
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

1. ชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in Industrial Product

Design

2. ชื่อปริญญา

2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

2.2 ชื่อยอภาษาไทย ทล.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)

2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology (Industrial Product Design)

2.4 ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.Tech. (Industrial Product Design)

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร

4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานการวิเคราะห การวางแผน และการวิจัย

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตในขั้นตอนตาง ๆ

4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อประยุกตใชในวิชาชีพออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพทางการออกแบบผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม รวมทั้งอาชีพอิสระอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

4.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย

ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
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5. กําหนดการเปดสอน

เปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป

6. คุณสมบัติผูเขาศึกษา

รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายชาง

อุตสาหกรรม สายศิลปกรรม หรือเทียบเทา

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา

โดยวิธีการสอบคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

8. ระบบการศึกษา

8.1 การจัดการศึกษา

ใชระบบทวิภาค โดยในปการศึกษาหน่ึง ๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ในภาค

การศึกษาปกติมีเวลาศึกษา 16 สัปดาห และสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน มีเวลาศึกษา 8 สัปดาห

8.2 การคิดหนวยกิต

8.2.1 วิชาภาคทฤษฎี ใชเวลาศึกษา 16 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ คิดเปน 1 หนวยกิต

8.2.2 วิชาภาคปฏิบัติ ใชเวลาศึกษา 32 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ คิดเปน 1 หนวยกิต

8.2.3 การทําโครงงาน การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ใชเวลาทํางานหรือฝกปฏิบัติ 

48 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ คิดเปน 1 หนวยกิต

9. ระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใชระยะเวลาศึกษา 8 ภาคการศึกษาปกติ แตไม เกิน

16 ภาคการศึกษาปกติ (8 ปการศึกษา)

10. การลงทะเบียนเรียน

10.1 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ใหลงทะเบียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และลงไดไม

เกิน 22 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติ ยกเวนการลงทะเบียนเรียนวิชาการฝกงาน ใหลงทะเบียนไดนอย

กวา 9 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติ

10.2 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอน ใหลงไดไมเกิน 9 หนวยกิต
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา

11.1 การวัดผลการศึกษาใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เร่ืองหลักเกณฑการวัดผลและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหกําหนดเปนระดับคะแนนตาง ๆ ซึ่งมีคา

ระดับคะแนนตอหนวยกิตและผลการศึกษา ดังตอไปน้ี

ระดับคะแนน (Grade) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต ผลการศึกษา

ก หรือ A 4.0 ดีเยี่ยม (Excellente)

ข+ หรือ B+ 3.5 ดีมาก (Very Good)

ข หรือ B 3.0 ดี (Good)

          ค+ หรือ C+ 2.5 ดีพอใช (Fairly Good)

          ค หรือ C 2.0 พอใช (Fair)

ง+ หรือ D+ 1.5 ออน (Poor)

ง  หรือ D 1.0 ออนมาก (Very Poor)

          ต หรือ F 0 ตก (Fail)

          ถ หรือ W - ถอนรายวิชา (Withdrawn)

      ม.ส. หรือ I - ไมสมบูรณ (Incomplete)

      พ.จ. หรือ S - พอใจ (Satisfactory)

      ม.จ. หรือ U - ไมพอใจ (Unsatisfactory)

      ม.น. หรือ AU - ไมนับหนวยกิต (Audit)

11.2 การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองศึกษาครบทุกรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรผาน

เกณฑประเมินรายวิชา และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรือเทียบเทา
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12. อาจารยผูทําการสอน

12.1 อาจารยประจําหลักสูตร

รหัส

(13 หลัก)

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ.

3209600241361 อาจารย นายคมเขต  เพ็ชรรัตน กศ.ม.

ค.อ.บ.

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ศิลปอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

2547

2540

3309903143617 อาจารย นายประชา  พิจักขณา ค.อ.ม.

อส.บ.

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ

2546

2544

3100903916740 อาจารย นายสาธิต  เหลาวัฒนพงษ ค.อ.ม.

