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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ศูนยโชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพฯ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กรอบวิสัย ทัศนแ ผนพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติฉ บับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การพัฒนาที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี
สวนรวม ยึดหลัก สมดุล ยั่ง ยืน พัฒ นาจากประเทศที่มีร ายไดป านกลางไปสูป ระเทศที่มีร ายไดสูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อีกทั้งการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ ศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคา
และบริการ แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การปรับ เปลี่ยนที่รวดเร็ว
ดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีม า
ชวยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบ ทบาทมาก
ขึ้น มีก ารยกระดับ กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูก ารใชเ ทคโนโลยีที่ผ สมผสานระหวาง Information
Technology กับ Operational Technology
จากสถานการณขางตนเปนปจจัยสําคัญ เอื้อตอการผลิตบุคลากรทางสายวิชาชีพอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ สรา งสรรค (Creative Economy) ประเภทงานออกแบบสรา งสรรค (Function Creation)
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จึงเปรียบเสมือนฟนเฟองสวนหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู
ประเทศที่มีรายไดสูง สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศประสบความสําเร็จดวยการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนดํา เนิน การจัด ทํา หลัก สูต รคํา นึง ถึง สภาพแวดลอ มทางสัง คม และวัฒ นธรรมที่
หลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การสรางนักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดวยกระบวนการ วิจัย
ที่มี ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เนนทักษะการปฏิบัติอยางสรางสรรค ประกอบกับสภาพพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตัง้ อยูใ จ
กลางกรุง เทพมหานคร เอื้อประโยชนใหก ารจัดการศึก ษามีความหลากหลายเชิง บูร ณาการองคความรู และ
วิทยาการเชื่อมโยงศาสตรการออกแบบแตละแขนงวิชาที่เ กี่ยวของ การเนนการจัดการเรีย นการสอนเสมือ น
จริง สูก ารปฏิบัติ ทั้ง โจทยปญ หาของชุม ชน (Problem based) และการปฏิบัติทัก ษะวิช าชีพ กับ สถาน
ประกอบการ สอดแทรกเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อผลิตบัณฑิตและทรัพยากรบุคคลของชาติ ที่ มี
ความรู ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งยังสามารถประยุกตองคความรูสูการพัฒนาดานตางๆ ไดอยาง
หลากหลายเพื่อการบริการและรับใชสังคมอยางแทจริง
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สภาพโครงสรางสังคมประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสู งวัย ประชาการวัยเรียนลดลง
ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุม ผลกระทบจากสถานการณภายนอก โครงสรางประชากรวัยเรียนลดลง การขยาย
โอกาสทางการศึก ษา การแขง ขันทางดานหลัก สูตร จําเปน ตองพัฒ นาหลัก สูตรเชิง รุก ที่มีคุณภาพ ตรงตาม
ความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิต แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรอยางยั่งยืนและสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
วิวัฒนาการของสังคม คานิยม และรองรับการแขงขันเชิงเศรษฐกิจสรางสรรคที่อาศัยทุนสมองของมนุษยเป นตัว
ขับ เคลื่อนการพัฒ นา หลัก สูตรจึง มุง เนนการผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรของชาติที่มีอ งคค วามรูทัก ษะ ความ
เชี่ยวชาญวิชาชีพสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ สามารถสอดแทรกเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมชาติของชาติ และภูมิ
ปญญาทองถิ่น มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยที่ดี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนํา ดานการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคา สู
สากล สอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอมในหมวดของการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสรางภูมิคุมกันจากผลกระทบปจ จัยภายนอก ที่
ไมสามารถควบคุมได และการปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกอยางยั่งยืน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุม วิชาเฉพาะพื้น ฐานทุก สาขาวิชาในหลัก สูต รเทคโนโลยีบ ัณฑิต ของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบทุกหลักสูตรตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระการจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เทคโนโลยีสรางคุณคา การศึกษาสรางคน สูสากลดวยปญญา
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีการผลิต
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางเทคโนโลยีและประยุก ตใชในวิชาชีพ การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบประสานงาน กับ
บุคคลที่เกี่ยวของ แสดงภาวะผูนําและผูตามอยางเหมาะสม
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
 ปรับ ปรุง หลัก สูตรใหม มาตรฐาน

กลยุทธ

พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. กําหนด
คุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ  ติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงในความ
ความตองการ ของอุตสาหกรรม ตองการของผูป ระกอบการดาน
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิต


หลักฐาน/ ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

 รายงานผลการประเมิ น ความ

พึ ง พอใจในการใช บั ณ ฑิ ต ของ
สถานประกอบการ
 ความพึง พอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการ ทํางานของ
บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึก ษาในมหาวิท ยาลัย ใชร ะบบทวิภ าค (Semester System) โดยแบง เวลาศึก ษาในป
การศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา 16 สัปดาห รวมทั้ง
เวลาสําหรับการสอบดวย
(2) ภาคการศึกษที่สอง (Second Semester) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปเปนเวลา 16 สัปดาห
รวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซึ่งเปนภาคการศึกษาทีไ่ มบงั คับ ใชเวลาศึกษา
8 สัปดาห รวมทั้งเวลาสําหรับการสอบดวย โดยใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม
- พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเทา หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาออกแบบทุกแขนงงาน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
(1) นักศึกษาที่สมัครเขามาเรียนในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และทาง
ดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอ
(2) นักศึกษามีพนื้ ฐานดานทักษะทางวิชาชีพไมเพียงพอ

8
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
(1) จัดอบรมปรับระดับพื้นฐานใหนักศึกษามีพื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และทางดาน
ภาษาอังกฤษ
(2) จัดอบรมปรับระดับพื้นฐานใหนักศึกษามีพื้นฐานทางวิชาชีพกอนเปดการศึกษาภาคแรกเพื่อเปน
การแกไขปญหาในการเรียนภาคปฏิบัติ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2561

2562

2563

2564

2565

ชั้นปที่ 1

105

105

105

105

105

ชั้นปที่ 2

-

105

105

105

105

ชั้นปที่ 3

-

-

105

105

105

ชั้นปที่ 4

-

-

105

105

รวม

105

210

315

420

420

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

105

105

2564

2565

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2561

2562

2563

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน
และคาสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจาย

2,730,000

5,460,000

8,190,000 10,920,000 10,920,000

เงินงบประมาณแผนดิน

315,000

630,000

945,000

รวมรายรับ

3,045,000

6,090,000

9,135,000 12,180,000 12,180,000

1,260,000

1,260,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

2,544,000

2,696,640

2,858,438

3,029,945

3,201,452

743,100

1,486,200

2,229,300

2,972,400

2,972,400

0

0

0

0

0

1,092,000

2,184,000

3,276,000

4,368,000

4,368,000

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวมขอ 3 และขอ 4)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

4,379,100 6,366,840 8,363,738 10,370,345 10,541,852

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

รวม (ข)

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

รวม (ก) + (ข)

5,379,100 7,566,840 9,763,738 11,970,345 12,341,852

จํานวนนักศึกษา

105

210

315

420

420

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ข)
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจํานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) นก.(ท-ป-น)
ลําดับวิชาในกลุม (01-99)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั้นปที่ควรศึกษา
ชั่วโมงปฏิบัติ
กลุมวิชา
ชั่วโมงทฤษฎี
สาขาวิชา
หนวยกิต
ระดับการศึกษา
คณะ
เชน LA2011101 ST2012201 BA2013204 EN2052207
รหัสคณะ
AD คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design)
รหัสสาขาวิชา
ระดับการศึกษา

กลุมวิชา

01
1
3
5
1
3

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4 ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
6 ปริญญาเอก
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
2 กลุมวิชาชีพบังคับ
กลุมวิชาชีพเลือก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกําหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) นก.(ท-ป-น)
ลําดับวิชาในกลุม (01-99)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั้นปที่ควรศึกษา 1
ชัว่ โมงปฏิบัติ
สภาพรายวิชา
ชัว่ โมงทฤษฎี
กลุมวิชา
หนวยกิต
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
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กลุมวิชา

สภาพรายวิชา
ระดับการศึกษา

10
30
50
70
81
0
1

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร
วิชาไมบังคับ
อนุปริญญา

20
40
60
80
82
1
2

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการ
กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
วิชาบังคับ
ปริญญาตรี

เชน GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย
3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

3(3-0-6)

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

3(3-0-6)
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)

3(3-0-6)

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ (English Reading )

3(3-0-6)

GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)

3(3-0-6)

GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

3(3-0-6)



กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย (Social Dynamics and Modernity)

3(3-0-6)

GE2300102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

3(3-0-6)

GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)

3(3-0-6)

GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

3(3-0-6)

GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

GE2300109 สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2400101 การรูส ารสนเทศและการศึกษาคนควา
(Information Literacy and Study Skills)

3(3-0-6)

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3(3-0-6)

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น (Thai Studies and Local Wisdom)

3(3-0-6)

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

3(3-0-6)

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

3(3-0-6)

GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ (Program Development and Evaluation)

3(3-0-6)

GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต (Mind Development for Quality of Life)

3(2-2-5)



กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2500101 พลศึกษา (Physical Education)

1(0-2-1)

GE2500102 ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

GE2500103 กีฬาประเภททีม (Team Sports)

1(0-2-1)

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)

1(0-2-1)

GE2500105 นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)
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 กลุม
 วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้

หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2600101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)

3(3-0-6)

GE2600102 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)

กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)

2(2-0-4)

GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ (Self Development for Careers)

2(2-0-4)

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)

2(2-0-4)

GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (Exercise and Sports for Health)

2(2-0-4)

GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

2(2-0-4)

กลุม วิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร (Miscellaneous Mathematics)

2(2-0-4)

GE2820102 วิทยาศาสตรกบั การดํารงชีวิต (Science for Living)

2(2-0-4)

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
(Material and Application in Daily Life)

2(2-0-4)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 36 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ (Color Theories for Design)

3(2-2-5)

AD2011202 สุนทรียศาสตรกับวิทยาศาสตร (Aesthetics and Science)

3(3-0-6)

AD2021101 การยศาสตรสําหรับงานออกแบบ (Ergonomics for Design)

3(2-2-5)

AD2021302 สถิติสําหรับงานออกแบบ (Statistics for Design)

3(3-0-6)

2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 24 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2011103 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ (History of Arts and Design)

2(2-0-4)

AD2011104 เทคนิคการวาดเสน (Drawing Techniques)

3(1-4-4)

AD2011105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม (Industrial Drawing)

3(0-6-3)

AD2011106 เทคนิคการระบายสีเพื่องานออกแบบ(Painting Techniques for Design)

3(1-4-4)

AD2011207 การทําหุนจําลอง (Model Making)

3(0-6-3)

AD2011208 การปฏิบัตกิ ารโรงงาน (Workshop)

3(0-6-3)

AD2021103 องคประกอบศิลป (Composition of Arts)

2(0-4-2)

AD2021104 พื้นฐานการออกแบบ (Fundamentals of Design)

2(0-4-2)

AD2021105 ดิจิทัลอารต (Digital Arts)

3(0-6-3)
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2.1 วิชาเฉพาะดาน 51 หนวยกิต
2.1.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 48 หนวยกิต
2.2.1.1 กลุมวิชาชีพบังคับ 36 หนวยกิต ประกอบดวย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2012101 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(Theories of Industrial Product Design )

3(3-0-6)

AD2012102 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 (Industrial Product Design 1)

3(0-6-3)

AD2012203 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 (Industrial Product Design 2)

3(0-6-3)

AD2012204 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 (Industrial Product Design 3)

3(0-6-3)

AD2012305 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 (Industrial Product Design 4)

3(0-6-3)

AD2012306 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5 (Industrial Product Design 5)

3(1-4-4)

AD2012207 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1 (Materials and Production Process 1)

3(1-4-4)

AD2012208 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2 (Materials and Production Process 2)

3(1-4-4)

AD2012209 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 1
(Computer Aided Design and Manufacturing 1)

3(1-4-4)

AD2012210 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 2
(Computer Aided Design and Manufacturing 2)

3(1-4-4)

AD2012311 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(Seminar in Industrial Product Design)

3(1-4-4)

AD2012312 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(Industrial Product Research and Development)

3(3-0-6)
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2.2.1.2 กลุมวิชาชีพเลือก 12 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2013301 การออกแบบเซรามิก (Ceramic Design)

3(1-4-4)

AD2013302 การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design)

3(1-4-4)

AD2013303 การออกแบบยานยนต (Automotive Design)

3(1-4-4)

AD2013304 การออกแบบรองเทา (Footwear Design)

3(1-4-4)

AD2013305 การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก (Souvenir Product Design)

3(1-4-4)

AD2013406 การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรค
(Product Design for Creative Economy)

3(1-4-4)

AD2013407 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ (Display and Exhibition)

3(1-4-4)

AD2013408 การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน (Product Design for Sustainability)

3(1-4-4)

AD2023301 การออกแบบกราฟก (Graphic Design)

3(1-4-4)

AD2023302 การออกแบบภาพลักษณองคกร (Corporate Image Design)

3(1-4-4)

AD2023403 การเปนผูป ระกอบการและวิสาหกิจเพื่อสังคม
(Entrepreneurship and Social Enterprises)

3(1-4-4)

AD2023404 การพิมพซลิ คสกรีน (Silk Screen Printing)

3(1-4-4)

AD2023405 พฤติกรรมผูบ ริโภคเพือ่ การออกแบบ (Consumer Behavior for Design)

3(1-4-4)

AD2023406 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเอกลักษณไทย
(Thai Identity Products and Package)

