน่ ามาใช้ ในการทาตัวเรือน และอัญมณีเบือ้ งต้ น โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 327 ออกแบบสิ่งพิมพ์

3 (2-2-5)

IC 327 Publication Design
ออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ รูปแบบต่ างๆ เช่ น แผ่ นพับ (Brochure) สู จิบัตร (Catalogue) นิตยสาร (Magazine) เป็ นต้ น
เรียนรู้ แนวคิดองค์ ประกอบและการจัดวาง (Composition & Layout) เรื่องระบบและมาตรฐานการพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์
ต่ างๆ (Printing System & Technology) สีในระบบการพิมพ์ กระดาษและวัสดุการพิมพ์ และเทคนิคพิเศษในงานสิ่ งพิมพ์ ผู้ศึกษา
สามารถออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อการผลิตจริงได้ โดยเข้ าใจระบบกระบวนการผลิต
สื่ อสิ่ งพิมพ์ คุณค่ าความงามของงาน
สิ่งพิมพ์ และปัญหาทางการผลิต โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 328 เครื่องเรือนประยุกต์ ศึกษา

3 (2-2-5)

IC 328 Applied Furniture Study
หลักการออกแบบเครื่องเรือนเบือ้ งต้ น เพื่อสามารถนาไปปรับใช้ เลือกสรรหรือประดิษฐ์ เครื่องเรือนในชีวิตประจาวัน
เรียนรู้ วสั ดุทนี่ ามาใช้ สร้ างประดิษฐ์ เครื่องเรือนที่มีอยู่ในท้ องตลาด รวมถึงการนาเครื่องเรือนเก่ ามาปรับปรุ ง ปรับแต่ งแก้ ไข เพื่อให้
สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ ได้ ในลักษณะเดิมหรือได้ ลกั ษณะการใช้ สอยใหม่ ได้ อย่ างเหมาะสม

อถ. 336 เซรามิกส์ เชิงอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
IC 336 Industrial Ceramics
กระบวนการผลิตเซรามิกส์ เชิงอุตสาหกรรมต่ างๆ การทาต้ นแบบ (Prototype) และแม่ พิมพ์ (Working and Case
Mold) ในงานเชิงอุตสาหกรรม การขึน้ รู ปด้ วยวิธีจิ๊กเกอริ่ง (Jiggering and Jollying) การใช้ เครื่องโรลเลอร์ จิ๊กเกอร์ หรือ แรมเพรส
(RAM Press) ในการผลิตงาน การตกแต่ งชิ้นงานและการควบคุมการผลิตเซรามิกส์ เชิงอุตสาหกรรมเทคนิค ปัญหาและการแก้ ไขใน
กระบวนการผลิต
อถ. 341 ศิลปะเชิงช่ างภูมปิ ัญญาไทย
3 (2-2-5)
IC 341 Local Thai Artistic Wisdom
แนวคิดและเชิ งช่ างภูมิปัญญาไทยในท้ องถิ่น โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน รวมถึงปรัชญาในการสร้ างสรรค์ ธรรม
เนียมปฏิบัติ กระบวนการเทคนิคและฝึ กทักษะตามแนวเชิงช่ างนั้นๆ โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 346 ประวัตศิ าสตร์ เซรามิกส์
3 (3-0-6)
IC 346 History of Ceramics
ความเป็ นมาของเซรามิกส์ ในประวัตศิ าสตร์ ของมนุษยชาติ ตามแหล่ งอารยธรรม และวัฒนธรรมต่ างๆ ของโลก แบบ
ลักษณ์ และบริบทที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างสรรค์ งานเซรามิกส์ ในลาดับกาลต่ างๆ ผลวิวัฒน์ และความสื บเนื่องที่งานเซรามิกส์ มีต่อ
ศิลปวัฒนธรรม สังคม
และโลก
อถ. 347 แบบอย่ างศิลปกรรมล้ านนา
3 (3-0-6)
IC 347 Lanna Art
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรมและสั งคมล้ านนา โดยชี้ให้ เห็นถึงความสั มพันธ์ ที่เกี่ยวเนื่องกันของ
ศิลปะกับบริบทต่ างๆ ให้ เข้ าใจถึงแนวคิดและกระบวนการ
บ่ มเพาะแบบอย่ าง (Style) ของศิลปกรรม งานหัตถศิลป์ สกุลช่ าง
เทคนิค คตินิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ เอกลักษณ์ และลักษณะเฉพาะถิ่น ที่มีผลต่ อการสร้ างสรรค์ ผลงานศิลปกรรมและงานออกแบบ
ล้ านนาร่ วมสมัย โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 348 ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเชิงภาชนะ
3 (2-2-5)
IC 348 Pottery Art
ความเป็ นมา รู ปแบบ แนวคิด หลัก สุ นทรี ย ภาพและเทคนิค สร้ า งสรรค์ ของงานศิ ลปะและศิ ลปิ นเซรามิกส์ แนว
เครื่ อ งปั้ นดิ น เผาเชิ ง ภาชนะ ฝึ กสร้ างงานศิ ล ปะเครื่ อ งปั้ นดิ น เผาเชิ ง ภาชนะจากวั ส ดุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น เรี ย นรู้ ปั ญ หาและ
กระบวนการพัฒนาสร้ างสรรค์ งาน
อถ. 349 ประติมากรรมเซรามิกส์
3 (2-2-5)
IC 349 Ceramic Sculpture
การสร้ างสรรค์ งานประติม ากรรมด้ ว ยเทคนิค และวัสดุ ทางเซรามิก ส์ การเตรี ยม เนื้อ ดิน (Clay Body) ในงาน
ประติมากรรม การตกแต่ ง การเผาและควบคุมชิ้นงาน เพือ่ ให้ บรรลุผลตามแนวคิดงาน การเคลือบและตกแต่ งชิ้นงาน ปัญหาและการ
แก้ ไขในกระบวนการสร้ างสรรค์ งานประติมากรรมตามแนวคิดหรือแบบลักษณ์ ต่างๆ ทางศิลปกรรมโดยกระบวนวิธีและเทคนิคทาง
เซรามิกส์