ศ.บ.

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

การออกแบบตกแตงภายใน

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2546

2543

3302000302639 อาจารย นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

2549

2543

3440100198466 อาจารย นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ ค.อ.ม.

ศป.บ.

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

นฤมิตรศิลป

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2549

2544

12.2 อาจารยผูสอน

รหัส

(13 หลัก)

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ.

3540100570658 อาจารย นางสาวกิ่งกาญจน เสมอใจ ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

2549

2542

3609700316911 อาจารย นายทินวงษ รักอิสสระกุล ค.อ.ม.

ค.อ.บ.

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

ศิลปอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

2549

2544

3101500873661 อาจารย นายอารยะ  ไทยเที่ยง ศษ.บ. หัตถกรรมทอยอม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2524
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3102100240971 อาจารย นายชานนท  ตันประวัติ ศ.ม.

ศ.บ.

 เคร่ืองเคลือบดินเผา  

 เคร่ืองเคลือบดินเผา   

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2548

2543

3102200905789 อาจารย นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง ศ.ม.

ศ.บ.

ประยุกตศิลปศึกษา

จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2549

2542

3120100902794 อาจารย นางสาวธัญญธร อินทรทาฉาง วท.บ. เทคโนโลยีออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542

3101500447912 อาจารย นางสาวดรุณรัตน  พิกุลทอง ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

2546

3450101206683 อาจารย นางสาวมัณฑนา ทองสุพล ศป.บ. นฤมิตรศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544

12.3 อาจารยพิเศษ

รหัส

(13 หลัก)

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก ป พ.ศ.

3100501794640 อาจารย นายภัทรวุฒ  มานิตย สถ.ม. ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

2550

3110101734836 อาจารย นายวรพงษ  ฉินโชคสกุลชัย วท.บ. อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2527

3102102058127 อาจารย นายเอกวัชร  ฟองเหม ค.อ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

2548

3100504130424 อาจารย นายรําพึง เจริญยศ ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ

2543

3309900644702 อาจารย นางสาวปรีชญา  ครูเกษตร ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

2545

3409700247661 อาจารย นางสาวสุภัทรา  ลูกรักษ ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

2545

3801600640611 อาจารย นายสุนันท  มนตแกว วศ.ม. วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ

2550

3101200869358 อาจารย นายพัฒนา  ธรรมนิยาม ค.อ.ม. เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

2550

3310700664833 อาจารย นางสาวเมธวดี พยัฆประโคน ค.ม. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549

3360100940503 อาจารย นายสุริยา  วรรณพงศ ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาฯ ลาดกระบงั

2544
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13. จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา

ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี

2551 2552 2553 2554 2555

1 70 70 70 70 70

2 - 70 70 70 70

3 - - 70 70 70

4 - - - 70 70

รวม 70 140 210 280 280

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสาํเร็จการศึกษา - - - 70 70

14. สถานท่ีและอุปกรณการสอน

ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

15. หองสมุด

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ไดจัดเตรียมตําราวิชาการและวารสารทั้งภาษาไทย

และภาษาตางประเทศไวในหองสมุด ดังน้ี

หนังสือภาษาไทย และภาษาตางประเทศ  จํานวน 14,351 ชื่อเร่ือง จํานวน 19,405 เลม

หนังสือภาษาไทย จํานวน 16,727 เลม

หนังสือภาษาตางประเทศ จํานวน 2,678 เลม

วารสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ  จํานวน 33 ชื่อเร่ือง จํานวน 33 เลม

วารสารภาษาไทย จํานวน 32 เลม

วาสารภาษาตางประเทศ จํานวน 1 เลม 
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16. งบประมาณ

ประมาณการรายจายในการจัดการศึกษา มีดังน้ี

ปงบประมาณ
รายการ

เปอรเซ็นต 2551 2552 2553 2554 2555

1. เงินเดือนและคาจางประจํา 9.50 557,136 590,564.16 625,998 663,557.89 703,371.36

2. คาจางช่ัวคราว 3.88 183,120 274,680 274,680 274,680 274,680

3. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 16.50 793,600 933,600 1,073,600 1,234,640 1,420,000