3(1-4-4)

AD2023407 ชุมชนศึกษา (Community Study)

3(3-0-6)
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2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

AD2012414 ศิลปนิพนธ (Arts Thesis)

หนวยกิต
3(0-9-0)

2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

AD2012313 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)

1(0-2-1)

AD2013409 สหกิจศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(Cooperative Education in Industrial Product Design)

6(0-40-0)

ในกรณี ไ ม ส ามารถลงทะเบี ย นวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาทางการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตรใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
AD2013410 การฝกงานทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(Practice in Industrial Product Design)

6(0-40-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี หรือสถาบันอื่นที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

GE250010x วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

AD2011103 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ

2

2

0

4

AD2011104 เทคนิคการวาดเสน

3

1

4

4

AD2011105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม

3

0

6

3

AD2021101 การยศาสตรสําหรับงานออกแบบ

3

2

2

5

AD2021103 องคประกอบศิลป

2

0

4

2

AD2012101 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3

3

0

6

11

18

31

รวม

20
ชั่วโมง / สัปดาห = 29

แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

หนวยกิต

ทฤษฎี

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

GE2xxxxxxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

GE250010x วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

AD2011106 เทคนิคการระบายสีเพื่องานออกแบบ

3

1

4

4

AD2021104 พื้นฐานการออกแบบ

2

0

4

2

AD2021105 ดิจิทัลอารต

3

0

6

3

AD2012102 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1

3

0

6

3

7

22

26

รวม

18
ชั่วโมง / สัปดาห = 29

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

21
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

GE28xxxxxx วิชากลุมบูรณาการ

2

2

0

4

AD2011207 การทําหุนจําลอง

3

0

6

3

AD2011208 การปฏิบัตกิ ารโรงงาน

3

0

6

3

AD2012203 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2

3

0

6

3

AD2012207 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1

3

1

4

4

AD2012209 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบและผลิต 1

3

1

4

4

4

26

21

รวม

17
ชั่วโมง / สัปดาห = 30

แผนการเรียนปกติ
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

หนวยกิต

ทฤษฎี

GE210010x วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

6

GE282010x วิชากลุมบูรณาการ

2

2

0

4

AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ

3

2

2

5

AD2011202 สุนทรียศาสตรกับวิทยาศาสตร

3

3

0

6

AD2012204 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3

3

0

6

3

AD2012208 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2

3

1

4

4

AD2012210 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบและผลิต 2

3

1

4

4

12

16

32

รวม

20
ชั่วโมง / สัปดาห = 28

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

22
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

ทฤษฎี

GE220010x วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

GE2xxxxxxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

AD2021302 สถิติสําหรับงานออกแบบ

3

3

0

6

AD2012305 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4

3

0

6

3

AD20xxxxx วิชาชีพเลือก 1

3

x

x

x

AD20xxxxx วิชาชีพเลือก 2

3

x

x

x

AD20xxxxx วิชาชีพเลือก 3

3

x

x

x

x

x

x

รวม

21
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

แผนการเรียนปกติ
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

หนวยกิต

ทฤษฎี

GE22xxxxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

6

GE281010x วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

AD2012301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

AD2012306 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5

3

1

4

4

AD2012311 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3

1

4

4

AD2012312 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3

3

0

6

AD20xxxxx วิชาชีพเลือก 4

3

x

x

x

x

x

x

รวม

19
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

23
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
AD2013409 สหกิจศึกษาทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รวม

แผนการเรียนปกติ
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี

6

0

40

0

0

40

0

6
ชั่วโมง / สัปดาห = 40

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

หนวยกิต

ทฤษฎี

AD2012414 ศิลปนิพนธ

3

0

9

0

xxxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1

3

x

x

x

xxxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2

3

x

x

x

x

x

x

รวม

9
ชั่วโมง / สัปดาห = xx

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

กลุมวิชาภาษาไทย
GE2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอานและ
การเขียนประเภทตางๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing

24
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการเขียน
จดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการนําเสนอ ทักษะการรับและการสงสาร การพูดเพื่อการนําเสนอ การ
อานและการนําเสนอขอมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนําเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending messages;
reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วรรณคดีไทย ความหมายและความสําคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะหและการประเมิน คา
วรรณคดี ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature analysis
and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
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GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การ
เขียนสารและคํากลาวในโอกาสตางๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; projects;
documentary, advertisements and public relations
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
GE2201101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล
การบรรยายสิ่งของความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุก ารณในอดีต และการ
บรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past
events; describing future plans and predictions
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม การ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวสารขอมูล การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions and
warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
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GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ
ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยาม การจําแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและ
ฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and
process description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตางๆ การพบปะผูคนในสถานประกอบการ การ
ใชโทรศัพทเพื่อติดตองานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนําเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินคา
และบริการ การระบุเปาหมายและการตั ดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาขอรองทุ กข ก ารตรวจสอบ
ความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจวัฒนธรรมในอาชีพตางๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making business
decision; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
culture in careers culture
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GE2200103

การอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและโครงสรางของ
ประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and reading
techniques
GE2200104

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การฟงภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอ
หนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to dialogues,
paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and listening
techniques
GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา การทักทายและแนะนําตัว การใหคําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง
การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native culture:
greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions; requests and
offers; thanking and apologizing
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GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทัก ษะภาษาจีน เบื้องตน ระบบพิน อิน ประโยคและไวยากรณ การสนทนาและการอา น
ขอความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคําถามเปนภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns and
grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and answering
questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนภาษาจีนที่ใชในชีวิตประจําวัน การสนทนาโตตอบ การเขียนจดหมาย
โตตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing correspondence;
writing electronic mails
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
GE2300101
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม โครงสรางสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและกระแส
โลกาภิวัตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หนาที่พลเมือง ประชาธิปไตยและการมีสวน
รวมทางการเมือง ปญหาสังคมและการแกไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions;
modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics; democracy
and participation in politics; social problems and solutions
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GE2300102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเ บื้องตน เกี่ยวกับ มนุษยสัม พันธ พฤติก รรมและธรรมชาติของมนุษ ย แรงจูง ใจกับ
มนุษยสัมพันธในองคการ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับ
มนุษยสัมพันธ
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation and
human relations in organizations; communication and human relations; human relations in Thai
culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและการ
ออกแบบวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลการวิจัย การตีความและการ
นําเสนอขอมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process
and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and presentation;
research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล กลยุทธ การ
บริห ารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีป ระสิท ธิภาพ คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and responsibilities;
self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality
and professional ethics
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GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศตางๆ
General knowledge of economic society; development of economic system
and pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at
various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการที่ดี
และความเสี่ยงสําหรับองคก ารสมัยใหม ปญหา ผลกระทบและวิก ฤติการพัฒนาในสังคมไทยและสัง คมโลก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการพระราชดําริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development; good
governance and risk management for modern organization; problems, impact, and crises of
development in Thai and global societies; technology and innovation for sustainable development;
green society and ecology; application of sufficiency economy philosophy and the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ การ
คุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ สังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour
protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
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GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณและความหลากหลาย แนวคิดการ
กอตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความรวมมือในการพัฒนาและเสาหลักอาเซียน ความสําคัญ
ของการอยูรวมกันในภูมิภาค การบูรณาการทํางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development cooperation
and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict
and violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict resolution
GE2400101

การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และการ
คัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด การสืบคนและการใชเครือ่ งมือ ทักษะ การ
คนควา การอางอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and selection;
library’s information-resources storage systems; information resources searching and tool usage;
searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
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GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติก รรมของมนุษย การรับรู การเรียนรูและการจูงใจ เชาวนปญ ญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning and motivation; intelligence and
emotional quotient; personality adjustment and mental health; social behavior
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลัก ษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยและทองถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs;
religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting personality;
personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human relation
and personality; perfect personality development
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GE2400105

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและองคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู การพัฒนาการทํางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคการสมัยใหม สุขภาพจิตและการ
เสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development;
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human relations in
modern organization and communication; mental health and happy life enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณการวิจัย
การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมขอมูล การตีความและการวิเคราะหขอมูลที่ได จาก
ภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative research;
research ethics; research design; study procedures and data collection field data interpretation
and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค การออกแบบโครงการ
พัฒนา การสรางบรรยากาศ การมีสวนรวมและการเรียนรู การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
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GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : –
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษยศาสตรวาดวยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา สมาธิจิต กับ
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกตใชสมาธิในชีวิตประจําวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation and
mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index;
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝกทักษะ
พื้นฐานการลีลาศในจังหวะตางๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social
dance; practice of social dance
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GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ กีฬาประเภททีม ฝก ทัก ษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขัน กีฬา
ประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา และการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team
sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการจัดการ แขงขัน
กีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition
management of individual sports; sports injuries and first aid
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกั บนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝก ปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝก อบรมเกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรมกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational
activities for training courses; recreational games; camping and appropriaterecreational activities
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กลุมวิชาคณิตศาสตร
GE2600101
คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนดกฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินามลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุม การสุมตัวอยาง การประมาณคา และการทดสอบ

สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis
testing
GE2600103

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุก ต
พื้นที่ และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตน
และการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร
GE2700101
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการ
และพันธุกรรมของมนุษย
Introductionto science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in
everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษสิ่ง แวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และการจัดการ
สิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution;
environmental impact assessment and environment management
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร
GE2810101
โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โลกาภิวัฒนและความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเปน
พลเมืองโลก สังคมสรางสรรค การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแหงการเรียนรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society
and 21st century skills
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GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีต่ องเรียนควบคู : หลัก และพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเปนบัณฑิตนัก ปฏิบัติ ทัก ษะและคุณลักษณะที่
จําเปนสําหรับการทํางาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ การทํางานเปนทีม การเปนผูประกอบการและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับการเขาสูอาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality; teamwork;
entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การใครครวญ
ดวยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรูตลอดชีวิต ชีวิตและการแกปญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104

การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายดวยตนเอง การบริโภค
อาหาร การควบคุมน้ําหนัก การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกตวิทยาศาสตรการกีฬากับการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical activities;
enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption; weight
control; leisure and recreation activities; the application of sports science and exercise for health
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GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและความสําคัญ ของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองใหมีสุขปฏิบัติที่ ดี
กิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners; self-care for
good health practitioners; activities for enhancing good health; food and nutrition; the
promotion of mental health
กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
GE2820101
ปกิณกคณิตศาสตร
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป คณิตพยากรณ คณิตกับการ
ลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art;
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102

วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง ไฟฟาและความปลอดภัย เทคโนโลยีสุขภาพและ

ความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies; health
and beauty
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GE2820103

วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุยานยนต วัสดุทางการแพทย
วัสดุสําหรับเครื่องนุงหม วัสดุในงานกอสราง วัสดุสําหรับเครื่องใชไฟฟา
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive materials;
medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric appliance
กลุมวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
AD2011201
ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ
3(2-2-5)
Color Theories for Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการทฤษฎีของสี คุณสมบัติของสี หลักการรับรู จิตวิทยาสี การสื่อความหมายของสี
การใชสีในการออกแบบ เทคนิคการระบายสีดวยวิธีการตางๆ
Principle of color theories; color properties; perception; color psychology;
definition and meaning of color; color in design; various techniques in painting
AD2011202

สุนทรียศาสตรกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Aesthetics and Science
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปรัชญาศิล ปะ ความเกี่ยวของระหวางวิท ยาศาสตรกับ สุนทรียศาสตร สภาวะความงาม
รสนิยม สุนทรียธาตุ ประสบการณทางสุนทรียภาพ
Philosophy of arts; relation between science and aesthetics; beauty condition;
taste; aesthetic elements; aesthetic experience
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AD2021101

การยศาสตรสําหรับงานออกแบบ
3(2-2-5)
Ergonomics for Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ระบบโครงสรางของรางกายมนุษย ขนาดสัดสวนมาตรฐานของมนุษย การทํางานของกระดูกและ
กลามเนื้อเพื่อการเคลื่อนไหว พฤติกรรมการใชงานผลิตภัณฑตางๆ สภาพแวดลอมสิ่งที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ การ
วัดขนาดสัดสวนรางกายมนุษย การวิเคราะหขอมูล การนําขอมูลไปใชออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ
Structure of human body; standard proportion of human body; functions of
bones and muscles; product usage behavior; environment and product related; measurement
of human bady proportion; data analysis; application of data to product design
AD2021302

สถิตสิ ําหรับงานออกแบบ
3(3-0-6)
Statistics for Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สถิติสําหรับงานออกแบบ การทดสอบสมมติฐานงานออกแบบ การใชโ ปรแกรมทางสถิติ
การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการออกแบบ
Statistical for design; hypothesis testing design; statistical program; statistical
analysis for design
กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
AD2011103
ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ
2(2-0-4)
History of Arts and Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : รูปแบบศิล ปะตะวันตก รูป แบบศิลปะตะวันออก การพัฒนาการออกแบบกอนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การพัฒนาการออกแบบหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประวัติความเปนมาของนักออกแบบ การ
ออกแบบสมัยใหมของไทยและสากล
Western art; eastern art; development of design before the industrial revolution;
development of design after the industrial revolution; history and background of designers; thai
and international modern design
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AD2011104