อถ. 351 วิถีชีวติ ร่ วมสมัยและแนวโน้ มผลิตภัณฑ์
2 (2-0-4)
IC 351 Contemporary Lifestyle and Trend
วิถีชีวติ รู ปแบบต่ างๆ ในชีวติ ประจาวัน เช่ น การหาเลีย้ งชีพและการใช้ ชีวิตของผู้คนในสั งคมเมืองและสั งคมชนบทใน
สังคมไทย สั งคมตะวันออกและสั งคมตะวันตก ศึกษาวัฒนธรรม ภูมิธรรม รสนิยม การเสพและบริโภคของคนในสั งคมนั้นๆ และ
การศึกษาแนวโน้ มการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุและสี ทั้งในและต่ างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ ค่านิยมและความนิยมในชุ มชน
และสังคมต่ างๆ
อถ. 356 หอศิลป์ และพิพธิ ภัณฑ์ ศิลปะ
3 (3-0-6)
IC 356 Art Gallery and Art Museum
หลักการ วิวัฒนาการและรู ปแบบของพิพิธภัณฑ์ ศิลปะและหอศิ ลป์ การบริ หารจัดการหอศิ ลป์ เรี ยนรู้ งานจัดการ
ศิลปวัตถุภัณฑ์ (Collection Management) การดูแลรักษาและซ่ อมสงวนผลงานและวัตถุทางศิลปกรรม (Conservation of Art
Objects) ในแบบลักษณ์ ต่างๆ
การนาเสนอและจัดแสดงนิทัศน์ เผยแพร่ ประเด็นผลงานศิลปกรรม โดยมีการศึกษานอก
สถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 360 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
ไม่ นับหน่ วยกิต
IC 360 Professional Practice
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.222 ไม่ ต่ากว่ าระดับ C
ฝึ กปฏิบัติงานจริ งในสถานประกอบการของภาคเอกชน วิสาหกิจชุ มชนหรือภาครั ฐ ในสาขาที่เกี่ยวข้ องกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็ นลักษณะองค์ กรทีม่ กี ระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ บริการงานออกแบบหรือจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ทใี่ ห้ ความสาคัญ
ต่ อการออกแบบ
และจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากสาขาฯ ระยะเวลาฝึ กงานรวมไม่ ต่ากว่ า 60 วัน หรือไม่ ต่ากว่ า 240
ชั่วโมง ในภาคฤดูร้อน การวัดผลกาหนดเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (U)
อถ. 361 ระเบียบวิธีวจิ ยั เพือ่ การออกแบบ
3 (3-0-6)
IC 361 Research Methodology for Design
ระเบี ยบแบบแผนของการวิจัยตั้งแต่ การเก็บข้ อมู ลในภาคเอกสารและภาคสนาม อาทิ การทาแบบสอบถาม การ
สั งเกตการณ์ เป็ นต้ น การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อหาบทสรุ ปของ
การสั งเคราะห์ แนวทางในการออกแบบ ตลอดจนการให้
ความเข้ าใจลาดับและขั้นตอนของข้ อมูล เพือ่ ให้ เกิดการเรียบเรียงข้ อมูลให้ เป็ นทีเ่ ข้ าใจได้ ในภาคเอกสาร
อถ. 410 ออกแบบเครื่องเรือน 3
3 (2-2-5)
IC 410 Furniture Design 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.311 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
ปฏิบัตอิ อกแบบเครื่องเรือนโดยให้ ความสาคัญต่ อองค์ ประกอบในการตกแต่ งภายใน (Interior) รวมถึงการเขียนแบบ
จัดวางแปลนเพือ่ การตกแต่ งภายในบ้ านหรือพืน้ ทีห่ ้ องต่ างๆ เช่ น ห้ องนอน ห้ องรับแขก เป็ นต้ น โดยอาศัยหลักการของสั ดส่ วนและ
มาตรฐานเครื่องเรือนทีไ่ ด้ รับการออกแบบมาจัดวางในพืน้ ทีภ่ ายในทีอ่ ยู่อาศัยอย่ างเหมาะสม

อถ. 411 ออกแบบเลขนภัณฑ์ เพือ่ สภาพแวดล้ อม
3 (2-2-5)
IC 411 Graphical Product Design for Environment
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.312 หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
หลักการและกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขนทัศน์ เพือ่ สภาพแวดล้ อม ในส่ วนของระบบป้ ายสัญลักษณ์ (Signage
System) ทั้งในร่ มและกลางแจ้ งสาหรั บสถานที่ต่างๆ โดยเน้ นเฉพาะท้ องถิ่น, ชุ มชน เพื่อสร้ างอัตลักษณ์ เฉพาะ (Identity) ศึ กษา
จิตวิทยาการรับรู้ ภาพและตัวอักษร (Perception Psychology: Image & Typography) ตลอดจนข้ อมูลวัสดุเชิงหัตถ-อุตสาหกรรม
ต่ างๆ ทีใ่ ช้ ในการออกแบบ ฝึ กเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ การ ออกแบบอย่ างเป็ นระบบ เพือ่ ปฏิบัติการออกแบบเลขน
ทัศน์ เพือ่ สภาพแวดล้ อมทั้งในรู ปแบบทีเ่ ป็ น 2 มิติ และ 3 มิติ ได้ อย่ างมีคุณภาพ โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 412 เซรามิกส์ 3
3 (2-2-5)
IC 412 Ceramics 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.314 และ อถ.315 หรือได้ รับอนุมตั ิจากผู้สอน
การออกแบบสร้ างสรรค์ ทดลองค้ นหารู ปแบบ การผสมผสานวิธีการเทคนิคเพื่อให้ ได้ มาตามแนวคิดการออกแบบ
ชิ้ น งานเซรามิก ส์ ในกระบวนการผลิต แบบหั ต ถอุ ต สาหกรรม อุ ต สาหกรรมเซรามิก ส์ การพัฒ นารู ป แบบ การแก้ ปั ญ หาใน
กระบวนการออกแบบและการผลิต และการนาเสนอรู ปแบบแนวคิดร่ วมสมัยผสานกับเทคโนโลยีเซรามิกส์ ทเี่ ปลีย่ นแปลง
อถ. 420 เทคโนโลยีการผลิตเพือ่ หัตถอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IC 420 Product Technology for Industrial Crafts
กระบวนการผลิต แปรรู ปวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อเครื่ องจักรเพื่อปรั บใช้ กับกระบวนการผลิตและวัสดุเฉพาะ
ประเภทของงาน การแก้ ปัญหาเทคนิคในระบวนการผลิตแปรรู ปวัสดุ กลไก เครื่องมือหรือเครื่องจักร ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ชุมชน
ท้ องถิ่นหรือในสถานประกอบการ เพือ่ ให้ เกิดประสิทธิภาพในการผลิต อันเป็ นแนวทางและแนวโน้ มในการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม
หรือการใช้ เทคโนโลยีทเี่ กิดผลดีต่อผลิตภัณฑ์ โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 426 ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3 (2-2-5)
IC 426 Display and Exhibition Design
ออกแบบการจัด แสดงและนิ ทรรศการประเภทต่ างๆ เทคนิ ค และเครื่ อ งมือ ที่ใช้ ป ระกอบ การค้ น หาหรื อ ก าหนด
บรรยากาศ กระบวนการทีส่ าคัญของการจัดแสดงโดยไม่ ทาลายเนือ้ หา หรือชิ้นงานที่จัดแสดง ตลอดจนการใช้ วัสดุกราฟิ กส่ งเสริม
รู ปแบบและนิทรรศการ การวางแผนและการจัดการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเทคนิคเฉพาะด้ านร่ วมสมัยในการจัดการแสดงนิทัศน์ แบบต่ างๆ
โดยมีการศึกษานอกสถานทีป่ ระกอบด้ วย
อถ. 427 ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง
3 (2-2-5)
IC 427 Leather Product Design
วิธี กระบวนการและปฏิบัตกิ ารทาผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง ทาความเข้ าใจเทคนิคการทารองเท้ า กระเป๋ า การตัดเย็บ ย้ อมสี
และการตกแต่ งชิ้นงานเครื่องหนัง