4. คาสาธารณูปโภค - - - - - -

5. คาครุภัณฑ 15.12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

6. คาที่ดินและส่ิงกอสราง 27.22 - 1,800,000 2,400,000 2,4000,000 2,400,000

7. คาเงินอุดหนนุ 11.37 418,032.77 572,474.73 736,183.22 909,714.22 1,124,150

8. รายจายอ่ืนๆ 16.41 805,000 925,750 1,064,612.50 1,224,304.38 1,408,000

รวม 100 3,756,888.77 6,097,068.89 7,175,073.72 7,706,896.49 8,330,201.36
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17. หลักสูตร

17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หนวยกิต

17.2 โครงสรางหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต

1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 12 หนวยกิต

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต

1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาแกน 39 หนวยกิต

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 45 หนวยกิต

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

17.3 รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หนวยกิต ประกอบดวย

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี

01-001-101 การใชภาษาไทย 3(3-0-6)

Thai Usage

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

Thai for Communication

01-001-105 เทคนิคการเขียน 3(3-0-6)

Writing Techniques

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(3-0-6)

Thai for Presentation

1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 12 หนวยกิต ไดแก

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)

English 1
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01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)

English 2

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี

01-002-203 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)

English Conversation 1

01-002-204 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)

English Conversation 2

01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6)

Technical English

01-002-210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

English for Communication

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)

English Reading 1

01-002-212 การอานภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)

English Reading 2

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชา

ตอไปน้ี

1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร

01-003-101 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)

Man and Society

01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)

Life and Social Skills

01-003-106 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6)

Society and Government

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)

Philosophy of Sufficiency Economic

01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 3(3-0-6)

Vocational Law and Ethics
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1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 3(3-0-6)

Information Services and Study Fundamentals

01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)

General Psychology

01-004-105 พื้นฐานอารยธรรมไทย 3(3-0-6)

Foundations of Thai Civilizations

01-004-106 ไทยศึกษา 3(3-0-6)

Thai Studies

01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)

Personality Development

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชา

ตอไปน้ี

1.4.1 กลุมวิชาคณิตศาสตร

02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6)

Fundamental of Mathematics

02-001-102 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Mathematics and Statistics in Daily Life

02-001-103 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6)

Introduction to Statistics

1.4.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Science in Daily Life

02-002-102 มนุษยกับวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6)

Man and Physical Science

02-002-103 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 3(3-0-6)

Life and Modern Technology

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)

Environmental and Resource Management



11

02-002-105 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Chemistry in Daily Life

1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี

1.5.1 กลุมวิชาพลศึกษา

01-005-101 พลศึกษา 1(0-2-1)

Physical Education

01-005-102 ตะกรอ 1(0-2-1)

Takraw

01-005-103 แบดมินตัน 1(0-2-1)

Badminton

01-005-107 บาสเกตบอล 1(0-2-1)

Basketball

01-005-108 ฟุตซอล 1(0-2-1)

Futsal

01-005-112 วอลเลยบอล 1(0-2-1)

Volleyball

01-005-115 เปตอง 1(0-2-1)

Petanque

01-005-116 ลีลาศ 1(0-2-1)

Social Dance

1.5.2 กลุมวิชานันทนาการ

01-006-101 นันทนาการ 1(0-2-1)

Recreation

01-006-102 นันทนาการกลางแจง 1(0-2-1)

Outdoor Recreation

01-006-103 การเปนผูนําคายพักแรม 1(0-2-1)

Camp Leadership
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  99 หนวยกิต ประกอบดวย

2.1 กลุมวิชาแกน 39  หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี

09-111-101 ประวัติศาสตรการออกแบบ 3(3-0-6)

History of Design

09-111-102 องคประกอบศิลป 3(1-4-4)

Composition of Art

09-111-103 หลักการเขียนแบบ 3(1-4-4)