เทคนิคการวาดเสน
3(1-4-4)
Drawing Techniques
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การรางโครงสรางของรูปทรง ปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงทีม่ นุษย
สรางขึ้น การจัดวางภาพระยะของภาพ การกําหนดสัดสวน คาน้ําหนักแสง-เงาภาพ 3 มิติ
Sketch drawing of form Structure; volume of geometric form; natural form;
man-made form; placement of image; proportion; 3D image light-shadow
AD2011105

การเขียนแบบอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Industrial Drawing
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคการเขียนแบบสําหรับงานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การเตรียมงานเขียนแบบเพือ่ การผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม การถอดแบบผลิตภัณฑ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพคลี่ การเขียนภาพตัดและสัญลักษณ
การเขียนแบบชิ้นสวนประกอบ การเขียนภาพพิกทอเรียล
Technical drawing for industrial product design; technical drawing preparation for
industrial production; product reproduction; first and third angle orthographic drawing;
dimensioning; sectional view and symbol drawing; component drawing; pictorial drawing
AD2011106

เทคนิคการระบายสีเพื่องานออกแบบ
3(1-4-4)
Painting Techniques for Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การรางภาพผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจากความคิดสรางสรรค การใชสีและเทคนิคตางๆ ใหมี
ความเสมือนจริง การรางภาพงานออกแบบในรูปแบบทัศนียภาพ การรางภาพเนนสัดสวน โครงสรางการจัด
วางองคประกอบของภาพ การรางภาพเพื่อการนําเสนอผลงาน
Sketch drawing of product and package; application various of colours and
techniques to achive realistic sketch drawing; sketch drawing of landscape design; sketch drawing
of proportion; structure; layout and composition; product and package characteristic; sketch
drawing for presentation
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AD2011207

การทําหุนจําลอง
3(0-6-3)
Model Making
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ประเภทของหุนจําลอง หลักการสรางหุนจําลอง การยอและขยายสัดสวน การเลือกใชวัสดุที่
เหมาะสม กรรมวิธีขึ้นรูปหุนจําลอง การปรับตกแตงหุนจําลอง เทคนิคการนําเสนอหุนจําลองในงานออกแบบ
Types of model; principles of model making; ratio scale reduction and
enlargement; material selection; model forming; model refurbishment; model presentation
techniques in design
AD2011208

การปฏิบัติการโรงงาน
3(0-6-3)
Workshop
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม กฎระเบียบและขอบังคับของโรงงาน การรักษาความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม การใชเครื่องมือเครื่องจักร การสรางชิ้นงานจนถึงการตกแตง
ชิ้นงานขั้นสุดทาย การดูแลบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือในการปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม การศึกษางานใน
โรงงาน
Working in the factory; factory rules and regulations; safety in factory; tools and
machine tools skills; contruction of product from start to the final detail; care and maintenance
of tools and equipments; study in factory
AD2021103

องคประกอบศิลป
2(0-4-2)
Composition of Arts
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : องคประกอบทางศิลปะ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการทางศิลปะ ความเปนเอกภาพ
ขนาดและสัดสวน จุดสนใจและการเนน ความสมดุล ความกลมกลืน ความขัดแยง จังหวะและลีลา วิธีการ
จัดวางภาพในงานออกแบบรูปทรง 2 มิตแิ ละรูปทรง 3 มิติ
Composition of arts; principle of visual element; principle of art; unity; size and
proportion; point of focus and emphasis; balance; harmony; contradiction; rhythm and style;
2 dimension and 3 dimension design layout
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AD2021104

พื้นฐานการออกแบบ
2(0-4-2)
Fundamentals of Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจัดองคประกอบทางศิลปะ หลักการทางศิลปะในการออกแบบ การรางแบบผลิตภัณฑ
การสรางแรงบันดาลใจและแนวความคิด การวิเ คราะหป ระเภทของงานออกแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ
ออกแบบ รูปแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมประเภทตางๆ การนําเสนอผลงาน
Art composition; art principle in design; product designing; inspiration and ideas;
analysis of the type of product design; design process; various types of industrial production;
presentation
AD2021105

ดิจิทัลอารต
3(0-6-3)
Digital Arts
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางสรรคภาพ ลายเสนสําหรับการออกแบบ การจัดการขอมูล
งานออกแบบ การผลิตงานออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ
Creative computer programs; design drawing; analysis of design data; product
design with computer programs; use of technology for design
วิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาเทคโนโลยีสาขา
วิชาชีพบังคับ
AD2012101
ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Theories of Industrial Product Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในยุคตางๆ การนําหลักการทางศิลปะมาใชในการ
ออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชภายในบาน การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ปจจัยพื้นฐานของการ
ออกแบบ หลักการยศาสตร หลักสุนทรียศาสตร วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Theories of industrial product design in different eras; application of art principles
in design; home appliance design; product design for children; fundamentals of design; economics;
aesthetic; materials and production processes; industrial product standard
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AD2012102

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
3(0-6-3)
Industrial Product Design 1
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ เครื่องใชภายในบาน เครื่องใชสํานักงาน ปจจัยพื้นฐานของ
การออกแบบ ขนาดสัดสวน พฤติกรรมของผูใชงาน ประโยชนใชสอย หลักการยศาสตรและสุนทรียศาสตร วัสดุ
และกรรมวิธีการผลิต
Product design process of home appliances and office supplies; fundamentals of
design; size ratio; consumer’s behavior; functions; ergonomics; aesthatics; materials and
production processes
AD2012203

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
3(0-6-3)
Industrial Product Design 2
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2012102 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ขนาดสัดสวน พฤติกรรมของผูบริโภค ประโยชนใชสอย
หลักการยศาสตร สุนทรียศาสตร วัสดุและวิธีการผลิต ความปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
Product design for children; size ratio; consumer’s behavior; function; ergonomics;
aesthatic; materials and production processes; safety in product; industry standard
AD2012204

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
3(0-6-3)
Industrial Product Design 3
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2012203 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องใชและอุปกรณไฟฟา รูปแบบลักษณะของเครื่องใช
และอุปกรณไฟฟา กลไกและระบบไฟฟาของผลิตภัณฑ หลักการยศาสตร ความแข็งแรงทนทาน หลักการตลาด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
Electric appliances and equipment design; styles characteristic of electric appliances
and equipment; mechanisms and electronics of the products; ergonomics; strength and durability
of the product; maketing; environmental impact
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AD2012305

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
3(0-6-3)
Industrial Product Design 4
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2012204 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนและการบริการ รูปแบบลักษณะ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อสาธารณประโยชน พฤติกรรมของผูใชงาน วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม ความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
Universal product design for public benefit and service; styles characteristic of
universal product design; consumer’s behavior; culture and environment; environment friendly
AD2012306

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
3(1-4-4)
Industrial Product Design 5
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2012305 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ความคิดสรางสรรคผ นวกกับ เทคโนโลยีที่เ หมาะสมนํามาใชในการออกแบบ ระบบกลไกไฟฟาและพลังงาน
หลักการตลาด การวิเคราะหตน ทุนประมาณราคา ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักการทางทรัพยสินทางปญญา
การประเมินผลในดานสุนทรียศาสตรและการตลาด
Design and development of industrial product; industrial product design research;
creativity and proper technology for design; power system mechanics; principles of maketing;
cost estimation analysis; environmental impact; principles of intellectual property; evaluation in
aesthetic and maketing
AD2012207

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1
3(1-4-4)
Materials and Production Process 1
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัสดุธรรมชาติ การเลือกใชวัสดุธรรมชาติในการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การเลือกใชวสั ดุ
ผลิตภัณฑหัตถกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การวิเคราะหกระบวนผลิตประเภทตางๆ การคํานึง
ถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
Natural materials; selection of natural materials for industrial design; selection of
handcraft material in industrial product design; analysis of various types of production processes;
awareness of environment impact
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AD2012208

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2
3(1-4-4)
Materials and Production Process 2
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2012207 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วัสดุสังเคราะห การเลือกใชวัสดุสังเคราะหเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม การผลิตแบบ
อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ การทํางานของเครื่องจักรประเภทตางๆ กระบวนการผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การ
คํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
Synthetic material; selection of synthetic material for industrial product design;
automatic and semi-automatic production; operation of various types of machinery; industrial
product design processes; awareness of environment impact
AD2012209

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 1
3(1-4-4)
Computer Aided Design and Manufacturing 1
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชโ ปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จ รูป ในการออกแบบ การเขียนแบบเพื่อการผลิต การ
นําเสนอผลงานในลักษณะ 2 มิติ คําสั่งเกี่ยวกับเครื่องพิมพและเครื่องมือเขียนแบบ วิธีการในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
Use of computer software for design; drawing and drafting for production process;
presentation in two-dimensions; printer command; principles and methods of using computer
programs for industrial manufacturing
AD2012210

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 2
3(1-4-4)
Computer Aided Design and Manufacturing 2
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2012209 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชโ ปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จ รูป ในการออกแบบ การเขียนแบบเพื่อการผลิต การ
นําเสนอผลงานในลักษณะ 3 มิติที่มีความซับ ซอน การเขียนภาพวัตถุเหมือนจริง การจัดระบบขอมูลรูปแบบ
มาตรฐานของชิ้นงาน การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
Use of computer designing software for creating; drawing and drafting for
production process; presentation in three-dimensions and more complex design; rendering;
managing and organizing data; computer programs for industrial manufacturing
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AD2012311

สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(1-4-4)
Seminar in Industrial Product Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและปรัชญา องคประกอบการสัมมนา รูปแบบและขั้นตอนการสัมมนา การวางแผน
การเตรียมการ เทคนิคการนําเสนอ การใชภาษาในการสื่อสาร การจัดสัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
การประเมินผล
Concept and philospphy; element of a seminar; style and procedure of the
seminar; planning; preparation, presentation techniques; media and language in seminars; practice
on seminars about industrial product design; evaluation on the seminar
AD2012312

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Product Research and Development
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การวิจัยเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ระเบียบวิธีก ารวิจัย การวางแผนการวิจัย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางเครื่องมือใน
การวิจัย การวิเคราะหขอ มูลสถิติใชในการวิจัย การสรุปผล การนําเสนอผลการวิจัยเพื่อการตอยอดสูผลงานภาค
ศิลปนิพนธ
Research for industrial product design and development; research methodology;
planning; study of related literature; research project writing; data collection; research tool;
statistical analysis; conclude the results; presentation for arts thesis
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วิชาชีพเลือก
AD2013301
การออกแบบเซรามิก
3(1-4-4)
Ceramic Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการออกแบบเซรามิก ประเภทของเซรามิก กระบวนการผลิตงานเซรามิก วิธีการขึ้นรูป
ดวยมือ การตกแตงชิ้นงาน การสรางแมพิมพ วิธีการเผา การออกแบบผลิตงานเซรามิกแบบหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรม ประโยชนใชสอยและความงามทางสุนทรียภาพ
Principle of ceramic design; types creative ceramic; process of ceramic;
forming by hand; decorating and completing the final piece; mold making; firing the ceramic;
ceramic designing for both craft and industry; functions and aesthetic beauty
AD2013302

การออกแบบเครื่องเรือน
3(1-4-4)
Furniture Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนในแตละยุคสมัย การออกแบบเครื่องเรือนไม รูปแบบของ
เครื่องเรือน วัสดุและโครงสราง กรรมวิธีการผลิต การนําเสนอแบบเครื่องเรือน การทําตนแบบเครื่องเรือน การ
เขียนแบบเครื่องเรือน โครงสรางและการเขาไมขนาดเทาจริง การใชงานเครื่องมือและเครื่องจักร
Concepts of furniture design in each era; wooden furniture design; types
and forms of furniture; materials and structure; production processes; display of furniture;
furniture prototypes making; furniture technical drawings; wood structure amplification and
actual size wood joints; uses of machinery
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AD2013303

การออกแบบยานยนต
3(1-4-4)
Automotive Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวความคิดสรางสรรค วิศวกรรมยานยนตและการตลาด แนวทางในการออกแบบ การออกแบบ
ผลิตภัณฑขนสง ประเภทของรถยนตและจัก รยานยนต หลัก การดานการออกแบบยานยนต สุนทรียภาพ
ความเขาใจกระบวนการดานการออกแบบยานยนต
Creative thinking; automotive engineering and marketing. design guideline;
transportation design; types of cars and motorcycles; principles of automotive design; aesthetics;
understanding of process of automotive design
AD2013304

การออกแบบรองเทา
3(1-4-4)
Footwear Design
ที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู:
แนวความคิดสรางสรรค การออกแบบผลิตภัณฑรองเทา วัสดุและอุปกรณ หลักการยศาสตร
เพื่อการออกแบบ การใชงานของรองเทาแตละประเภท หลักการตลาดเพื่อการออกแบบรองเทา การนําเสนอ
รูปแบบรองเทาเพื่อการผลิต
Creative thinking; footware product design; equipment and materials; economict
for design; function and usage of different types of shoes and footware; marketing principles
for footware design ; presentation of shoes and footware for production
AD2013305

การออกแบบผลิตภัณฑของทีร่ ะลึก
3(1-4-4)
Souvenir Product Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก ผลิตภัณฑของที่ระลึกประเภทตางๆ วิเคราะหสถานที่
และบริบทชุมชน การสรางแนวคิดในการออกแบบ วัสดุพื้นถิ่นและวัสดุรวมที่นํามาออกแบบ การตลาดเพื่อการ
ออกแบบ การนําเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑของที่ระลึก
Concept design; meaning of souvenir; types of souvenirs; analysis of locations
and community contexts; design concept; local materials and non-local used in design;
presentation of souvenirs
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AD2013406

การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรค
3(1-4-4)
Product Design for Creative Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การสรางสรรคงานออกแบบผลิตภัณฑ ทรัพยสินทางปญญา
การสัง่ สมความรูของสังคมภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม การสรางตนแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานกลุมอุตสาหกรรมประเภทงานออกแบบสรางสรรค
Concept of economic propulsion; creativity in product design; intellectual property;
knowledge of the society and local wisdom; modern technology and innovation; prototype
concept base on innovation; creative industries design
AD2013407

การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
3(1-4-4)
Display and Exhibition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ องคประกอบในการแสดงสินคาและนิทรรศการ จิตวิทยา
การออกแบบ การจัดแสดงทั้งแบบชั่วคราวและถาวร การเลือกใชวัสดุและอุปกรณ การวางแผนการบริหาร
จัดการ การเตรียมการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
Exhibitions; elements of display and exhibition; design psychology; temporary
and permanent exhibitions; selection of materials and equipment; planning; management;
presentation of exhibition
AD2013408

การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน
3(1-4-4)
Product Design for Sustainability
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบผลิตภัณฑอยางยั่งยืน การออกแบบผลิตภัณฑที่คํานึงถึงผลกระทบทางสภาพแวดลอม
การใชวัสดุ กรรมวิธกี ระบวนการผลิต ผลิตภัณฑที่สรางความยั่งยืนในสังคม ผลิตภัณฑที่ตอยอดเชิงพาณิชย
Sustainable product design; product design based on environmental Impacts;
use of materials; manufacturing processing; product that create a sustainable society; product
that pursue commercial advancement
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AD2023301

การออกแบบกราฟก
3(1-4-4)
Graphic Design
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การออกแบบกราฟกดวยภาพ การออกแบบภาพประกอบ เทคนิคการถายภาพ การใชสแี ละ
สัญลักษณ เครื่องหมายการคา การออกแบบตัวอักษร กฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟก
Graphic design with images; illustration design; photography technique; color
and symbol; design trademark; font designing; law and regulations related to graphic design
AD2023302

การออกแบบภาพลักษณองคกร
3(1-4-4)
Corporate Image Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายของภาพลักษณองคกร องคประกอบของภาพลักษณองคกร กระบวนการวิธีใน
การสรางแบรนด อัตลักษณองคกร การสื่อสารภาพลักษณองคกร
Meaning of corporate image; element of corporate image; the process of
branding; corporate identity; corporate image communication
AD2023403

การเปนผูประกอบการและวิสาหกิจเพื่อสังคม
3(1-4-4)
Entrepreneurs and Social Enterprises
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : รายวิชาทีตอ งเรียนควบคู : การตอยอดองคความรู ทัก ษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและวิสาหกิจเพื่อสังคม
การเรียนรูแบบองคกรเสมือนจริง การเสนอขายงาน การคํานวณและกําหนดราคา การติดตอและชองทางการ
สื่อสาร การบริหารจัดการชุมชนและสังคม การเตรียมผูประกอบการและวิสาหกิจเพื่อสังคม
Knowledge acquisition; working place skills; virtual learning; sale; calculation
and pricing; contacts and communication channels; management community and social;
preparation for an entrepreneur
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AD2023404

การพิมพซิลคสกรีน
3(1-4-4)
Silk Screen Printing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การผลิตสื่อการพิมพซิล คสกรีน หลักการและการพิมพดวยระบบซิลคสกรีน เทคนิคและ
วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการพิมพซิลคสกรีน การใชสีและหมึกพิมพ
Concepts of silk screen printing media production; principles of silk screen
printing; techniques and materials; process of silk screen printing; colors and inks
AD2023405

พฤติกรรมผูบริโภคเพื่อการออกแบบ
3(1-4-4)
Consumer Behavior for Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : บทบาทของการตลาดที่มีผลตอเศรษฐกิจสังคม องคประกอบทางการตลาด การจัดจําหนาย
การกําหนดราคา การสงเสริมการขาย รสนิยมของผูบริโภค กลุมเปาหมาย ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ออกแบบ
Role of marketing that affects the social economy; marketing elements;
distribution; pricing; promotion; testes of consumers; target groups; marketing factors that
affect design
AD2023406

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเอกลักษณไทย
3(1-4-4)
Thai Identity Products and Package
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาทีตองเรียนควบคู : ลัก ษณะเอกลัก ษณไทย การถา ยทอดทัก ษะภูม ิป ญ ญาทอ งถิ่น รูป แบบผลิตภัณ ฑแ ละ
บรรจุภัณฑจากวัสดุทองถิ่น คุณสมบัติของแหลงวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ บริบทแวดลอมทางสังคม การ
ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น
Thai identity; transfer of knowledge of local wisdom; product model and
packaging from local materials; material properties; tools and equipment; social context;
product design and packaging of local wisdom
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AD2023407

ชุมชนศึกษา
3(3-0-6)
Community Study
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดในการพัฒนาชุมชน ความสําคัญของการพัฒนาชุมชน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาชุมชน การวิเคราะหกิจกรรมพัฒนาชุมชน การศึกษาสภาพปญหาชุมชน การวางแผนแกปญหา การ
สรางกระบวนการพัฒนาชุมชนแนวใหม
Community development concepts; importance of community development;
public and private sectors involved in community development; community development activity
analysis; community problems; planning to solving the problems; creating an alternative
community development process
กลุมวิชาโครงงาน
AD2012414
ศิลปนิพนธ
3(0-9-0)
Arts Thesis
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2012306 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5
AD2012312 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การนําเสนอโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยไดรับความเห็นชอบและ
อนุมัติจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ การศึกษาคนควาวิเคราะห ขั้นตอนและกระบวนการ การบูรณาการดาน
การออกแบบจนกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณตามกระบวนการวิจัยใหเปนไปตามขั้นตอนที่คณะกรรรมการกําหนด การ
รายงานความกาวหนา การประเมินผลสอบประมวลความรูจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ การนําเสนอผลงาน
ศิลปนิพนธในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรสูสาธารณชน
Presentation of research proposal on design and industrial product development
approved by the board of arts thesis; study and analysis of design process and integration until
completion according to research methodology; progress report; comprehensive examination;
presentation of arts thesis as exhibition
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วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
AD2012313
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณงาน
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความปลอดภัย การ
เขียนรายงานและการนําเสนองาน
Cooperative education process; selecting eslablishments and job applications;
job interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality system and
safety; report writing and presentation
AD2013409

สหกิจศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
6(0-40-0)
Cooperative Education in Industrial Product Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2012313 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปฏิบัติงานจริงดานงานทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเสมือนพนักงานของหนวยงาน
ตามลักษณะงานในตําแหนงงานที่ไดรับการคัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จัดทํารายงานการปฎิบัติงาน
หรือรายงานการทําโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ
Practice working in Industrial Product Design as an actual employee according to
the position being appointed for not less tan 16 weeks; accomplishing the work report or
project report under the supervision of the supervisor and teacher
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AD2013410

การฝกงานทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
6(0-40-0)
Practice in Industrial Product Design
รายวิชาตองเรียนมากอน : AD2012313 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกงานทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวของในหนวยงานราชการ
สํานักงานเอกชน สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อไดรับความรู ทักษะ เจตคติ ประสบการณ ใน
อาชีพ ไมนอยกวา 210 ชั่วโมง และจัดทํารายงานประสบการณวิชาชีพ
Professional practice in industrial product technology or related fields in a
government organizations, private offices, enterprises or industrial factories to obtain knowledge,
skills, attitudes, professional experience of at least 210 hours and preparation of practicum
reports

57
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

1

นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูชวย
ศาสตราจารย

ค.อ.ม.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549

M.F.A.

เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม
ทัศนศิลปและ
การออกแบบ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม
Art

B.F.A.

Art

ปร.ด

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
การออกแบบ
ตกแตงภายใน
ประยุกต
ศิลปศึกษา
จิตรกรรม

ค.อ.บ.
2

นายอาณัฎ ศิริพิชญตระกูล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ปร.ด
ค.อ.ม.

ค.อ.บ.
3

4

นายพีรัฐ ลิมปาภรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

อาจารย

ค.อ.ม.

ศ.บ.
5

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูชวย
ศาสตราจารย

ศ.ม.
ศ.บ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2543
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560

ภาระการสอน
ตอสัปดาห แตละ
ปการศึกษา

12

12

12 12

12

12

12 12

12

12

12 12

12

12

12 12

12

12

12 12

2564

คุณวุฒิ

2563

ตําแหนง
วิชาการ

2562

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน

2561

ลําดับที่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544
California State University,
USA, 2003
Otis College of Art and Design,
USA, 1998
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2543
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542
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3.2.2 อาจารยประจํา
สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

ผูชวย
ศาสตราจารย

สถ.ด

สหวิทยาการ
การวิจัยเพื่อ
การออกแบบ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีศิลป
อุตสาหกรรม
สหวิทยาการ
การวิจัยเพื่อ
การออกแบบ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบ
ดินเผา
เครื่องเคลือบ
ดินเผา
การออกแบบ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม

สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2560

ค.อ.ม.

อส.บ.
2

นางสาวกิ่งกาญจน พิจกั ขณา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

สถ.ด

ค.อ.ม.

ค.อ.บ.
3

นายชานนท ตันประวัติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูชวย
ศาสตราจารย

ศ.ม.
ศ.บ.

4

นายคมเขต เพ็ชรรัตน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

สถ.ม.
ค.อ.บ.

5

นางสาวอุทัยวรรณ
ประสงคเงิน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม

วท.บ

ภาระการสอน
ตอสัปดาห แตละ
ปการศึกษา
2564

คุณวุฒิ

2563

นายประชา พิจักขณา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ

2562

1

ชื่อ – นามสกุล
เลขทีบ่ ัตรประชาชน

2561

ลําดับที่

12

12

12

12

12

12

12

12

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ, 2544
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2557

สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2542
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2540
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2555
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2547
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3.2.2 (ตอ)
สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

นางสาวศิริพันธ มิ่งขวัญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม

เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรม
อุตสาหการ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
การพิมพ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
นฤมิตรศิลป
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
การออกแบบ
บรรจุภัณฑ
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
พาณิชยศิลป

สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2554

ค.อ.บ.
7

นายธานี สุคนธะชาติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม

อส.บ.
8

นายชูเกียรติ
อนันตเวทยานนท
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม

ทล.บ.
9

นายทินวงษ รักอิสสระกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูชวย
ศาสตราจารย

ค.อ.ม

ค.อ.บ.
10

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม

11

นางสาวพิมพจุฑา พิกุลทอง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ศป.บ.
ค.อ.ม.

12

นายคณิต อยูสมบูรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม

ทล.บ
13

นางสาวสุรภา วงศสุวรรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ค.อ.ม.

ศ.บ.

สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547

ภาระการสอน
ตอสัปดาห แตละ
ปการศึกษา
2564

คุณวุฒิ

2563

ตําแหนง
วิชาการ

2562

6

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน

2561

ลําดับที่

12

12

12

12

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2549
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2547
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
สาขาวิชา/
วิชาเอก

-

ค.อ.ม

เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
ศิลป
อุตสาหกรรม

ค.อ.บ.

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547

ภาระการสอน
ตอสัปดาห แตละ
ปการศึกษา
2564

คุณวุฒิ

2563

นายกวินพัฒน
อมรอุบลเศรษฐ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ

2562

1

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน

2561

ลําดับที่

9

9

9

9

สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2540

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานในสถานประกอบการณ
ดังนั้นหลักสูตรจึงไดกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพ ยกเวนกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามระเบียบฯ อนุโลมใหลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการฝกงานทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป ระสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการความจําเปน
ในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการประกอบวิชาชีพได
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกร และสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
(6) มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน วิเคราะหและประมวลผล
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย(ศิลปนิพนธ)
ศิลปนิพนธของนักศึกษาตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญหาหรือประยุกตใชความรู ให
เกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธ กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง เก็บ
ขอมูล วิเคราะหขอมูล และทํารายงานตามแบบที่ ม หาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่
กําหนดรวมทั้งจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะชน
5.1 คําอธิบายรายวิชาโดยยอ
การนําเสนอศิลปนิพนธ โดยไดรับ ความเห็นชอบและอนุมัติ จากคณะกรรมการศิลปนิพนธ ศึกษา
คนควา วิเ คราะห และออกแบบ จนกระทั่ง เสร็ จ สิ้ นสมบูร ณ ตามกระบวนการวิจัย ใหเ ปน ไปตามขั้นตอนที่
คณะกรรมการกําหนด รายงานความกาวหนา และประเมินผลสอบประมวลความรู จากคณะกรรมการศิลปนิพนธ
และนําเสนอผลงานศิลปนิพนธในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรสูสาธารณะชน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถนําความรู และทักษะที่ไดจากการทําโครงงาน หรืองานวิจัยไปประยุกตใชในการ
ประมวลความรูจัดทําศิลปนิพนธ เพื่อการแกปญหาหรือพัฒนางานทางดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรือแขนงวิชาที่เกี่ยวของได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึก ษาตองผานวิชาการวิจัยและพัฒ นาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จัดทําเคาโครงเสนออาจารยที่
ปรึกษา ดําเนินการตามแผนในเคาโครงที่ไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธ และจัดทํารายงาน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาศิลปนิพนธหรือคณะกรรมการ
ศิลปนิพนธที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประเมินผลจาก
ความกาวหนาการทําโครงการหรือการวิจัย รายงานสรุป ผล และการนําเสนอผลงานตามระยะเวลาที่กําหนด
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ - มีการสอดแทรกคานิยมพื้นฐานในดานคุณธรรม จริยธรรม มี
วิชาชีพ
สัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ มีจิตสาธารณะ และทําหนาที่เปน
พลเมืองที่ดี
- มีการใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับวิชาชีพดาน
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
 ดานความรูเชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ - มีการใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตหลักการทางทฤษฎีลง
สูการปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคนควาจาก
แหลงความรูตางๆ และการอภิปรายรวมกัน เชน รูปแบบ การ
สอนแบบปญหาเปนฐาน
- ในรายวิชาปฏิบัติจัดใหนักศึกษาทุกคนไดลงมือปฏิบัติจริง ทั้งใน
รูป แบบปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า และให นั ก ศึ ก ษาคิ ด และวาง
แผนการปฏิบัติงานดวยตนเอง
- จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานจากสถานการณจริง และใหนักศึกษา
ไดเขาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับ งาน
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
 มีกิจกรรมการเรียนรูปแบบการแกปญหาจากสถานการณจริง
กิจกรรมเสริมความรูและประสบการณเพิ่มเติม เชน การศึกษา ดู
งานภายนอก การเชิญ วิทยากรจากสถานประกอบการมาให
ความรู
 ดานความใฝรอู งคความรูแ ละเทคโนโลยีที่ - มีการสอดแทรกองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง
มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง
- มีการจัดใหมีบุคคล และ/หรือองคกรภายนอก เขามาถายทอด
ความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีดานการออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