อถ. 450 สัมมนาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
IC 450 Industrial Crafts Design Seminar
สั มมนาในหัว ข้ อ เกี่ยวกับ การออกแบบหัต ถอุ ตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ย นความรู้ ความคิด เห็ นและแนวทางการ
ออกแบบซึ่งกันและกัน ฝึ กฝนการวิเคราะห์ วิพากษ์ งานออกแบบหัตถอุตสาหกรรม การรวบรวมข้ อมูลและเรียบเรียงจากการสัมมนา
เป็ นรายงานองค์ ความรู้ เพือ่ ใช้ ประกอบในการออกแบบได้
อถ. 456 การบริหารจัดการงานออกแบบ
3 (3-0-6)
IC 456 Design Management
ระบบการบริหารงานในองค์ กรทีใ่ ห้ ความสาคัญต่ อการออกแบบ จรรยาบรรณและเงื่อนไข แนวปฏิบัติวิชาชีพทางการ
ออกแบบ อิทธิพลของการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ปัญหาและอุปสรรคขององค์ กรและนักออกแบบ การประมาณราคางานออกแบบ
ศึ กษาความสาคัญและกฎระเบียบของทรั พย์ สินทางปั ญญาและขั้นตอนของการจดสิ ทธิบัตร ฝึ กวิเคราะห์ กรณีศึกษาการจัดการ
บริหารองค์ กรและงานออกแบบ
อถ. 460 เตรียมออกแบบนิพนธ์
3 (2-2-5)
IC 460 Design Thesis Preparation
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.322 ไม่ ต่ากว่ าระดับ C หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
กาหนดโครงการศึกษาส่ วนบุคคลเพือ่ นาไปสู่ งานออกแบบนิพนธ์ ศึกษาปัญหาและการวางแนวทางการค้ นคว้ าทดลอง
การออกแบบและสร้ างสรรค์ การรวบรวมข้ อมูลต่ างๆ วิเคราะห์ ประเด็น และสั งเคราะห์ เพื่อความเป็ นไปได้ ในการปฏิบัติออกแบบ
นิพนธ์ [เกณฑ์ การสอบผ่าน ต้ องสอบไล่ ได้ ไม่ ตา่ กว่ าระดับ 2.00 (C)]
อถ. 461 ออกแบบนิพนธ์
6 (0-6-12)
IC 461 Design Thesis
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วชิ า อถ.460 ไม่ ต่ากว่ าระดับ C หรือได้ รับอนุมัติจากผู้สอน
ค้ นคว้ าภายใต้ การให้ คาปรึ กษาเพื่อผลิตผลงานสร้ างสรรค์ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถอุตสาหกรรม หรื อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการบูรณาการความรู้ ทไี่ ด้ ศึกษามาและการค้ นคว้ าเพิม่ เติม เพือ่ ให้ ครอบคลุมในประเด็นต่ างๆ ที่มีอิทธิพลต่ อ
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม ประเด็นทางเทคโนโลยีและ
การผลิต ประเด็น
ทางการตลาดและอืน่ ๆ รวมทั้งจะต้ องเสนอผลงานสร้ างสรรค์ เชิงวิชาการ
ต่ อสาธารณะ [เกณฑ์ การสอบผ่าน ต้ องสอบไล่ ได้
ไม่ ตา่ กว่ าระดับ 2.00 (C)]

คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
Course Description
General Education Program
Humanities
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2–0–4)
TU 110 Integrated Humanities
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.
Social Science
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3–0–6)
TU 100 Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
มธ.120
TU 120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2–0–4)
Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
Sciences and Technology
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2–0–4)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.

Mathematics and Computers
มธ.151 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไประดับมหาวิทยาลัย
3 (3–0–6)
TU 151 General College Mathematics
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear programming;
logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number; introduction to
probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages.
มธ.152
TU 152

หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3–0–6)
Fundamental Mathematics
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than
16 credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
มธ.153
TU 153

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3 (3–0–6)
General Knowledge about Computers
To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its processing;
basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and software
packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems.
มธ.156
TU 156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
3 (3–0–6)
Introduction to Computers and Programming
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software,
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using highlevel language programming.
Languages
Thai
ท. 161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3–0–6)
TH 161 Thai Usage
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea,
communicating knowledge, thoughts and composing properly.

English
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0 (3–0–6)
EL 070 English Course 1
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be
counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated
skills of listening, speaking, reading and writing.
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (3–0–6)
EL 171 English Course 2
Prerequisite : have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 (3–0–6)
EL 172 English Course 3
Prerequisite : have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level
than the prior course especially in speaking and writing.
มธ. 111 ประเทศไทยในมิตทิ างประวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the Kingdom of
Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions towards the development of Thai
culture and society in the globalization context.(Field trips are obligatory)
มธ. 113 ความรู้ พนื้ ฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced attitudes,
morality, and ways of life. To train learners to think analytically and critically towards certain phenomena in order that
they can apply their knowledge and understanding to their own social situations.

มธ. 115 มนุษย์ กบั ผลงานสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม
3 (3-0-6)
TU 115 Man and his Literary Creativity
To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print media, films, electronic media
and other modern media in order to compare the past and present world views regarding social values, beliefs as well as
faiths of those artists and creators. To explore the association of people and those creative works in terms of their
relationship with our ways of life today.
มธ. 116 มนุษย์ กบั ศิลปะ : ทัศนศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
TU 116 Man and Arts : Visual Arts,Music and Performing Arts
This course is a study of art in relation to its function and the development of people, society and environment by
focusing on various creative works, such as visual arts, music and performing arts, depicting the culture and perception of
mankind. The course also aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also
the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the influence of art on Thai values
and the Thai way of life.
มธ. 143 มนุษย์ กบั สิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-6)
TU 143 Man and Environment
To study the relationship between people and the environment by focusing on the coexistence of living things
in a way that it creates balance, enhances optimal use, and helps to promote effective and long-lasting environmental
management. To discuss the impacts of scientific and technological development on the environment, society, and
economy as well as the importance of the environment in the present and future are for Mankind.
Student Development and Skill and Experience Reinforcement
พท. 101 สุ ขภาพและการออกกาลังกายเพือ่ คุณภาพชีวติ
2 (2-0-4)
PE 101 Exercise and Sports for Healthy life
Knowledge on both physical and mental health; Promotion of overall good health e.g. dietary, meditation for
health; Principles of exercise and correct way of playing sports, including injury protection and first aids.
Health Education
วฬ. 211 กรีฑา
1 (0-2-1)
SN 211 Track and Field
basic skills for track and field athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good
habits for track and field athletes and equipment maintenance.