Principles of Drafting

09-111-104 เทคนิคการวาดเสน 3(1-4-4)

Drawing Techniques

09-111-105 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(1-4-4)

Computer Technology

09-111-106 หลักการออกแบบ 3(1-4-4)

Principles of Design

09-111-107 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 3(1-4-4)

Industrial Drafting

09-111-108 เทคนิคการระบายสี 3(1-4-4)

Painting Techniques

09-111-109 การยศาสตร 3(3-0-6)

Ergonomics

09-111-210 การทําหุนจําลอง 3(1-4-4)

Model Making

09-111-211 การปฏิบัติการโรงงาน 3(1-4-4)

Workshop

09-111-212 สุนทรียศาสตร 3(3-0-6)

Aesthetics

09-111-213 การวิเคราะหตนทุนและประมาณราคา 3(3-0-6)

Cost and Price Analysis
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2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 45 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี

09-112-101 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 3(1-4-4)

Industrial Product Design 1

09-112-202 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 3(1-4-4)

Industrial Product Design 2

09-112-203 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 3(1-4-4)

Industrial Product Design 3

09-112-204 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1 3(2-2-5)

Materials and Production 1

09-112-205 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2 3(2-2-5)

Materials and Production 2

09-112-206 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 1 3(1-4-4)

Computer Aided Design and Manufacturing 1

09-112-307 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 3(1-4-4)

Industrial Product Design 4

09-112-308 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 2 3(1-4-4)

Computer Aided Design and Manufacturing 2

09-112-309 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5 3(1-4-4)

Industrial Product Design 5

09-112-310 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(1-4-4)

Seminar in Industrial Product Design

09-112-311 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Industrial Product Research and Development

09-112-412 การฝกงานดานเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 6(0-40-0)

Practicum in Industrial Product Technology

09-112-413 โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 6(0-18-9)

Industrial Product Design Project
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2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี

09-113-201 การออกแบบเซรามิค 1 3(1-4-4)

Ceramic Design 1

09-113-202 การออกแบบเซรามิค 2 3(1-4-4)

Ceramic Design 2

09-113-203 การออกแบบเคร่ืองประดับ 1 3(1-4-4)

Jewelry Design 1

09-113-204 การออกแบบเคร่ืองประดับ 2 3(1-4-4)

Jewelry Design 2

09-113-205 การออกแบบสิ่งทอ 1 3(1-4-4)

Textiles Design 1

09-113-206 การออกแบบสิ่งทอ 2 3(1-4-4)

Textiles Design 2

09-113-307 การออกแบบเคร่ืองเรือน 1 3(1-4-4)

Furniture Design 1

09-113-308 การออกแบบเคร่ืองเรือน 2 3(1-4-4)

Furniture Design 2

09-113-309 การออกแบบตกแตงภายใน 1 3(1-4-4)

Interior Design 1

09-113-310 การออกแบบตกแตงภายใน 2 3(1-4-4)

Interior Design 2

09-113-311 การออกแบบกราฟก 1 3(1-4-4)

Graphic Design 1

09-113-312 การออกแบบกราฟก 2 3(1-4-4)

Graphic Design 2

09-113-313 การพิมพซิลคสกรีน 3(1-4-4)

Silk Screen Printing

09-113-314 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 3(1-4-4)

Display and Exhibition

09-113-315 หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6)

Principle of Marketing for Design
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09-113-316 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

Industrial Product Quality Control

09-113-317 หัวขอพิเศษทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Special Topic in Industrial Product Design

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

ใหเลือกจากรายวิชาที่เปดสอน ในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-

พระนคร
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17.4 แผนการศึกษา

ปการศึกษาท่ี 1

ภาคการศึกษาท่ี 1

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)

01-003- xxx วิชากลุมสังคมศาสตร 3(3-0-6)

01-006- xxx วิชากลุมนันทนาการ 1(0-2-1)

09-111-101 ประวัติศาสตรการออกแบบ 3(3-0-6)