 ดานภาวะผูนํ า การทํางานรวมกับ ผูอื่ น - ในกระบวนการเรียนการสอนมีการกําหนดใหนักศึกษาทํางาน
ความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง
เปนกลุม และมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุมให
ทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะ ผูนําและ
การเปนสมาชิกที่ดีของกลุม
- ปลูกฝง การมีวินัยในตนเอง เชน การเข าเรียนตรงเวลาอยาง
สม่ําเสมอ การสงงานที่มอบหมายใหตรงตอเวลา การมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
 ดานการใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีการสอดแทรกการใชเทคโนโลยีเพื่อการสืบคน การวิเคราะห
และการนําเสนอทั้งภาษาไทยและตางประเทศ
- มอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาได สื บ ค น รวบรวมความรู และ
วิเคราะหขอมูลจากเอกสารอางอิงทั้งภาษาไทยและตางประเทศ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสจุ ริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความ เปน
มนุษย
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(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอบุคคล
องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชี พ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหมีวัฒ นธรรมองคก ร เนนเรื่องการแตง กายและการปฏิบัติตนที่เ หมาะสม
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กําหนดเวลาเรียน การสงงานภายในเวลาที่กําหนด และ
การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
(3) สอดแทรกความสําคัญของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในรายวิชาทีเ่ กีย่ วของ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย
(2) การตรวจสอบวินัยในชั้นเรียน อาทิ ความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนด และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากการอางอิงขอมูลในรายงานและการนําเสนอ
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูและความเข าใจทางคณิ ตศาสตรพื้ นฐาน วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
พื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ หลัก การที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
(3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการทํางาน
(4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสมเชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
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(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) บรรยายและใชเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนหลักการ ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ
(2) มอบหมายงานโดยการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบการแกปญหาจากสถานการณจริง กิจกรรมเสริมความรูแ ละ
ประสบการณเพิ่มเติม เชนการศึกษาดูงานภายนอก หรือการบรรยายจากบุคคลภายนอก และการออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาหรือฝกงาน
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
(1) ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
(2) ประเมินผลจากโครงงาน รายงานการคนควา หรือรายงานสรุปเนื้อหารายวิชา
(3) มีการประเมินความรูของนักศึกษาโดยอาจารย และจากสถานประกอบการที่นักศึกษา
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝกงาน
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญ
 หา
(3) สามารถบูรณาการความรู เพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการทาง
ดานเทคโนโลยี
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึงการ
ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุนในการปรับ ใชองคความรูท างดานเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) จัดกิจกรรมการศึกษาคนควาและการอภิปราย เชน รูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน
(Problems Base)
(2) จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานจากสถานการณจริง
(3) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สังเกตจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
(2) ประเมินผลจากการทดสอบวัดความรู ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
(3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับ กลุม คนที่ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสารตอสังคมได
ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจัก บทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํา งานตามที่ม อบหมายทั้ง งาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับ ตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีป ระสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองคกร
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยีและการ
รักษาสภาพแวดลอมพลังงาน
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2.4.2 กลยุ ทธ การสอนที่ ใช พัฒนาการเรี ย นรู ทัก ษะความสั มพั นธ ระหวา งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น
(2) มอบหมายงานทั้งแบบงานเดี่ยว และงานกลุมเพื่อใหนักศึกษารวมมือในการทํางาน และ
สามารถแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันได
(3) กําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมโดยใชนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนา
2.4.3 กลยุ ทธก ารประเมินผลการเรีย นรู ดา นทักษะความสัมพั นธ ระหวา งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมาย รายบุคคลและกลุม
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาและติดตามการทํางานรวมกับ
ผูอื่น
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรีย นรูดา นทักษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่อ สาร และการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุก ตใชวิธีก ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญ หาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบ คน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต
ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณอักษร และการ
สื่อความหมายการเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนใชหลักการคํานวณทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) มอบหมายงานใหศึกษาคนควา โดยเลือกใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
(3) สอนโดยใชสื่อสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงสารสนเทศในการนําเสนอ
(4) สอนโดยใชสื่อการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเนือ้ หารายวิชา
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากผลการวิเคราะหขอมูลโดยสามารถเลือกใชเครื่องมือทางคณิตศาสตรในการ
วิเคราะหไดอยางถูกตอง
(2) ประเมินจากผลงานและความสามารถในการคิด วิเคราะห ที่ไดจากการศีกษา
(3) ประเมิ น การใช เ ทคนิ ค การนํ า เสนอโดยสามารถเลื อ กใช อุ ป กรณ ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบายผลการเรียนรูในรายวิชา
2.6 ดานทักษะการปฏิบัติงาน
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
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2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตางๆ ที่
ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) จัดการสอนแบบสาธิตเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณ และการปฏิบัติงานตามใบงานที่
กําหนด
(2) จัดกิจกรรมการสอนใหมีการฝกปฏิบัติจริง โดยใหนักศึกษาสามารถคิดและวางแผนการ
ดําเนินงานไดอยางอิสระ
(3) จัดกิจกรรมการสอนที่สงเสริมการวิเคราะห แกไขปญหาและการควบคุมคุณภาพ และ
สนับสนุนใหนักศึกษาเขาประกวดทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนัก ศึกษา ทํา
โครงงาน สหกิจศึกษาและการฝกงานทางวิชาชีพในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน
(1) ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนจากการปฏิบัติงาน
(2) ประเมินจากผลงาน และผลการดําเนินการกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
(3) การทดสอบวัดทักษะความรู เชน การทดสอบปฏิบัติ การประเมินโครงงานของนักศึกษา
การประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝกงานทางวิชาชีพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรือ่ งก็ได
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสจุ ริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญ
 หา
(3) สามารถบูรณาการความรูเ พื่อการศึกษาปญหาทีซ่ บั ซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญ
 หา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปลความหมายรวมถึง
การนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู
5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

                   

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

                   

GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ

                   

GE2100104 วรรณคดีไทย

                   

GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ

                   

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

  

 







GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

  

 

 

 



GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค

  
 

      
 

   

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ

   
   
  

 

 

 

GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ

  

 





GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
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GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู
5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

  

 

 

 



GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน

  

 







GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

  

 

 

 



GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย

  

 

    

GE2300102 มนุษยสัมพันธ

               

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจยั

                   

GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และทักษะสังคม                


 
 

GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ

                   

GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               

 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

               

 

GE2300108 อาเซียนศึกษา
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GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
GE2300109 สันติศึกษา
GE2400101 การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา

2

3

4

ความรู
5

1

  

 

 

 

2

3

4

ทักษะ
ทางปญญา

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
ระหวางบุคคล
และการใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1

1

2

3

2

3

4

       
 

1

2

3

4

 
 

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป

               

 

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมปิ ญญาทองถิ่น

            

 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ

               

 

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน

               

 

GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ

                   

GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ

                   

GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวติ

               

GE2500101 พลศึกษา

                   

GE2810102 ลีลาศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู
5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

                   

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล

                   

GE2500105 นันทนาการ

                   

GE2600101 คณิตศาสตรพื้นฐาน

                   

GE2600102 สถิติเบื้องตน

                   

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

                   

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวัน

                   

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

               

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21

                   

GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ

               

 

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
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GE2500103 กีฬาประเภททีม

75
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

2

3

4

ทักษะ
ทางปญญา

ความรู
5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
ระหวางบุคคล
และ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

2

3

4

1

2

3

4

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร

                   

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวติ

                   

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
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GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

                   
                   

76
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอบุคคลองคกร
สังคม และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พื้นฐานการ
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุก ตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
(3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการทํางาน
(4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในการปฏิบัติ
งานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการทางดานเทคโนโลยี
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวยตนเองเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่ม แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเ ชิง สรางสรรคทั้งสวนตัว และ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองคกร
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดลอมพลังงาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิตปิ ระยุกตตอ การ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณอักษร และการสื่อ
ความหมายการเลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
ทักษะการปฏิบัติงาน
(1) มีทักษะปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
(3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

78
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
ทักษะการปฎิบัติงาน
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ
AD2011202 สุนทรียศาสตรกับ
วิทยาศาสตร
AD2021101 การยศาสตรสําหรับงาน
 

ออกแบบ
AD2021302 สถิติสาํ หรับงานออกแบบ

AD2011103 ประวัติศาสตรศิลปะและ    

การออกแบบ
AD2011104 เทคนิคการวาดเสน


AD2011105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม


AD2011106 เทคนิคการระบายสี


เพื่องานออกแบบ
AD2011207 การทําหุนจําลอง



79
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

AD2011208 การปฏิบตั ิการโรงงาน
องคประกอบศิลป
พื้นฐานการออกแบบ
ดิจิทัลอารต
ทฤษฎีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
AD2012102 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 1
AD2012203 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 2
AD2012204 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 3

   

  

  

  

  

  

 

  

  

   

คุณธรรม จริยธรรม
1




ความรู

2 3 4 5 1 2

 

    

 

 

3 4 5




  
  







  

ทักษะการปฎิบัติงาน
1





2 3 4 5
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AD2021103
AD2021104
AD2021105
AD2012101

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
   
    


 

      

        

    

 


 


    

80
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะการปฎิบัติงาน
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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AD2012305 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 4
AD2012306 การออกแบบผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม 5
AD2012207 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1

AD2012208 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2

AD2012209 คอมพิวเตอรเพื่อการ

ออกแบบและผลิต 1
AD2012210 คอมพิวเตอรเพื่อการ

ออกแบบและผลิต 2
AD2012311 สัมมนาการออกแบบ
 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
AD2012312 การวิจัยและพัฒนา
 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



 

       
       

      

 

  

 

        

  

  



   
     
   
     
      
  

      

   

    
    

  

 

     
  

81
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

AD2013406
AD2013407
AD2013408
AD2023301

1 2
การออกแบบเซรามิก

การออกแบบเครื่องเรือน

การออกแบบยานยนต

การออกแบบรองเทา

การออกแบบผลิตภัณฑของ

ที่ระลึก
การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ

เศรษฐกิจสรางสรรค
การจัดแสดงสินคา
และนิทรรศการ
การออกแบบผลิตภัณฑ
เพื่อความยั่งยืน
การออกแบบกราฟก


3





4






ความรู

5 1 2 3
 

 
  
  
  

ทักษะทางปญญา
4 5 1 2 3 4 5
     
 

 
 
   
 
   
 
   

ทักษะการปฎิบัติงาน
1






2 3 4 5
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AD2013301
AD2013302
AD2013303
AD2013304
AD2013305

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
     

     
 
     
  
     
  
 
  

82
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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AD2023302 การออกแบบภาพลักษณ
องคกร
AD2023403 การเปนผูประกอบการและ
วิสาหกิจเพื่อสังคม
AD2023404 การพิมพซิลคสกรีน
AD2023405 พฤติกรรมผูบริโภค
เพื่อการออกแบบ
AD2023406 ผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑ
เอกลักษณไทย
AD2023407 ชุมชนศึกษา
AD2012414 ศิลปนิพนธ
AD2012313 การเตรียมความพรอมสห
กิจศึกษา

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
ทักษะการปฎิบัติงาน
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
  

 
 

       

   

 
  
 
 
      
   

     
   
      
   

                   

   
                
 

  
     
  
    
     
   
       
 


83
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

83

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
ทักษะการปฎิบัติงาน
และการใชเทคโนโลยี
รายวิชา
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
AD2013409 สหกิจศึกษาทางการออกแบบ
         
   
 
 
  

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
AD2013410 การฝกงานทางการออกแบบ
   
        
 

  
  
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

84
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสาํ เร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในระดับรายวิชา โดยอาจารยผูสอนใน
รายวิชานัน้ ๆ มีการประเมินการสอนของผูสอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั้งการทวนสอบวิธีการ
วัดผลการเรียนรูใ หเปนไปตามที่กําหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละ
ภาคการศึกษา โดยกําหนดใหมีการทวนสอบอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(2) นําผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูจากการทวนสอบเขาสูการพิจารณาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึก ษา เพื่อนํามาใชในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใชการประเมิน
ตามความเหมาะสมในแตละกรณีดังนี้
(1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดยการประเมิ น ด ว ย
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึง พอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
(4) การประเมิน จากบั ณ ฑิต ที่ ไปประกอบอาชี พ ในส ว นของความพร อ มและความรู จ าก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และ/หรือ ผูประกอบการ ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ
เปนอาจารยพิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นัก ศึก ษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุก รายวิชาในทุก หมวดวิชาที่กําหนดไวในหลัก สูตรและมีผ ล
การศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และผานการเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