วฬ. 212 ว่ ายนา้
1 (0-2-1)
SN 212 Swimming
basic skills for swimming athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits
for swimming athletes and equipment maintenance.
วฬ. 213 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
SN 213 Football
basic skills for football athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
football athletes and equipment maintenance.
วฬ. 214 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
SN 214 Basketball
basic skills for basketball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits
for basketball athletes and equipment maintenance.
วฬ. 215 รักบีฟ้ ุตบอล
1 (0-2-1)
SN 215 Rugby
basic skills for rugby athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
rugby athletes and equipment maintenance.
วฬ. 216 วอลเลย์ บอล
1 (0-2-1)
SN 216 Volleyball
basic skills for volleyball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits
for volleyball athletes and equipment maintenance.
วฬ. 217 เบสบอล
1 (0-2-1)
SN 217 Baseball
basic skills for baseball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
baseball athletes and equipment maintenance.
วฬ. 218 ฟุตซอล
1 (0-2-1)
SN 218 Futsal
basic skills for futsal athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
futsal athletes and equipment maintenance.

วฬ. 219 ซอฟท์ บอล
1 (0-2-1)
SN 219 Softball
basic skills for softball athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
softball athletes and equipment maintenance.
วฬ. 220 เทนนิส
1 (0-2-1)
SN 220 Tennis
basic skills for tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits for
tennis athletes and equipment maintenance.
วฬ. 221 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
SN 221 Badminton
basic skills for badminton athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits
for badminton athletes and equipment maintenance.
วฬ. 222 เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
SN 222 Table Tennis
basic skills for table tennis athletes. Physical performance, injury and safety, rules, regulation and good habits
for table tennis athletes and equipment maintenance.
Compulsory Elective Subjects from Non-Major List
กต. 202 หลักพืน้ ฐานการตลาด
3 (3-0-6)
MK 202 Fundamentals of Marketing
(For non- Thammasat Business School students.)
A study of marketing system, concepts, and practices in the modern era. Emphasis is on how products and
services are offered, priced, promoted, and distributed, based on an understanding of customer characteristics and
behaviors as well as implications of marketing on society and environment.
กต. 311 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MK 311 Consumer Behavior
Prerequisite : Have earned credits of MK 201 or MK 202
A study of concepts and theories of behavioral analysis in order to understand consumers and their behavior.
Topics include both traditional thinking, which emphasizes psychological and behavioral theory for the decision-making
process of purchasing, and contemporary alternative theories, which emphasize understanding consumers from social and
cultural dimensions. This course covers the understanding of both individual and organizational behaviors that influence
the purchasing decision.

พบ.291
BA 291

ธุรกิจเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Business
The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business, namely finance,
accounting, marketing, human resource and production management, and management information system, placed within
organizational, forms of businesses, environmental, legal and managerial context. Underlying business concepts will be
discovered through the study of real-world examples and fundamental business plans.
ศ. 210 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
EC 210 Introductory Economics
(For non-Economics majors only; credits will not be awarded to students who are taking or have completed EC
211 or EC 212 or EC 213 or EC 214)
The general principles of Microeconomics and Macroeconomics. In the Microeconomics section, topics covered
include the supply of and demand for goods, consumer behavior, production and costs, structure and output of
production units under perfect and imperfect competitive markets, the concept of market failures, and the role of
government intervention. In the Macroeconomics section, topics covered include objectives and problems in
Macroeconomics, the determination of national income, money and the banking system, introduction to fiscal and
monetary policies used for economic stabilization, and the application of economic indices to analyze the economic
situation. In the international Economics section, topics covered include the importance of international trade and
finance, as well as the conflict between free trade and market protection.
Faculty Core Subjects
ศป. 201 พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก
2 (2-0-4)
FA 201 Development of Western Arts, Culture and Society
This subject explores the development of the arts, culture, and society in the Western world, both European and
American. The subject demonstrates the connection and the mutual relationship between the arts and other social
institutions, such as the political, economic, religious, cultural and public value systems from various periods. The
influence of the East towards Western artists, selected canonical masters, and a field trip are also included.
ศป. 202
FA 202

พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย
2 (2-0-4)
Development of Asian Arts, Culture and Society
The subject explores the development of Asian arts, culture and society, including those of the civilizations of
Yangze and Mekong river basins. The studied periods are ranged from the early periods to the present. It aims to
demonstrate the connection and the mutual connection between arts and other institutions, such as politics, economics,
social, religious and cultural ones.

ศป. 216
FA 216

เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
Practice in English for Fine and Applied Arts 1
This subject aims to implement English usage skills which are relevant to each artistic discipline. These skills
include reading, writing, and conversation. The selected topics concern various aspects of culture.
ศป. 301 สุ นทรียศาสตร์ สาหรับผู้สร้ างสรรค์ งานศิลปะ
2 (2-0-4)
FA 301 Aesthetics for Arts Creator
This subject focuses on knowledge about the philosophy of art: the development of the concept of beauty, the
components of aesthetics and their value and background, the relevant theories and the effort to convey the complete
appreciation and understanding of the range of skills employed from past to present. The analyses of relevant topics of
aesthetics and contemporary arts are also included.
ศป. 303
FA 303

การบริหารงานศิลปะ
2 (2-0-4)
Arts Management
This subject explores the connection between administration principles and the arts through the perspectives
of business administration and economics. The emphasis is on the disciplines of marketing and organization management,
together with the practice of artistic creativity and art work dissemination.
ศป. 316
FA 316

เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
Practice in English for Fine and Applied Arts 2
This subject aims to implement English usage skills with the emphasis on practices directly relevant to the
major disciplines, including aspects of business, marketing and communication.
ศป. 416
FA 416

เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในศิลปกรรมศาสตร์ 3
3 (3-0-6)
Practice in English for Fine and Applied Arts 3
This subject aims to train the students in research skills from English textbooks, as well as the writing of
papers and research papers in the English language.
Subjects for the Program me of Industrial Crafts Design
อถ. 111 เขียนแบบเพือ่ การผลิต
3 (2-2-5)
IC 111 Working Drawing for Manufacturing
This subject offers the practices of standard drawing skills. The topics include mass emphasizing, types of
lines, technical use of each type of drawing equipment, the rules of perspective, scaling, tolerancing and symbols employed
in industrial drawing communication. The students will practice various types of drawings, such as orthographic view,
sectional, exploded view, isometric view, oblique view and detail drawing.