09-111-102 องคประกอบศิลป 3(1-4-4)

09-111-103 หลักการเขียนแบบ 3(1-4-4)

09-111-104 เทคนิคการวาดเสน 3(1-4-4)

รวม 19(12-14-31)

ภาคการศึกษาท่ี 2

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)

09-111-105 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(1-4-4)

09-111-106 หลักการออกแบบ 3(1-4-4)

09-111-107 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 3(1-4-4)

09-111-108 เทคนิคการระบายสี 3(1-4-4)

09-111-109 การยศาสตร 3(3-0-6)

09-112-101 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 3(1-4-4)

รวม 21(11-20-32)
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ปการศึกษาท่ี 2

ภาคการศึกษาท่ี 1

01-001- xxx วิชากลุมภาษาไทย 3(3-0-6)

01-002- xxx วิชากลุมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

01-005- xxx วิชากลุมพลศึกษา 1(0-2-1)

09-111-210 การทําหุนจําลอง 3(1-4-4)

09-111-211 การปฏิบัติการโรงงาน 3(1-4-4)

09-112-202 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 3(1-4-4)

09-112-204 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1 3(2-2-5)

รวม 19(11-16-30)

ภาคการศึกษาท่ี 2

01-002-xxx วิชากลุมภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)

02-001-xxx วิชากลุมคณิตศาสตร 3(3-0-6)

09-111-212 สุนทรียศาสตร 3(3-0-6)

09-111-213 การวิเคราะหตนทุนและประมาณราคา 3(3-0-6)

09-112-203 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 3(1-4-4)

09-112-205 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2 3(2-2-5)

09-112-206 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 1 3(1-4-4)

รวม 21(16-10-37)
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ปการศึกษาท่ี 3

ภาคการศึกษาท่ี 1

02-002-xxx วิชากลุมวิทยาศาสตร 3(3-0-6)

09-112-307 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 3(1-4-4)

09-112-308 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 2 3(1-4-4)

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x)

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)

รวม 18(x-x-x)

ภาคการศึกษาท่ี 2

01-004- xxx วิชากลุมมนุษยศาสตร 3(3-0-6)

09-112-309 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5 3(1-4-4)

09-112-310 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(1-4-4)

09-112-311 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

xxx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4 3(x-x-x)

xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)

รวม 18(x-x-x)
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ปการศึกษาท่ี 4

ภาคการศึกษาท่ี 1

09-112-412 การฝกงานดานเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 6(0-40-0)

รวม 6(0-40-0)

ภาคการศึกษาท่ี 2

09-112-413 โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 6(0-18-9)

01-003-xxx วิชากลุมสังคมศาสตร 3(3-0-6)

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5 3(x-x-x)

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)

รวม 15(x-x-x)
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17.5 ความหมายของรหัสวิชาและรหัสชั่วโมงเรียน

ความหมายของรหัสวิชา

ความหมายของรหัสชั่วโมงเรียน

3(2-2-5) หมายถึง  หนวยกิต (ชั่วโมงทฤษฎี- ชั่วโมงปฏิบัติ – ชั่วโมงคนควา)

17.6 คําอธิบายรายวิชา

17.6.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

17.6.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย

01-001-101 การใชภาษาไทย 3(3-0-6)

Thai Usage

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชภาษาไทย การฟง การอาน การเขียน การเขียน

ประเภทตาง ๆ การพูดและการพูดประเภทตาง ๆ

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

Thai for Communication

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา หลักการใชภาษาใน

การสื่อสาร การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนและปญหาการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ในสถานการณตาง ๆ 

คณะ

สาขาวิชา

หมวดวิชา

ลําดับวิชา

ปที่ควรศึกษา

กลุมวิชา

XX - XXX - XXX
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01-001-105 เทคนิคการเขียน 3(3-0-6)

Writing Techniques

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับการเขียน การเขียนยอหนา การเขียนคํานํา และบทสรุป การเขียนโครงเร่ือง