85
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
คณะ รูและเขาใจบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในหลักสูตรที่สอน รวมทั้งเทคนิคการสอน และการวัด
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคก รตางๆ การประชุม ทางวิ ชาการทั้ง ในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่ม พู น
ประสบการณ
(3) ใหขอมูลแกอาจารยใหม เกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอน และรายละเอียดหลักสูตร เพื่อให
เขาใจและเตรียมการตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา
(4) มีกําหนดอาจารยพเี่ ลี้ยงเพือ่ ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาทีเ่ กี่ยวกับการทํางาน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ตางๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) สนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ หรือการถายทอดเทคโนโลยีแกสังคมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) สนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ

86
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ กําหนดการกํากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับกฎกระทรวง
วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
บริบทและวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหนาที่กํากับดูและการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ โดยใน
ระดับหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่บริหารหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป และพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
หรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรม
จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากขอมูลปอนกลับจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหลายดานประกอบดวย สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจํา
ทุกป และแจงผลการสํารวจใหกับคณะไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับ หรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา และมีความพรอมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา โดยการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาในรูปแบบตางๆ ในการดําเนินงานคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยู
ของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร
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4. อาจารย
หลัก สูตรใหความสําคัญ กับ คุณภาพของอาจารย ซึ่ง เปนปจ จัยสําคัญ ในการผลิตบัณฑิตจึง มี การ
กําหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารยเพื่อใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด นอกจากนั้นยังจัดทําระบบ การบริหาร
อาจารย สงเสริมและพัฒนาอาจารย ตามบริบทของหลักสูตร โดยใหคณาจารยเขามามีสวนรวม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และคณะ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและประสบการณ
ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู
หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู เพื่อนําขอมูลที่ได มาวิเคราะห
และใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีการบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน โดยมีหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือและอุป กรณก ารเรียนการสอน หองสมุดและสื่ อ
สารสนเทศ ที่มีความเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูของนักศึกษา ดังนี้
(1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัย เอื้อใหอาจารยผูสอนสามารถปฏิบัติงานสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและซอฟตแวร
ที่สอดคลองกับสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมทั้ง
หองปฏิบัติการโครงงาน และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
(3) มีหองปฏิบัติการตัดหุนจําลองเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อใหการเรียนรูในการ
ปฎิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีหองสมุดแหลงเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนมีหนังสือ ตํารา และวารสารในวิชาชีพที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ ยวของใน
จํานวนที่เหมาะสม
(5) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมปฏิบัติงาน สําหรับประกอบการสอน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ และสอดคลองกับมาตราฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยี
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนิน
การของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามเจตนารมณของการจัดทํา
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณของการ
จัดทํามคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูจ ากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมของทุกหลักสูตร (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ : X มีการดําเนินกิจกรรม
– ไมมีการดําเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
(1) การสังเกตพฤติกรรมและการเรียนรูของนักศึกษา
(2) ประชุมรวมคณาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา/ขอเสนอแนะ
ของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
(3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน และประเมินผลการสอบ
(4) การประเมินผลจากการแสดงผลงานของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตทีจ่ บตามหลักสูตร
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
(2) ประเมินจากผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
(3) ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
(1) รวบรวมขอ เสนอแนะ/ขอ มูล จากการประเมิน ของนัก ศึก ษา คณาจารย ผูใ ชบ ัณ ฑิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
บันทึกขอตกลงความรวมมือ
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคผนวก ข
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................
โดยที่เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเปนไปตามความในมาตรา
๑๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการเทียบ
โอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่มีหนาที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการในสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“การเที ยบโอนผลการเรี ยน” หมายความว า การนํ า ผลการเรี ยนรู ซึ่ง เปนความรู ทั กษะและ
ประสบการณของผูเรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือ
จากประสบการณการทํางานมาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ใหอธิการบดี รักษาการตามขอบังคับนี้ ใหมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอบังคับนี้
กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
บททัว่ ไป
ขอ ๖ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๗ ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดําเนินการเทียบโอนผล การ
เรียน ดังนี้
(1) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ใหคณบดีแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลองกับระดับ
การศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการ
(2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษา
ในระบบ ใหอธิการบดีแตงตั้ งคณบดีเ ปนประธานกรรมการ ผูแทนสถานประกอบการ หรือผูแ ทนองคกรวิชาชีพที่
เกี่ยวของ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรรมการ
ขอ ๘ คณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรี ย น มี ห นา ที่ ดํ า เนิ นการเที ย บโอนผลการเรี ย นรู แ ละ
ประเมินความรู ทักษะ และประสบการณตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด
ขอ ๙ ผูขอเทียบโอนผลการเรียน ตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
ขอ ๑๐ ค า ธรรมเนี ย มการเที ย บโอนผลการเรี ย นและหน ว ยกิ ต ให เ ป น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียน ใหอยูในอํานาจของคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
สวนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ขอ ๑๒ หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน วยกิต ระหวา ง
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระการเรียนรูและจุดประสงคครอบคลุมไมนอยกวาสามใน
สี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจํานวนหนวยกิตเทียบเทาหรือมากกวาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะนํามาเทียบโอนหนวยกิตต องมีระดับคะแนนไมต่ํากวา ค หรือ C (ผล
การศึกษาพอใช) หรือคาระดับคะแนน 2.๐ หรือเทียบเทา
(4) รายวิชาที่เที ยบโอนหนวยกิตให เมื่อรวมกั นแล วตองมีจํานวนหน วยกิ ตไม เกินสามในสี่ ของ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
(5) รายวิชาทีไ่ ดรับการเทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต และระดับคะแนน
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
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ขอ 13 ใหผูขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคํารองขอเทียบโอนพรอมหลักฐานภายในสิบหาวันนับ
จากวันที่ผูขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา มิฉะนั้นใหถือวาสละสิทธิ์และไมประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียน และ
ใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
กรณีมีเหตุผลความจําเปนไมสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง ใหอยูในดุลพินิจของคณบดีเปนผูพิจารณาการใหเทียบโอน แตตองไมเกินภาคการศึกษาที่ 2 ในปการศึกษานั้น
ขอ 14 ใหมีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(1) รายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนให จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใหบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไวสวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนใหในใบ
แสดงผลการศึกษา
(2) รายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนให หากเปนหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพควบคุมและตองใชผล
การเรียนประกอบวิชาชีพ ใหกําหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอน เพื่อนํามาคิดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใหบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)ไวสวนทายรายวิชา
หรือกลุมวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา
สวนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 1๕ หลั กเกณฑ การเทียบโอนผลการเรี ยนโดยการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน วยกิ ต ระหว าง
การศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) เป น รายวิ ช าหรื อ กลุ  ม วิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรื อ เที ย บเท า ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระการเรียนรูและจุดประสงคครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ ข องรายวิ ช าที่ ข อเที ย บโอน และมี จํา นวนหน วยกิ ต เที ย บเท า หรื อมากกว า ตามที่ กํา หนดไว ในหลั กสู ต รของ
มหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ มวิชาที่จะนํามาเทียบโอนหนวยกิตตองมีระดับคะแนนไมต่ํากวา ข หรือ B (ผล
การศึกษาดี) หรือคาระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเทา หรือไดรับระดับคะแนน S (สอบผาน/เปนที่พอใจ)
(4) รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตให เมื่อรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิตไมเกินรอยละสี่สิบของจํานวน
หนวยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไมนับรวมหนวยกิตของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
(5) รายวิชาทีไ่ ดรับการเทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต และระดับคะแนน
ในใบแสดงผลการศึกษา โดยไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(6) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาการคนควาอิสระ ตามหลักสูตรที่เขาศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ขอ 1๖ ใหผูขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคํารองขอเทียบโอนพรอมหลักฐานภายในสิบหาวันนับ
จากวันที่ผูขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา มิฉะนั้นใหถือวาสละสิทธิ์และไมประสงคจะขอเทียบโอน ผลการเรียน
และใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดําเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
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ขอ 1๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนให จะไม
นํามาคิ ดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให บันทึกอั กษร “TC” (Transfer
Credits) ไวสวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา
หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูก ารศึกษาในระบบ
สวนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ขอ 18 หลั กเกณฑ การเที ย บโอนผลการเรี ย น โดยการเที ย บโอนความรู แ ละให ห น วยกิ ต จาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) วิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บโอนความรู จ ะกระทํา ได โ ดยการทดสอบมาตรฐาน การ
ทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ และ การประเมิน
แฟมสะสมงาน
(2) การเที ยบโอนความรูเปนรายวิช าหรือกลุมวิ ชาตามหลักสู ตรที่เป ดสอนในมหาวิทยาลัย โดย
รายวิชาหรื อกลุมวิชาที่ เทียบโอนใหเมื่อรวมกั นแลวตองมี จํานวนหนวยกิตไมเกินสามในสี่ของจํานวนหน วยกิต ตลอด
หลักสูตร
(3) การขอเทียบโอนความรูเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาของสาขาวิชาใด ใหสาขาวิชานั้นเปนผูก าํ หนด
วิธีการและการดําเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรูนั้นตองรับผลการประเมินเทียบไดไมตา่ํ กวา ระดับคะแนน
ค หรือ C (ผลการศึกษาพอใช) หรือคาระดับคะแนน 2.0 จึงจะใหนับจํานวนหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมวิชานั้น
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนน เฉลีย่
สะสม โดยบันทึกไวสวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา เวนแตหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพ
ควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดขององคกรวิชาชีพนั้น
ขอ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ใหบันทึกผลตามวิธกี ารประเมิน ดังนี้
(1) หน วยกิ ตที่ ไดจากการทดสอบมาตรฐานให บั นทึ กอักษร “CS” (Credits from Standardized
Tests)
(2) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกอักษร “CE” (Credits from
Examination)
(3) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ใหบันทึกอักษร
“CT” (Credits from Training)
(4) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินแฟมสะสมงาน ใหบันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ใหบันทึกไวสวนทายของรายวิชาหรือ
กลุมวิชาที่เทียบโอนให เวนแตหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพควบคุม และตองใชผลการเรียนประกอบการขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ใหกําหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุมวิชาเพื่อนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไวสวนทายรายวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผล
การศึกษา
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สวนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๒0 หลั กเกณฑ การเที ย บโอนผลการเรี ย น โดยการเที ย บโอนความรู แ ละให ห น วยกิ ต จาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) วิธีการประเมิ นเพื่ อการเที ย บโอนความรู กระทํ า ได โ ดยวิ ธีการใดวิ ธีการหนึ่ ง หรื อหลายวิ ธี
ประกอบดวยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน การสอบขอเขียน การสอบ สัมภาษณ การ
ประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ การประเมินแฟมสะสมงาน การแสดง
ผลงานอันเปนที่ประจักษ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดวิธีการประเมินในรูปแบบอื่นก็ไดที่มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับปรัชญาของแตละหลักสูตร
(2) การเทียบโอนความรูเปนรายวิชาที่มีหนวยกิตให เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละสี่สิบ ของ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมนับรวมหนวยกิตของวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ
(3) การเที ย บโอนความรู ต องได รับ ผลการประเมิ น เที ยบได ไม ต่ํา กว า ระดั บ คะแนน B (ผล
การศึกษาดี) หรือคาระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจํานวนหนวยกิตที่ขอเทียบโอนได
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคาระดับคะแนน เฉลี่ย
สะสม
ขอ ๒1 ใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก ที่ขึ้น
ทะเบี ยนเป นนักศึกษา ทั้ งนี้เพื่ อให ผูขอเทียบโอนไดทราบจํา นวนรายวิ ชาที่เ ทียบโอนไดและรายวิชาที่ตองศึกษา
เพิ่มเติมตามหลักสูตร
ขอ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ใหบันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(1) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)
(2) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึก อักษร “CE” (Credits
from Examination)
(3) หนวยกิตที่ไดจากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ให บันทึก
อักษร “CT” (Credits from Training)
(4) หน ว ยกิ ต ที่ ไ ด จากการประเมิ น แฟ ม สะสมงาน ให บั น ทึ ก อั กษร “CP” (Credits from
Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคกอน ใหบันทึกไวสวนบนของรายวิชาที่เทียบ
โอนใหในใบแสดงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. 255๙

(ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาภาคทฤษฎี
ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
รวม

หนวยกิต
ทฤษฎี

หนวยกิต
ปฏิบัติ

1

AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ

3

2

1

2

AD2011202 สุนทรียศาสตรกับวิทยาศาสตร

3

3

0

3

AD2021101 การยศาสตรสาํ หรับงานออกแบบ

3

2

1

4

AD2021302 สถิตสิ าํ หรับงานออกแบบ

3

3

0

5

AD2011103 ประวัตศิ าสตรศลิ ปะและการออกแบบ

2

2

0

6

AD2011104 เทคนิคการวาดเสน

3

1

2

7

AD2011106 เทคนิคการระบายสีเพื่อการออกแบบ

3

1

2

8

AD2012101 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3

3

0

9

AD2012306 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5

3

1

2

10

AD2012207 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1

3

1

2

11

AD2012208 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2

3

1

2

12

AD2012209 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 1

3

1

2

13

AD2012210 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 2

3

1

2

14

AD2012311 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3

1

2

15

AD2012312 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3

3

0

16

AD2013301 การออกแบบเซรามิก

3

1

2

17

AD2013302 การออกแบบเครื่องเรือน

3

1

2

18

AD2013303 การออกแบบยานยนต

3

1

2

19

AD2013305 การออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก

3

1

2
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ลําดับ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
รวม