อถ. 116 ออกแบบเลขนศิลป์ และจัดวางตัวอักษร
3 (2-2-5)
IC 116 Graphic and Typographic Design
The students will study various aspects of graphic design: the history, the basic principles, the processes, the
related components, the lettering, structure and typographic system involved. These are to equip the students with the
essential skills, as a ground for following graphic projects.
อถ. 117 สัญศาสตร์ ในงานศิลปะและออกแบบ
3 (3-0-6)
IC 117 Semiotics in Art and Design
This subject teaches how to interpret and to analyze texts, so that the students can search for or have a more in
depth concept of the hidden meanings in communication codes. The topic of the messages sent through various types of
visual media is also included.
อถ. 121 หลักองค์ ประกอบศิลป์
3 (2-2-5)
IC 121 Principle of Composition
This subject teaches the principle elements of visual art composition. The students will be trained to analyze
the essence of each element and its existence in nature, as well as to synthesize their own creativity as a ground for further
visual art and design projects.
อถ. 141 พืน้ ฐานวาดเส้ น
3 (2-2-5)
IC 141 Basic Drawing
The students will be trained in basic drawing skills from both organic natural and imaginative figures, with
various media employed. They will also study the related art elements and their mutual relationship, such as shape,
texture, shadow and light, lines, visual masses and spaces. Their learning will be based on subjects of various media,
works of both Thai, Western and Eastern masters. Drawing exercises among religious, urban, market and landscape sites
are included. The final project is the students’ own drawing rendered from their own imagination combined with the
techniques studied.
อถ. 142 พืน้ ฐานจิตรกรรม
3 (2-2-5)
IC 142 Basic Painting
The students will study the theory of colour and its principle. They will experiment and practice the creation
of visual art works with a series of colouring approaches, ranging from poster, water and acrylic colour. They must
visualize any given object and figure, and express it through the painting medium. A field trip is included.

อถ. 143 พืน้ ฐานงานออกแบบสามมิติ
3 (2-2-5)
IC 143 Basic Three-Dimensional Design
The students will practice the foundation of three-dimensional figure design, as well as learn the related
elements (shape, texture, light and shadow, line and visual mass) and the connection to the rule of perspective. The lessons
will be based on various materials, as well as on major works from both Thai, Western and Eastern masters.
อถ. 210 สหวิชาทักษะความถนัด
3 (2-2-5)
IC 210 Interdisciplinary Skill-Workshops
This subject covers the principle, theory and practice of the foundational skills of various industrial craft
design disciplines, including that of products such as, furniture, ceramics and graphic art. This training is for the
development of an understanding of both the principles and practical techniques involved, as the ground for future
selection of a major discipline depending on one’s interest in the following class.
อถ. 216 ออกแบบถ่ ายภาพและการจัดการภาพ
3 (2-2-5)
IC 216 Photographic Design and Digital Imaging
This subject teaches the principle of photography for communication. The topics include visual composition,
the knowledge about the use of digital cameras, the comprehension of image size, the image configuration for digital
photographic systems and image retouching. All are for the practice of the use of artistic quality photography for
communication purposes. A field trip is included.
อถ. 217 เทคนิคการสร้ างภาพประกอบ
3 (2-2-5)
IC 217 Techniques in Illustration
The students will practice the skills of illustration with various techniques of drawing and painting, such as
manual, computer graphic-assisting, photo-generating or mixed techniques, These are for furthering the ability to apply
illustrations for the purpose of visual communications, particularly for that of editorial illustration, so that the students
can render their own illustrations with correct content, and correctly involve the principles and the laws of aesthetics.
อถ. 220 แนวคิดการออกแบบ
3 (2-2-5)
IC 220 Concept of Design
This subject teaches the process and the concept of basic design. The students will practice and develop their
creative thinking in interpreting shapes. The learning is based on surveying nature, and focuses on synthesizing one’s
concept, idea and theme in connection with his/her imagination and designated issues. Moreover, the design outcome must
cohere with the designated objective. The exercises include the analysis of any selected quality design work both for its
functionality and aesthetics. (To pass this subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.)

อถ. 221 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1
3 (2-2-5)
IC 221 Industrial Crafts Design 1
Pre-requisite/Condition : IC 220 minimum C, or lecturer’s permission
The content covers the principles and the processes involved in industrial craft design, comprising idea
sketching, the fundamental principles of function-oriented and aesthetics-oriented designs, various concepts of designing,
knowledge about materials used, the perspectives of rendering and model making. The knowledge of international
standards practices is also included, such as the human factors, structures mechanisms and product traceability. All these
components are necessary for comprehension in their involvement in the structure, process, materials and manufacturing
of industrial crafts design. (To pass this subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.)
อถ. 222 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2
3 (2-2-5)
IC 222 Industrial Crafts Design 2
Pre-requisite/Condition : IC 221 minimum C, or lecturer’s permission
The content covers the principles and the ways of practicing semi-industrial crafts designs. The students will
study experimental design, information tracing for design, concept analysis, creative thinking development for product
design, and the use of materials local to the area, for industrial craft product design. The class will be conducted using a
project assignment. (To pass this subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.)
อถ. 223 พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ กบั สังคม
2 (2-0-4)
IC 223 Evolution of Product Design and Society
This subject covers the evolution of product design from the past to the present time. The students will explore
the context and conditions relevant to the process of thinking and synthesizing a designed product. The topics consist of
the influence of various periods (Renaissance, the Age of Enlightenment and the Industrial Revolution), major art and
craft movements and the formation of guilds. The outcome and the discourse of thinkers and product designers in the
Thai socio-cultural contexts, on both a national and local scale, are also included, as well as the chronology of evolution
and the major influential designers.
อถ. 231 วัสดุผลิตภัณฑ์ 1
3 (2-2-5)
IC 231 Materials for Product 1
The subject content focuses on the features of natural wood materials, both hard, soft and processed. In order
to be able to modify wood materials for product construction, the students will be trained in the procedure and techniques
involved, such as cutting, piercing, extending and surfacing. The students will learn how to use tools and machines, as well
as techniques by creating a mock-up model with the application of wood materials.

อถ. 232 วัสดุผลิตภัณฑ์ 2
3 (2-2-5)
IC 232 Materials for Product 2
The subject contents are the features of metal, alloy, plastic and polymer materials, as well as their processing
methods. The students will learn the steps of material processing, such as shaping, cutting, bending, jointing and
surfacing. Skills in using the tools and the machines relevant to each material are also required.
อถ. 233 คอมพิวเตอร์ ช่วยการออกแบบ
3 (2-2-5)
IC 233 Computer Aided Design
The students will practice design work with computer aid, be trained for skills and knowledge on programs for a
graphic design program and realize the issues and the differences of the available systems. The actual practice of
computer-aided designing is compulsory.
อถ. 241 ช่ างศิลปกรรมสิบหมู่
3 (2-2-5)
IC 241 Traditional Thai Arts & Crafts
This subject explores the concepts and the norms of traditional Thai court arts and crafts. It focuses on the
necessary foundational skills required to become a Thai painter: natural line drawing, lining and mass control. The
students will learn to use tools correctly for each category of Thai art and craft work, such as carving, stucco, bas-relief,
high-relief, round-relief and lathing. They must be aware of the safety issues involved in Thai arts and crafts production,
as well as general rules and taboos.
อถ. 251 ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบ
3 (3-0-6)
IC 251 English for Design
The students will practice their English skills in order to increase their ability to read and research and to
enhance their, understanding of the concepts, theories and contents from textual materials of their major design
discipline.
อถ. 310 ออกแบบเครื่องเรือน 1
3 (2-2-5)
IC 310 Furniture Design 1
Pre-requisite/Condition : IC 210, or lecturer’s permission
This subject is about the different structures of furniture design, the study of materials used (of both natural
and synthetic types), the application of folk and vernacular crafts into modern design with the ability to retain the
existence of the authentic original identity, the making of mock-ups and prototypes. It focuses on carpentry for home
furniture and its proper materials. A field trip is included.