และการต้ังชื่อเร่ือง การเขียนความเรียงเชิงสรางสรรค และการเขียนประเภทอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับวิชาชีพ

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(3-0-6)

Thai for Presentation

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบการนําเสนอ รูปแบบ/ประเภท

การนําเสนอ หลักและเทคนิคการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ กิจกรรมและวิธีการสื่อสารและ

การเลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ

17.6.1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)

English 1

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน  การจับใจความสําคัญและ

รายละเอียดเทคนิคการหาความหมายของคําศัพทและสํานวน การสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยใช

สํานวนและโครงสรางภาษาพื้นฐานอยางเหมาะสมในระดับประโยคและขอความสั้น ๆ

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)

English 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การจับใจความสําคัญและ

รายละเอียดและการพัฒนาเทคนิคการหาความหมายของคําศัพทและสํานวนในระดับประโยคและยอหนา 

การสื่อสารในสถานการณตาง ๆ โดยใชภาษาที่ซับซอนขึ้น
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01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6)

Technical English

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกทักษาการฟง  การพูด การอาน และการเขียนที่เกี่ยวเน่ืองกับวิชาชีพ

01-002-210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

English for Communication

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)

English Reading 1

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับการใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบ

โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ  และเทคนิคการอาน

01-002-212 การอานภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)

English Reading 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

กลวิธีการอานเพื่อความเขาใจ ตอเน่ืองจากรายการวิชาการอาน 1 เนนการอานเร่ืองที่มี

หลายยอหนามีรูปแบบเรียงถอยความตางกันจากบริบทหลายชนิด
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17.6.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร

01-003-101 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)

Man and Society

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษย

ในสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรม ปญหาสังคม

01-003-104  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)

Life and Social Skills

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับการสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ

บุคคล กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ

01-003-106 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6)

Society and Government

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความจําเปนที่มนุษยตองมีสังคม ศึกษารัฐในแงความหมาย การกําเนิดองคประกอบ  

หนาที่ของรัฐ อุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของตางชาติ รูปแบบการปกครองของไทย

ต้ังแตสมบูรณาญาสิทธิราชยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตย ศึกษารัฐธรรมนูญ 

กระบวนการนิติบัญญัติและการเลือกต้ัง รัฐสภา ตุลาการ พรรคการเมือง และการจัดระเบียบบริหาร

ราชการแผนดินปจจุบัน
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01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6)

Sufficiency Economic Philosophy

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  

เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี  การสราง

ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ  และการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 3(3-0-6)

Vocational Law and Ethics

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพตอ

การกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้ง

ศึกษากรณีศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ วิเคราะหกรณีศึกษา สัมมนาและสรุปใน

ลักษณะกึ่งปจฉิมนิเทศ เพื่อเนนใหตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและดํารงไวซึ่งสถาบันวิชาชีพของ

สาขาวิชา

17.6.1.4 กลุมวิชามนุษยศาสตร

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา 3(3-0-6)

Information Services and Study Fundamentals

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร

สารสนเทศในหองสมุด  การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเคร่ืองมือชวยคน การศึกษาคนควา 

การอางอิง และบรรณานุกรม
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01-004-102 ทักษะการรูสารสนเทศ 3(3-0-6)

Information Literacy Skills

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ การประเมินคุณคา

สารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศ

01-004-103 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6)

General Psychology

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการ

ของมนุษยโดยสังเขป สรีระวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ 

เชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม

01-004-105 พื้นฐานอารยธรรมไทย 3(3-0-6)

Foundations of Thai Civilizations

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของอารยธรรมและวัฒนธรรม พื้นฐานทาง

ประวัติศาสตรไทย พื้นฐานอารยธรรมไทยดานสังคม การปกครองและเศรษฐกิจ ภาษา วรรณกรรม 

ศิลปกรรมไทย อิทธิพลอารยธรรมของตางชาติ และการอนุรักษสงเสริมอารยธรรมและวัฒนธรรม

01-004-106 ไทยศึกษา 3(3-0-6)