หนวยกิต
ทฤษฎี

หนวยกิต
ปฏิบัติ

20

AD2023404 การพิมพซลิ คสกรีน

3

1

2

21

AD2013407 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ

3

1

2

รวม

62

32

30

ชื่อวิชา

หนวยกิต
รวม

หนวยกิต
ทฤษฎี

หนวยกิต
ปฏิบัติ

รายวิชาภาคปฏิบัติ
ลําดับ

รหัสวิชา

1

AD2011105 การเขียนแบบอุตสาหกรรม

3

0

3

2

AD2011207 การทําหุนจําลอง

3

0

3

3

AD2011208 การปฏิบัตกิ ารโรงงาน

3

0

3

4

AD2021103 องคประกอบศิลป

2

0

2

5

AD2021104 พื้นฐานการออกแบบ

2

0

2

6

AD2021105 ดิจิทัลอารต

3

0

3

7

AD2012102 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1

3

0

3

8

AD2012203 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2

3

0

3

9

AD2012204 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3

3

0

3

10

AD2012305 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4

3

0

3

11

AD2012414 ศิลปนิพนธ

3

0

3

12

AD2012313 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

1

13

AD2013409 สหกิจศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

6

0

6

38

0

38

รวม

ภาคผนวก ง
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1. โครงสรางหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หนวยกิตรวม
138 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
100 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หนวยกิตรวม
130 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

2. วัตถุประสงค

1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู และ
ความสามารถดานการวิเคราะห การ
วางแผน และการวิจัยเพื่อการออกแบบ
และพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ อุต สาหกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตอยางเปนระบบ
ตระหนักและซาบซึ้งถึงภูมิปญญาไทย
เปนสวนหนึ่งของการอนุรักษผลิตภัณฑ
ทองถิ่น
2. 2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกตใชในวิชาชีพ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมได
อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
3. 3.เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบประสานงานอยางเหมาะสม
และรับผิดชอบตอผลการกระทําและ
การนําเสนอ
4. 4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มจี ิตสํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต
รับผิดชอบตอหนาที่และมีจิตสาธารณะ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความ
สามารถดานการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การผลิต
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มที ักษะทางเทคโนโลยี
และประยุกตใชในวิชาชีพการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดอยางสรางสรรค
และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิต บัณฑิตที่ มีทัก ษะด านความ
สั ม พั น ธ ระหว า งบุ ค คล และความ
รับ ผิดชอบประสานงาน กับ บุคคลที่
เกี่ยวของ แสดงภาวะผูนําและผูตาม
อยางเหมาะสม
4. เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณฑิ ตที่ มี จิ ต สํ า นึ ก ใ น
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตสาธารณะ
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3. รายวิชาที่มี
การปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
09-111-109 การยศาสตร
(Ergonomics)
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิช า : ระบบโครงสราง
รางกาย ของมนุษย ขนาดสัดสวนมาตรฐาน
ของมนุ ษ ย การทํ า งานของกระดู ก และ
กลามเนื้อ เพื่อการเคลื่อนไหว ลักษณะและ
ขอจํากัด ในการเคลื่อนไหวรางกายมนุษย
การนํ าผลของการศึ กษาเป นพื้ นฐาน เพื่ อ
ปรับปรุง งานออกแบบใหเหมาะสมกับการ
ใชงาน มนุษยและสิ่งแวดลอม
09-111-102 องคประกอบศิลป
(Composition of Arts)
(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทัศนธาตุ วิธีการจัด
วางให เกิ ดเอกภาพ ดุ ลภาพ ความขั ดแย ง
ประสานกลมกลืน จังหวะเพื่อนํามาใชใน
การออกแบบทั้งทางดานสองมิติ และสาม
มิติ

09-111-104 เทคนิคการวาดเสน
(Drawing Techniques)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : โครงสราง สัดสวน
น้ําหนัก แสงเงา มิติ ของรูปทรงธรรมชาติ
และรูปทรงเรขาคณิต โดยการพัฒนาทักษะ ใน
การรางภาพ และการจัดวางภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2021101 การยศาสตรสําหรับ
งานออกแบบ
(Ergonomics for Design)
3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชา : ระบบโครงสรางของ
รางกายมนุษย ขนาดสัดสวนมาตรฐานของ
มนุษย การทํางานของกระดูกและกลามเนื้อ
เพื่ อการเคลื่อนไหว พฤติกรรมการใชง าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆ สภาพ แวดล อ ม สิ่ ง ที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ การวัดขนาดสัดสวน
รางกายมนุษย การวิเคราะหขอมูล การนํา
ขอมูลไปใชออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ
AD2021103 องคประกอบศิลป
(Composition of Arts)
2(0-4-2)
คําอธิบายรายวิชา : องคป ระกอบทาง
ศิล ปะ หลัก การทางทั ศนธาตุ หลัก การ
ทางศิลปะ ความเปนเอกภาพ ขนาดและ
สั ด ส ว น จุ ด สนใจและการเน น ความ
สมดุ ล ความกลมกลื น ความขั ด แย ง
จังหวะและลีลา วิธีการจัดวางภาพในงาน
ออกแบบรูปทรง 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ
AD2011104 เทคนิคการวาดเสน
(Drawing Techniques)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การรางโครงสรางของ
รู ป ทรง ปริ ม าตรของรู ป ทรงเรขาคณิ ต
รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงที่มนุ ษย สรางขึ้ น
การจัดวางภาพระยะของภาพ การกําหนด
สัดสวน คาน้ําหนักแสง-เงาภาพ 3 มิติ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
09-111-106 ดิจิทัลอารต
(Digital Arts)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : โปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการสรางสรรคภาพ และบุคลิกภาพความ
เปนไทย การนําเสนอดวยสื่อผสมในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหว และสื่อปฎิสัมพันธ ประกอบ
ดวยภาพนิ่งสองมิติ ภาพเคลื่อนไหว หลักการ
ของศิลปะ การออกแบบ และเทคโนโลยี
09-112-101 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 1
(Industrial Product Design1)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทฤษฎีและหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยที่มี
สวนประกอบของกลไกอยางงายของเครื่องใช
ภายในบาน เครื่องใชสํานักงาน โดยคํานึงถึง
ปจจัยพื้นฐานของการออกแบบ ขนาดสัดสวน
และพฤติกรรมของผูใชงานประโยชนใชสอย
สุนทรียศาสตร วัสดุ และกรรมวิธีการผลิต
09-112-202 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 2
(Industrial Product Design2)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทฤษฎี และหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับเด็ก
โดยคํานึงถึงขนาดสัดสวนและพฤติกรรมของ
ผูใช ประโยชน สุนทรียศาสตร วัสดุ และ
วิธีการผลิต ระบบกลไกความปลอดภัยใน
การใชงาน ตลอดจนการถอดประกอบ และ
ซอมบํารุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2021111 ดิจิทัลอารต
(Digital Arts)
3(0-6-3)
คําอธิบายรายวิชา : โปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการสรางสรรคภาพ ลายเสนสําหรับการ
ออกแบบ การจัดการขอมูล งานออกแบบ
การผลิ ต งานออกแบบด ว ยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร การใชเ ทคโนโลยีเ พื่ อการ
ออกแบบ
AD2012102 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 1
(Industrial Product Design 1)
3(0-6-3)
คําอธิบายรายวิชา : กระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ เครื่องใชภายในบาน เครื่องใช
สํานักงาน ปจจัยพื้นฐานของการออกแบบ
ขนาดสั ด ส ว น พฤติ ก รรมของผู ใ ช ง าน
ประโยชนใช ส อย หลัก การยศาสตร และ
สุนทรียศาสตร วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต
AD2012203 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 2
(Industrial Product Design2)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การออกแบบผลิตภัณฑ
สําหรับเด็ก ขนาดสั ดสวน พฤติกรรมของ
ผูบริโภค ประโยชนใชสอยหลั กการยศาสตร
สุนทรียศาสตร วัสดุและวิธีการผลิต ความ
ปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
09-112-203 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 3
(Industrial Product Design 3)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทฤษฎี และหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑและอุปกรณไฟฟา
รูปแบบ และลักษณะของเครือ่ งใชและอุปกรณ
ไฟฟา กลไก และระบบไฟฟาของผลิตภัณฑ
โดยคํานึงถึงปจจัยการออกแบบที่ซบั ซอนกวา
ขั้นพื้นฐานการยศาสตร
ความทนทาน
การตลาด และผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
09-112-304 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 4
(Industrial Product Design 4)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทฤษฎี และหลักการ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ เพื่ อสาธารณประโยชน
และบริ การโดยคํา นึ งถึ ง พฤติ กรรมผู ใชง าน
วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2012204 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 3
(Industrial Product Design 3)
3(0-6-3)
คําอธิบายรายวิชา : การออกแบบผลิตภัณฑ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช แ ละอุ ป กรณ ไ ฟฟ า
รูป แบบลักษณะของเครื่องใชและอุป กรณ
ไฟฟา กลไกและระบบไฟฟาของผลิตภัณฑ
หลัก การยศาสตร ความแข็ง แรงทนทาน
หลักการตลาด ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
AD2012305 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 4
(Industrial Product Design 4)
3(0-6-3)
คําอธิบายรายวิชา : การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนและ
การบริการ รูปแบบและลักษณะผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมเพื่อสาธารณประโยชน พฤติกรรม
ของผูใชงาน วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
09-112-305 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 5
(Industrial Product Design 5)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ทฤษฎี และหลักการออกแบบ
และพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมุงเนนการนํา
หลักการวิจัยทางการออกแบบ และความคิด
สรางสรรคผ นวกกับเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
มาใชในการออกแบบคํานึงถึงรูปแบบ ระบบ
กลไก ระบบไฟฟา พลังงาน หลักการตลาด
การวิเคราะหตนทุนประมาณราคาผลกระทบ
ตอสิ่ง แวดลอม และหลักการทางทรัพยสิน
ทางปญญา
09-001-314 การเตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา
(Preparation for
Cooperative Education)
1(0-2-1)
คําอธิบายรายวิชา : หลักการและแนวคิด
ของสหกิจศึ กษา ความพรอมในการทํางาน
รวมกั บ รวมงาน จริ ยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ ความรู พื้ นฐานและเทคนิ ค ในการ
สมัครงานอาชีพ และการปฏิบัติงาน ในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ โครงงาน
หรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการเทคนิค
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2012306 การออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 5
(Industrial Product Design 5)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การวิจัยทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม ความคิด
สรางสรรคผนวกกับเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมนํา
มาใชในการออกแบบ ระบบกลไกระบบไฟฟา
และพลังงาน หลักการตลาด การวิเคราะห
ตนทุนประมาณราคา ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หลักการทางทรัพยสินทางปญญา การประเมิน
ผลในดานสุนทรียศาสตรและการตลาด
AD2012313 การเตรียมความพรอม
สหกิจศึกษา
(Preparation for
Cooperative Education)
1(0-2-1)
คําอธิบายรายวิชา : กระบวนการสหกิจ
ศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการ
สมั ครงาน การสั ม ภาษณ ง านอาชี พ การ
พัฒ นาบุคลิ ก ภาพ กฎหมายแรงงาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ และ
ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการ
นําเสนองาน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
09-113-401 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(Cooperative Education in
Industrial Product
Technology)
6(0-40-0)
คําอธิบายรายวิชา : ปฏิบัติงานจริงดานงาน
เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ลักษณะ
พนักงานชั่วคราวไมนอยกวาภาคการศึกษาตาม
ที่สาขากําหนด ในหนวยราชการ สํานักงาน
เอกชน สถานประกอบการ หรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีการประเมินผลจากอาจารย
ที่ป รึก ษา สหกิ จ ศึ ก ษา พนั ก งานพี่เ ลี้ย งใน
สถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2013409 สหกิจศึกษาทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(Cooperative Education in
Industrial Product Design)
6(0-40-0)
คําอธิบายรายวิชา : ปฏิบัติงานจริงดาน
การออก แบบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต ส าหกรร ม
เสมือนพนักงานของหนวยงานตามลักษณะ
งานในตําแหนงงานที่ไดรับการคัดเลือกเปน
เวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จัดทํารายงาน
การปฏิบัติงาน หรือรายงานการทําโครงงาน
ภายใต ก ารดู แ ลของพนั ก งานพี่ เ ลี้ ย งและ
อาจารยนิเทศ
AD2011201 ทฤษฎีสีเพื่องานออกแบบ
(Theories of Industrial
Product Design)
3(2-2-5)
คําอธิบายรายวิชา : หลักการทฤษฎีของสี
คุณสมบั ติของสี หลัก การรับ รู จิตวิท ยาสี
การสื่ อความหมายของสี การใช สี ใ นการ
ออกแบบ เทคนิคการระบายสีดวยวิธีการตางๆ
AD2011202 สุนทรียศาสตรกบั วิทยาศาสตร
(Aesthetics and Science)
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา : ปรัชญาศิลปะ ความ
เกี่ยวของระหวางวิทยาศาสตรกับสุนทรียศาสตร
สภาวะความงาม รสนิ ย ม สุ น ทรี ย ธาตุ
ประสบการณทางสุนทรียภาพ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2021302 สถิติสําหรับงานออกแบบ
(Statistics for Design)
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา : สถิติสําหรับงานออกแบบ
การทดสอบสมมติฐานงานออกแบบ การใช
โปรแกรมทางสถิติ การวิเ คราะหทางสถิติ
เพื่อการออกแบบ
AD2011106 เทคนิคการระบายสี เพื่องาน
ออกแบบ
(Painting Techniques for
Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การรางภาพผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑจากความคิดสรางสรรค การใชสีและ
เทคนิคตางๆ ใหมีความเสมือนจริง การรางภาพ
งานออกแบบในรูปแบบทัศนียภาพ การรางภาพ
เนนสัดสวน โครงสรางการจัดวางองคประกอบ
ของภาพ การรางภาพเพื่อการนําเสนอผลงาน
AD2012101 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
(Theories of Industrial
Product Design)
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา : ทฤษฎีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในยุคตางๆ การนํา
หลั ก การทางศิ ล ปะมาใช ใ นการออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชภายในบาน
การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับ เด็ก ปจจัย
พื้นฐานของการออกแบบ หลักการยศาสตร
หลักสุนทรียศาสตร วัสดุและกรรมวิธกี ารผลิต
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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AD2013301 การออกแบบเซรามิก
(Ceramic Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : หลักการออกแบบเซรามิก
ประเภทของเซรามิก กระบวนการผลิตงานเซรามิก
วิธีการขึ้นรูปดวยมือ การตกแตงชิ้นงาน การ
สรางแมพิมพ วิธีการเผา การออกแบบผลิต
งานเซรามิกแบบหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
ประโยชนใชสอยและความงามทางสุนทรียภาพ
AD2013302 การออกแบบเครื่องเรือน
(Furniture Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : แนวคิดในการออกแบบ
เครื่องเรือนในแตละยุคสมัย การออกแบบ
เครื่องเรือนไม รูปแบบของเครื่องเรือน วัสดุ
และโครงสราง กรรมวิธีการผลิต การนําเสนอ
แบบเครื่องเรือน การทําตนแบบเครื่องเรือน
การเขียนแบบเครื่องเรือน โครงสรางและ
การเขาไมขนาดเทาจริง การใชงานเครื่องมือ
และเครื่องจักร
AD2013303 การออกแบบยานยนต
(Automotive Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : แนวความคิดสรางสรรค
วิศวกรรมยานยนตและการตลาด แนวทาง
ในการออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑขนสง
ประเภทของรถยนตและจักรยานยนต หลักการ
ดา นการออกแบบยานยนต สุ น ทรี ย ภาพ
ความเขาใจกระบวนการดานการออกแบบ
ยานยนต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2013304 การออกแบบรองเทา
(Footwear Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : แนวความคิดสรางสรรค
การออกแบบผลิตภัณฑร องเทา วัส ดุ และ
อุปกรณ หลักการยศาสตรเพื่อการออกแบบ
การใชงานของรองเทาแตละประเภท หลักการ
ตลาดเพื่อการออกแบบรองเทา การนําเสนอ
รูปแบบรองเทาเพื่อการผลิต
AD2013305 การออกแบบผลิตภัณฑของที่
ระลึก
(Souvenir Product Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การออกแบบผลิตภัณฑ
ของที่ระลึก ผลิตภัณฑของที่ระลึกประเภทตางๆ
วิเคราะหสถานที่ และบริบทชุมชน การสราง
แนวคิดในการออกแบบ วัสดุพื้นถิ่นและวัสดุ
รวมที่นํามาออกแบบ การตลาดเพื่อการออกแบบ
การนําเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑของที่ระลึก
AD2013406 การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
เศรษฐกิจสรางสรรค
(Product Design for
Creative Economy)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : แนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ การสร า งสรรค ง านออกแบบ
ผลิตภัณฑ ทรัพยสินทางปญญา การสั่งสม
ความรูของสังคมภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี
นวัตกรรมสมัยใหม การสรางตนแบบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานกลุมอุตสาหกรรมประเภท
งานออกแบบสรางสรรค
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2013408 การออกแบบผลิตภัณฑ เพือ่
ความยั่งยืน
(Product Design for
Sustainability)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การออกแบบผลิตภัณฑ
อยางยั่งยืน การออกแบบผลิตภัณฑที่คํานึง
ถึงผลกระทบทางสภาพแวดลอม การใชวัสดุ
กรรมวิธกี ระบวนการผลิต ผลิตภัณฑที่สราง
ความยั่งยืนในสังคม ผลิตภัณฑที่ตอยอดเชิง
พาณิชย
AD2023302 การออกแบบภาพลักษณองคกร
(Corporate Image Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ความหมายของภาพลักษณ
องคกร องคประกอบของภาพลักษณองคกร
กระบวนการวิธีในการสรางแบรนด อัตลักษณ
องคกร การสื่อสารภาพลักษณองคกร
AD2023403 การเปนผูป ระกอบการและ
วิสาหกิจเพือ่ สังคม
(Entrepreneurs and Social
Enterprises)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : การตอยอดองคความรู
ทัก ษะการปฏิบัติง านในสถานประกอบการ
และวิสาหกิจเพื่อสังคม การเรียนรูแบบองคกร
เสมือนจริง การเสนอขายงาน การคํานวณ
และกําหนดราคา การติดต อและชองทาง
การสื่อสาร การบริหารจัดการชุมชนและสังคม
การเตรียมผูประกอบการและวิส าหกิจ เพื่อ
สังคม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
AD2023405 พฤติกรรมผูบ ริโภค
เพื่อการออกแบบ
(Consumer Behavior for
Design)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : บทบาทของการตลาดที่มี
ผลตอเศรษฐกิจสังคม องคประกอบทางการ
ตลาด การจัดจําหนาย การกําหนดราคา
การสง เสริม การขาย รสนิยมของผูบริโ ภค
กลุมเปาหมาย ปจจัยทางการตลาดที่มีผ ล
ตอการออกแบบ
AD2023406 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
เอกลักษณไทย
(Thai Identity Products
and Package)
3(1-4-4)
คําอธิบายรายวิชา : ลักษณะเอกลักษณไทย
การถายทอดทักษะภูมิปญญาทองถิ่น รูปแบบ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจ ากวัส ดุทองถิ่ น
คุณสมบัตขิ องแหลงวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ
บริ บ ทแวดล อ มทางสั ง คม การออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ จ ากภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