อถ. 311 ออกแบบเครื่องเรือน 2
3 (2-2-5)
IC 311 Furniture Design 2
Pre-requisite/Condition : IC 310, or lecturer’s permission
This subject is about exterior and public furniture design, the selection of proper materials and the application
of recycled materials. The students must practice the skills for their furniture design presentation with image perspective
and the aid of a 3-D computer programme, as well as making a practical prototype. A field trip is included.
อถ. 312 ออกแบบเลขนภัณฑ์ สิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
IC 312 Graphical Product Design for Publication
Pre-requisite/Condition : IC 210, or lecturer’s permission
This subject teaches the principles of graphic product design for publication works. The students will study the
structure, the materials and the basic tools used in graphic design for publication works, as well as the basic printing
processes involved. The students must be able to use the acquired knowledge for their creative project of brand identity
design, and its application, mainly for industrial crafts and community product design circles. A field trip is included.
อถ. 313 ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3 (2-2-5)
IC 313 Package Design
Pre-requisite/Condition : IC 312, or lecturer’s permission
This subject teaches the principles of executing package design with appropriateness to each kind of product.
The topics taught cover the international standard required and the related manufacturing and shipping procedures,
particularly those for industrial craft and community products. The students will practice package design in various
aspects, both the structure and the graphics that appear on the package. They must also study and analyze the data
necessary for designing and developing packages that have both quality and are environmentally friendly. A field trip is
included.
อถ. 314 เซรามิกส์ 1
3 (2-2-5)
IC 314 Ceramics 1
Pre-requisite/Condition : IC 210, or lecturer’s permission
The content covers the chemical and physical features of plaster cement used for mold making, types of ceramic
molds, and their methods and techniques of construction, including those of a prototype, waste mold, drain casting, solid
casting and industrial mold. The students will study the procedures of the casting process: clay body mixing, slip -casting
technique, casting with various types of molds (single, multiple and free form), de -molding, joining and furnishing. The
study also includes the knowledge of kilns, as well as the exercise of drying and firing.

อถ. 315 เซรามิกส์ 2
3 (2-2-5)
IC 315 Ceramics 2
The content covers the origin of the types of clays used in ceramics, as well as their physical and chemical
features. The students will practice calculating the mixing formula and modifying it. They must know the features of clay
materials: humidity, stickiness, shrinkage and absorption. The subject also teaches about types of glazing chemicals, their
scientific features and the methods in mixing, handling and correcting them.
อถ. 316 เทคนิคตกแต่ งในงานเซรามิกส์
3 (2-2-5)
IC 316 Decorating Techniques in Ceramics
This subject teaches the methods and techniques of ceramic decoration dependant on the different types of
clay materials used and of the conditions given, such as decorating the piece while being in the stage of leather hard,
greenware, bisque ware and glost ware. Special decoration techniques are also included, such as agateware, majolica,
stamping, transfer decals or any other new methods.
อถ. 321 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3
3 (2-2-5)
IC 321 Industrial Crafts Design 3
Pre-requisite/Condition : IC 222 minimum C, or lecturer’s permission
The content coves the practices of industrial crafts design with the focus on the studies of local products, semiindustrial products, in-depth information research and documentation on a community, product issue analysis and the
approach to sourcing for product design development. Such focus helps to increase the values and the advantages of
successfully producing products in relation to various concerns, including function, aesthetics, marketing, consumer
behavior and cultural context. The class will be conducted using a project assignment. (To pass this subject, the students
must achieve at least 2.00 or C grade.)
อถ. 322 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 4
3 (2-2-5)
IC 322 Industrial Crafts Design 4
Pre-requisite/Condition : IC 321 minimum C, or lecturer’s permission
The content covers the practices of industrial crafts designs including the combination of the technology
and/or innovation involved. The students will study how to apply research methods for systematic design data
documentation combined with their own industrial craft products which can be manufactured. The class will be
conducted using a project assignment. (To pass this subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.)
อถ. 323 หลักการออกแบบเพือ่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
2 (2-0-4)
IC 323 Principles of Design for Sustainable Development
This subject teaches the theories and concepts of environmental preservation as well as sustainable
development that are connected to the process of product design. The students will explore the development of industrial
society in various respects, including the environmental impact, the human behavior impact and the natural materials

transformation (from both the constructive and destructive angles). They will learn the concepts of civil society and its
connection to a sustainable community and social development, and analyze the viewpoints of the leaders along the lines of
environmental preservation, sustainable and culture-based development, studying the work of people such as Prof.
Prawase Wasi,
อถ. 326 ออกแบบเครื่องประดับ
3 (2-2-5)
IC 326 Jewelry Design
The subject covers the processes and the techniques of basic jewelry design. The students will learn to make
mock-ups, the manufacturing process and the basic knowledge about materials used for setting construction. A field trip
is included.
อถ. 327 ออกแบบสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
IC 327 Publication Design
This subject covers various categories of publication design, such as that of brochures, catalogues and
magazines. The students will learn the concepts of composition and layout, as well as the printing system and technology.
The contents of colours, paper choices, materials and special effects used in printing are also included. Besides the
comprehension of publication production procedures, the aesthetical value and possible technical issues, the students must
be able to design their own publication design work which must have potential enough to be actually printed. A field trip
is included.
อถ. 328 เครื่องเรือนประยุกต์ ศึกษา
3 (2-2-5)
IC 328 Applied Furniture Study
This subject teaches the basic principles of furniture design that can be applied to personal selection or to the
making of an everyday piece of furniture. The contents cover the materials commonly used and available, as well as the
techniques useful to repair old furniture for reuse and also to modify as necessary.
อถ. 336 เซรามิกส์ เชิงอุตสาหกรรม

3 (2-2-5)

IC 336 Industrial Ceramics
This subject teaches various processes involved in industrial ceramics manufacturing: prototype making, case
mold making, jiggering and jollying, the application of a jigger roller or RAM press machine, as well as the techniques for
solving the problems that may occur during manufacturing.