Thai Studies

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย 

ลักษณะความเชื่อ ศาสนา ประเพณีไทย วัฒนธรรมภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
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01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)

Personality Development

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัวมนุษยสัมพันธ 

กับบุคลิกภาพที่พัฒนาสมบูรณ

17.6.1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตร

02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6)

Fundamental Mathematics

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยน

และการจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม

02-001-102 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Mathematics and Statistics in Daily Life

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินผอนและภาษีเงินได เลขดัชนี ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธ

และฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชัน ตรรกวิทยาเบื้องตน  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ เซต ความนาจะเปน

เบื้องตน การประมาณคาและการทดสอบสมมติ ฐานคาเฉลี่ยของประชากรกลุมเดียว

02-001-103 สถิติเบื้องตน   3(3-0-6)

Introduction to Statistics

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัว

แปรสุม การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และ

การทดสอบสมมติฐาน
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17.6.1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตร

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Science in Daily Life

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ

พลังงานไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี   สารเคมีในชีวิตประจําวัน 

วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย

02-002-102 มนุษยกับวิทยาศาสตรกายภาพ             3(3-0-6)

Man and Physical Science

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรกับสิ่งมีชีวิต  โลกและอวกาศ 

ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน คลื่นแมเหล็กไฟฟาและเสียง ทัศนศาสตร และไฟฟาเบื้องตน

02-002-103 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 3(3-0-6)

Life and Modern Technology

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการกับเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 

ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)

Environmental and Resource Management

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ

สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  
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02-002-105 เคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Chemistry in Daily Life

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนทางเคมี วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและพลังงาน สารอินทรียและ

โพลีเมอร สารพิษในชีวิตประจําวัน เคมีของนํ้าในธรรมชาติและมลพิษทางนํ้า อากาศและมลพิษทาง

อากาศ  และเคมีของผูบริโภค      

17.6.1.7 กลุมวิชาพลศึกษา

01-005-101 พลศึกษา 1(0-2-1)

Physical Education

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬาเบื้องตน ฝกปฏิบัติการ

เสริมสรางและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สวัสดิภาพในกิจกรรมพลศึกษา การจัดและดําเนินการ

กิจกรรมการแขงขันกีฬา  ระเบียบกติกา  มารยาท  และการเลนเปนทีม โดยเลือกกิจกรรมทางพลศึกษา 

ตามความเหมาะสม

01-005-102 ตะกรอ 1(0-2-1)

Takraw

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาตะกรอ ฝกปฏิบัติทักษะกีฬาตะกรอ การเลนเปนทีม 

สวัสดิภาพในการเลนกีฬาตะกรอ การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกา มารยาท การจัด

และดําเนินการแขงขันกีฬาตะกรอ
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01-005-103 แบดมินตัน 1(0-2-1)

Badminton

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน ฝกปฏิบัติทักษะกีฬาแบดมินตัน การเลนเปน

ประเภทเด่ียวและคู สวัสดิภาพในการเลนกีฬาแบดมินตัน การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ 

กติกา มารยาท การจัดและดําเนินการแขงขันกีฬาแบดมินตัน

01-005-107 บาสเกตบอล 1(0-2-1)

Basketball

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ฝกปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเกตบอล สวัสดิภาพ

ในการเลนกีฬาบาสเกตบอลการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกา มารยาท การจัดและ

ดําเนินการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล

01-005-108 ฟุตซอล 1(0-2-1)

Futsal

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ฝกปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตซอล สวัสดิภาพในการเลน

กีฬาฟุตซอล การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกา มารยาท การจัดและดําเนินการแขงขัน

กีฬาฟุตซอล

01-005-112 วอลเลยบอล 1(0-2-1)

Volleyball

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลยบอล ฝกปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลยบอล สวัสดิภาพ

ในการเลนกีฬาวอลเลยบอล การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกา มารยาท การจัดและ

ดําเนินการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
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01-005-115 เปตอง 1(0-2-1)