นายเกียรติพงษ ศรีจันทึก

ตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย

การศึกษา

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2543

การฝกอบรม

1. พ.ศ. 2560 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการ 1
2. พ.ศ. 2560 การสัมนา เรือ่ ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู : การจัดการเรียนการ
สอนหมวดศึกษาทั่วไป แบบ Active Learning
3. พ.ศ. 2559 การสัมนาเชิงปฎิบัติการ “การออกแบบและสรางมาตรฐาน
การวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา”

สังกัดหนวยงาน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตําแหนงปจจุบัน

หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ประวัติการทํางาน/
ประสบการณวิชาชีพ

2547-ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ
เกียรติพงษ ศรีจันทึก. 2559. เทคนิคการระบายสีมารคเกอรสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ. ฉบับที่ 1.
บริษัท โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด, กรุงเทพมหานคร. (181 น.).
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

นายอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล

ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลปและการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544

การฝกอบรม

1. พ.ศ. 2560 อบรมสัมนา เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”
2. พ.ศ. 2560 การอบรมสงเสริมผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (G-Upcycle)
3. พ.ศ. 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การใชเทคโนโลยีซอฟแวร
และเครือ่ งมือเฉพาะในการพัฒนาแบบรองเทา(คอมพิวเตอร)”
4. พ.ศ. 2558 การอบรมเชิงปฎิบัติการกลยุทธการสรางตราสินคาและ
ภาพลักษณมหาวิทยาลัย

สังกัดหนวยงาน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตําแหนงปจจุบัน

รองคณบดีฝายวางแผน

ประวัติการทํางาน/
ประสบการณวิชาชีพ

2552- ปจจุบัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2560
ที่ปรึกษา กิจกรรมสรางนักออกแบบ Innoneering
designers ยุคใหมในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ
SMEs สูตลาดโลก (Global Reach)
2550 – 2551 อาจารยประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2549 – 2554 พนักงานฝายออกแบบ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)
2549 – 2550 พนักงานฝายออกแบบ บริษัท แอดดา (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
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ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
อาณัฎ ศิริพิชญตระกูล. 2559. เศษอีวีเอและพีวิซเี หลือทิง้ จากอุตสาหกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ. วารสารศิลปปริทัศน. คณะศิลปกรรมศาสตร, ม.ราชภัฎสวนสุนันทา. 4, 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม) : 77-88.
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ชื่อ-นามสกุล

นายพีรัฐ ลิมปาภรณ

ตําแหนงทางวิชาการ

อาจารย

การศึกษา

(M.F.A) Master of Fine Arts, (Art), California State University, USA, 2003
(B.F.A.) Bachelor of Fine Arts, (Art), Otis College of Art and Design, USA,
1998

การฝกอบรม

1. พ.ศ. 2560 โครงการสัมนา เรื่อง “การทบสอบผลสัมฤทธิ์มาตราฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”
2. พ.ศ. 2558 การฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสหกิจศึกษา หลักสูตร
“คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุนที่ 22

สังกัดหนวยงาน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตําแหนงปจจุบัน

รองคณบดีฝายบริหาร

ประวัติการทํางาน/
ประสบการณวิชาชีพ

2554 –ปจจุบัน
2547 – 2553
2547 – 2552
2546 – 2547
2545 – 2546

อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
อาจารยประจําวิทยาลัยชุมชน แฮริสเบิรก
ผูจัดการ บริษทั กีตาร เซ็นเตอร
อาจารยพเิ ศษโครงการการสรางความไดเปรียบทางวิชาการ
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยแหงรัฐ California State

ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
พีรัฐ ลิมปาภรณ. 2559. โครงการสรางสรรคผลงานวิจัยเชิงศิลปะโดยมุงเนนการนําเสนออัตลักษณพื้น
ถิ่นยานกุฎีจีนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน. วารสารครุศาสตรสาร.
มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา. 10, 1 (มกราคม-มิถุนายน) : 103-105.
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
การศึกษา

การฝกอบรม
สังกัดหนวยงาน
ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการทํางาน/
ประสบการณวิชาชีพ

นายสาธิต เหลาวัฒนพงษ
อาจารย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546
ศิลปบัณฑิต (การออกแบบตกแตงภายใน)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2543
พ.ศ. 2559 การอบรมสัมนา เรือ่ ง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(Competency-Based Curriculum) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2547-ปจจุบัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ
สาธิต เหลาวัฒนพงษ. 2559, ไมวีเนียรเพือ่ การตกแตงเครื่องเรือนในที่พักอาศัย, ฉบับที่ 1,
บริษัท โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด, กรุงเทพมหานคร. (234 น.)
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
การศึกษา

การฝกอบรม

สังกัดหนวยงาน
ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการทํางาน

นางสาวยุวดี พรธาราพงศ
ผูชวยศาสตราจารย
ศิลปมหาบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542
1. พ.ศ. 2560 การฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสหกิจศึกษา
หลักสูตร
“คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุนที่ 24
2. พ.ศ. 2560 โครงการสัมนา เรื่อง “การทบสอบผลสัมฤทธิม์ าตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”
3. พ.ศ. 2560 การสัมนา เรือ่ ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู : การจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบบActive Learning
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2550-ปจจุบัน คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2549-2550 อาจารยประจําโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ
ยุวดี พรธาราพงศ. 2560, วาดเสนสูการสรางสรรคผลิตภัณฑ, ฉบับที่ 1, บริษัท โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด,
กรุงเทพมหานคร. (182 น.).
สิทธิบัตรการออกแบบ
ยุวดี พรธาราพงศ. สื่อการสอน. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 58976. 16 พฤศจิกายน 2560.
ยุวดี พรธาราพงศ. สื่อการสอน. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 58975. 16 พฤศจิกายน 2560.
ยุวดี พรธาราพงศ. สื่อการสอน. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 58974. 16 พฤศจิกายน 2560.
ยุวดี พรธาราพงศ. ของประดับตกแตง. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 58973. 16 พฤศจิกายน 2560.
ยุวดี พรธาราพงศ. โตะ. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 51016. 31 สิงหาคม 2559.
ยุวดี พรธาราพงศ. เกาอี้. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 51015. 31 สิงหาคม 2559.
ยุวดี พรธาราพงศ. เกาอี้นอน. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 51014. 31 สิงหาคม 2559.
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คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาตราจารยสุภัทรา โกไศยกานนท
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
ผูชวยศาสตราจารยเฟอ งฟา เมฆเกรียงไกร
3. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายมนตรี รัตนวิจิตร
4. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
นายธานี สุคนธะชาติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารยบรรจงศักดิ์ พิมพทอง
ประธานกรรมการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. รองศาสตราจารย ดร.รัฐไทย พรเจริญ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. นายพงษเดช โฉมสันเทียะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นักออกแบบ บริษัท ฮอนดา อารแอนดดี เอเชีย แปซิฟค จํากัด
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. ผูชวยศาสตราจารยยุวดี
2. นายเกียรติพงษ
3. ดร.อาณัฏ
4. นายพีรัฐ
5. ดร.สาธิต

พรธาราพงศ
ศรีจันทึก
ศิริพิชญตระกูล
ลิมปาภรณ
เหลาวัฒนพงษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