อถ. 341 ศิลปะเชิงช่ างภูมปิ ัญญาไทย

3 (2-2-5)

IC 341 Local Thai Artistic Wisdom
This subject teaches the concepts and the expertise involved in local Thai artistic wisdom, especially that from
of upper Northern Thailand. The studied topics include the philosophy behind the creativity, the related customs, the
technical processes and the training of each artistic discipline. A field trip is included.
อถ. 346 ประวัตศิ าสตร์ เซรามิกส์

3 (3-0-6)

IC 346 History of Ceramics
This subject features the background of ceramics in human civilization, looking at various physical sites and
cultures around the world. The students will learn the formats and the contexts involved in the ceramics creativity of each
period, as well as the consequences that each ceramic creation can bring to the arts, culture, society and the world.
อถ. 347 แบบอย่ างศิลปกรรมล้ านนา

3 (3-0-6)

IC 347 Lanna Art
This subject teaches the history and the evolution of Lanna art, culture and society. The focus is on various
contexts that are connected to Lanna Art. The students will study the concepts and the training processes behind the
establishment of the Lanna artistic style, as well as the techniques, beliefs and customs involved. They will also learn the
local identity and particularly those that affect contemporary artistic and design creations in the Lanna area. A field trip
is included.
อถ. 348 ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเชิงภาชนะ
3 (2-2-5)
IC 348 Pottery Art
This subject features the background, form, concept, aesthetics principles and creative techniques of pottery
art. The students will practice creating their own ceramic pottery piece from locally sourced materials, as well as learning
about the possible problems and how to develop a creative work.
อถ. 349 ประติมากรรมเซรามิก
3 2-2-5)
IC 349 Ceramic Sculpture
This subject teaches students how to create a sculpture using the techniques and materials from ceramic
making. These procedures learned include clay body preparation, decoration, the firing and its control plus the glazing
and finishing. The students will also learn the possible problems and their solutions during the process of sculpture
making, utilizing the artistic approach of ceramics-related procedures and techniques.

อถ. 351 วิถีชีวติ ร่ วมสมัยและแนวโน้ มผลิตภัณฑ์
2 (2-0-4)
IC 351 Contemporary Lifestyle and Trends
This subject teaches various features of contemporary daily lifestyle, such as the ways of earning money and
spending one’s life in both urban and rural communities, of Thai, Eastern and Western societies. The students will learn
the culture, morality, tastes and consumption behavior of people in each community, explore the trend of product design
on both a domestic and overseas scale, and analyze the value and popularity that happens in each community and society.
อถ. 356 หอศิลป์ และพิพธิ ภัณฑ์ ศิลปะ
3 (3-0-6)
IC 356 Art Gallery and Art Museum
This subject teaches the principles, the evolution and the features of an art gallery and art museum, including
the administration, the collection management, the conservation of art objects in various formats, as well as the
presentation and dissemination procedures. A field trip is included.
อถ. 360 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
0 (0-0-9)
IC 360 Professional Practices
Pre-requisite/Condition : IC 222 minimum C
The students will do their own professional practice at an actual site of a private corporation a community
enterprise unit or a governmental agency relating to product design activities. That site must be involved in either
manufacturing, design services or the merchandising of design-centered products, and the students must have the
department’s agreement. The students’ practice must be not less than 60 days or 240 hours, conducted during an interval
between the semesters. Either an S (Satisfactory) or a U (Unsatisfactory) grade will be given.
อถ. 361 ระเบียบวิธีวจิ ยั เพือ่ การออกแบบ
3 (3-0-6)
IC 361 Research Methodology for Design
This subject teaches the research methodology since the introduction of paper data documentation and field
data collection. The students will practice related skills, such as questionnaire design and population observation. The
conclusion will be obtained from the analysis of the data collected, which will be used in the synthesis of the following
design. The students will also get training for the process of data prioritizing and sequencing (to be correctly itemized in
the paper presented).
อถ. 410 ออกแบบเครื่องเรือน 3
3 (2-2-5)
IC 410 Furniture Design 3
Pre-requisite/Condition : IC 311, or lecturer’s permission
This subject is about the practice of furniture design with the emphasis on indoor furniture. The subjects
taught include the drawing of indoor furniture plans for various types of rooms, such as bedroom or living room. The
design must rely on the principle of the scale and the standard for the correct placing of indoor furniture pieces in a living
space.

อถ. 411 ออกแบบเลขนภัณฑ์ เพือ่ สภาพแวดล้ อม
3 (2-2-5)
IC 411 Graphical Product Design for the Environment
Pre-requisite/Condition : IC 312, or lecturer’s permission
The content covers the principles and processes of graphical product design for the environment, including
that of the signage system of both indoor and outdoor locations. The focus is on the construction of a particular
community identity, the study of the psychology of image and typography perception, as well as the study of materials
employed in industrial crafts design. The students will practice data collection and the analysis of the collected data for
systematic design, in order to produce a quality graphical product design for the environment containing both two and
three dimensional features. A field trip is included.
อถ. 412 เซรามิกส์ 3
3 (2-2-5)
IC 412 Ceramics 3
Pre-requisite/Condition : IC 314 and IC 315, or lecturer’s permission
The content covers creative design in ceramic works. The students will search for the proper innovative form
of a ceramic piece and integrate additional industrial craft techniques to achieve the ceramic output as designed. They will
practice the skills of design development, solving the problems that may arise during the designing and manufacturing
processes, and presenting ceramic works with an intermingling of contemporary concepts and changing technology.
อถ. 420 เทคโนโลยีการผลิตเพือ่ หัตถอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
IC420 Product Technology for Industrial Crafts
The students will study the processes of manufacturing, transforming materials, adjusting tools and equipment
to fit each type of process and project, solving technical problems which may happen during the manufacturing and
transforming processes, and the knowledge of the mechanics of equipment or machines used for the production in a
community or corporation. These are all important for the manufacturing development and technology utilization to
maximize the productivity efficiency. A filed trip is included.
อถ. 426 ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3 (2-2-5)
IC 426 Display and Exhibition Design
The students will learn to design various types of product displays and also designs for exhibitions, to use the
accompanying techniques and equipment, to search for mode set and the significant procedures and logistics involved
without harming the displayed items. They will also explore the use of graphic materials to support the displays and
exhibitions, the planning & administration and contemporary techniques in managing some styles of displays. A field trip
is included.

อถ. 427 ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง
3 (2-2-5)
IC 427 Leather Product Design
This subject teaches the method, the processes and the practice of leather product making. The students will
gain an understanding of the techniques used for making leather shoes and bags, as well as those of cutting, tanning and
etc.
อถ. 450 สัมมนาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
2 (2-0-4)
IC 450 Industrial Crafts Design Seminar
The seminar topic relates to the issues in industrial crafts design circles, aiming for the mutual exchange of
knowledge, opinion and style of design. The participants will practice the skills of analyzing and criticizing industrial
crafts design works, as well as those of collecting data from the seminars and arranging them correctly to be used when
writing a report that will be used to support the design project.
อถ. 456 การบริหารจัดการงานออกแบบ
3 (3-0-6)
IC 456 Design Management
This subject teaches the management system required by a corporation with the focus on design works. The
studied topics include the involved moral codes and conditions, professional practices in design circles, the influence of
marketing, the problems and obstacles of designers, budget quotation evaluations, the significance of regulations on
intellectual property issues, and patent registration process. The students will practice the analysis of some cases of design
management.
อถ. 460 เตรียมออกแบบนิพนธ์
3 (2-2-5)
IC 460 Design Thesis Preparation
Pre-requisite/Condition : IC 322 minimum C, or lecturer’s permission
The students must prepare a structure of their own individual study as the pilot for their design thesis project.
They will be trained to study the problems that might occur, to lay out the experimental strategies in creative design, to
collect related data to be analyzed and to be synthesized for the possible practice in their thesis project.
(To pass
this subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.)
อถ. 461 ออกแบบนิพนธ์
6 (0-6-12)
IC 461 Design Thesis
Pre-requisite/Condition : IC 460 minimum C, or lecturer’s permission
The students will do their own research under supervision, to produce a creative product design, industrial
craft design, or an industrial design project. They must assimilate the knowledge gained from preceding subjects into that
of additional research, in order to fully cover all aspects influencing the process of product development and
manufacturing. These aspects are social, cultural, technological as well as manufacturing and marketing components. To

complete this subject, the public presentation of an academic-style creative project and a minimum C grade achievement
are compulsory. (To pass this subject, the students must achieve at least 2.00 or C grade.)

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
วิชา อถ. 360 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพในหน่ วยงานภาครัฐ เอกชนหรือวิสาหกิจชุ มชน สถานประกอบการต่ างๆ โดยระยะเวลารวมไม่
ตา่ กว่ า 240 ชั่วโมง โดยไม่ นับหน่ วยกิต (เงือ่ นไขรายวิชาต้ องผ่านรายวิชา อถ 222 ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2 มาแล้ ว)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้ าใจในหลักการ ความจาเป็ นในการเรียนรู้
ทฤษฎีมากยิง่ ขึน้
4.1.2 บูรณาการความรู้ ทเี่ รียนมาเพือ่ นามาแก้ปัญหาทางด้ านออกแบบหัตถอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต โดยใช้
เทคโนโลยีได้ อย่ างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษย์ สัมพันธ์ และสามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้ าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้ าในการแสดงออก และนาความคิดสร้ างสรรค์ ไปใช้ ประโยชน์ ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษาที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เต็มเวลาตลอดภาคฤดูร้อนไม่ ตา่ กว่ า 240 ชั่วโมง
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
ข้ อกาหนดในการทาโครงงานวิจัย ต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวกับการออกแบบ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและพลังงานพัฒนางาน
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตหรือด้ านอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง โดยคาดว่ าจะนาไปใช้ งานตามโครงงานและมีรายงานที่
ต้ องนาส่ งโดยใช้ แบบฟอร์ มการเขียนรายงานโครงงานของสาขาวิชาฯ ในระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนดอย่ างเคร่ งครั ดหรื อเป็ น
โครงงานทีม่ ่ งุ เน้ นการสร้ างผลงานวิจยั เพือ่ การออกแบบ
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การเขียนโครงงานออกแบบ ขั้นตอนในการทาโครงงานการวางแผนโครงงานการศึ กษาค้ นคว้ าหาข้ อมูล การวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุปผลเพือ่ การออกแบบ วิธีดาเนินงานตามกระบวนการวิจยั ทางการออกแบบ การนาเสนอผลงานออกแบบ จัดพิมพ์
รายงานและจัดแสดงผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานด้ วยตนเอง หรือกับผู้ร่วมโครงงานออกแบบได้ นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในกระบวนการวิจัย
และออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4 (อถ.460)
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4 (อถ.461)

5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิชา อถ.460 เตรียมออกแบบนิพนธ์ 3 หน่ วยกิต
วิชา อถ.461 ออกแบบนิพนธ์
3 หน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้ คาปรึกษา จัดทาสมุดคู่มอื การทาโครงงานออกแบบสาหรับบันทึกเมือ่ เข้ าพบอาจารย์ ทปี่ รึกษา
โครงงาน กาหนดอาจารย์ ในสาขาวิชาเป็ นอาจารย์ ทปี่ รึกษา จัดทาคู่มอื พิมพ์ รายงานวิชาโครงงานออกแบบ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าที่บันทึกในสมุดคู่มือการทาโครงงานออกแบบโดยอาจารย์ ที่ปรึ กษา คะแนนที่ได้ จาก
การสอบรายงานความก้ าวหน้ าแต่ ละขั้นตอนในการทางาน คะแนนทีไ่ ด้ จากการนาเสนอผลงานและการจัดแสดงผลงาน รวมทั้งจาก
เล่ มรายงานที่ถูกต้ องตามแบบฟอร์ มการพิมพ์ ในคู่มือพิมพ์ รายงาน โดยคณะกรรมการที่เป็ นอาจารย์ และ/หรื อผู้เชี่ ยวชาญด้ าน
ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึ กษาชั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 12, 13 และ 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

F
0.00

1.3 ต้ องสอบไล่ ได้ วิชาบังคับในสาขาไม่ ต่ากว่ าระดับ 2.00 (C) ในรายวิชา อถ.220, อถ.221, อถ.222, อถ.321, อถ.322,
อถ.460 และ อถ.461
1.4 การวัดผลการศึกษา วิชา อถ.360 แบ่ งออกเป็ น 2 ระดับ คือ S (ระดับใช้ ได้ ) และระดับ U (ระดับยังใช้ ไม่ ได้ )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสู ตรศิ ลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556 มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และกระบวนการหาหลักฐานเพือ่ ยืนยันหรือสนับสนุนว่ า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็ นอย่ างน้ อย ซึ่งอาจได้ จากผลการประเมินข้ อสอบว่ าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้ คะแนนตรง
ตามความจริง การให้ ข้อมูลย้ อนกลับของผู้สาเร็จการศึกษา การประสบความสาเร็จในการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ มีระบบการทบทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา
1. การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา เช่ น ทบทวนจากคะแนนข้ อสอบ
หรืองานทีม่ อบหมาย กระบวนการอาจต่ างกันไปสาหรับรายวิชาทีแ่ ตกต่ างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ ละด้ าน

2. มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้ คะแนน
3. การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เน้ นการทาวิจัยสั มฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่ างต่ อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ ย้ อนกลับมา
ปรับปรุ งกระบวนการเรียนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตร โดยอาจดาเนินการได้
ดังนี้
1. ภาวการณ์ ได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ ละรุ่ นที่สาเร็จการศึกษา ในด้ านระยะเวลาของการหา
งานทา ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การวัดผลการศึกษาใช้ ระบบตัวอักษร ซึ่งรายละเอียดของการวัดผลและเกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับ
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสม ไม่ ตา่ กว่ า 139 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ต้ องสอบไล่ ได้ วชิ าบังคับในสาขาไม่ ตา่ กว่ าระดับ 2.00 (C) ในรายวิชา อถ.220, อถ.221, อถ.222, อถ.321, อถ.
322, อถ.460 และ อถ.461
3.4 การวัดผลการศึกษา วิชา อถ.360 แบ่ งออกเป็ น 2 ระดับ คือ S (ระดับใช้ ได้ ) และระดับ U (ระดับยังใช้ ไม่ ได้ )
3.5 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กาหนด