Petanque

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเปตอง ฝกปฏิบัติทักษะกีฬาเปตอง สวัสดิภาพในการเลน

กีฬาเปตอง การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกา มารยาท การจัดและดําเนินการแขงขัน

กีฬาเปตอง

01-005-116 ลีลาศ 1(0-2-1)

Social Dance

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ ฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของการลีลาศจังหวะตาง ๆ

กฎ ระเบียบ และมารยาทของการลีลาศ

17.6.1.8 กลุมวิชานันทนาการ

01-006-101 นันทนาการ 1(0-2-1)

Recreation

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความหมายและความสําคัญของนันทนาการ ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ประเภทตาง ๆ เชน คายพักแรม  และการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม

01-006-102 นันทนาการกลางแจง 1(0-2-1)

Outdoor Recreation

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความหมายและความสําคัญของนันทนาการ และนันทนาการกลางแจง ฝกปฏิบัติ

การจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจงประเภทตาง ๆ เชน การพักแรม การทองเที่ยว การเดินปา เปนตน

และสามารถใชแหลงทางธรรมชาติเพื่อการนันทนาการกลางแจงโดยเนนคุณคาและประโยชนของ

กิจกรรมที่ใชธรรมชาติ
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01-006-103 การเปนผูนําคายพักแรม 1(0-2-1)

Camp Leadership

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับคายพักแรม ฝกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับการเปนผูนําคายพักแรม 

เขาใจหลักการจัดคายพักแรม

17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ

17.6.2.1 กลุมวิชาแกน

09-111-101 ประวัติศาสตรการออกแบบ 3(3-0-6)

History of Design

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการออกแบบ การพัฒนาการออกแบบกอนการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม การพัฒนาการออกแบบหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ประวัติความเปนมาของนักออกแบบ 

และการออกแบบสมัยใหม

09-111-102 องคประกอบศิลป 3(1-4-4)

Composition of Art

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับทัศนธาตุ จุด เสน สี นํ้าหนัก รูปทรง พื้นผิว ที่วาง และวิธี

การจัดวางใหเกิดเอกภาพ ดุลยภาพ ความขัดแยง ประสาน กลมกลืน จังหวะอ่ืน ๆ เพื่อนํามาใชใน

การออกแบบทั้งทางดานสองมิติ และสามมิติ
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09-111-103 หลักการเขียนแบบ 3(1-4-4)

Principles of Drafting

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือ และอุปกรณในการเขียนแบบ การใชเสน 

การเขียนตัวอักษรไทย–อังกฤษ การเขียนรูปทรงเรขาคณิตแบบตาง ๆ การเขียนสัญลักษณใน

การเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพไอโซเมตริก

09-111-104 เทคนิคการวาดเสน   3(1-4-4)

Drawing Techniques

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง สัดสวน นํ้าหนัก แสงเงา มิติ ของรูปทรงธรรมชาติ

และรูปทรงเรขาคณิตโดยการใชเสน เนนการพัฒนาทักษะในการรางภาพและการจัดวางภาพ

09-111-105 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(1-4-4)

Computer Technology

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติและสวนประกอบตาง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร

ประเภทตาง ๆ อุปกรณตอพวงภายนอกของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชในการออกแบบ ระบบปฏิบัติการ

(Operating System) ที่ใชในปจจุบัน โปรแกรมชวยงานสํานักงาน โปรแกรมการนําเสนองาน การเขาสู

เครือขายระบบ Internet การสงขอมูลดวยระบบ Internet เทคนิคการติดต้ังโปรแกรม และการบํารุงรักษา

อุปกรณคอมพิวเตอร
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09-111-106 หลักการออกแบบ 3(1-4-4)

Principles of Design

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดองคประกอบทางการออกแบบ และสถาปตยกรรม

ทั้งสองมิติและสามมิติ การออกแบบสําหรับพื้นที่ใชสอยในลักษณะตาง ๆ กระบวนการพื้นฐาน

ในการออกแบบอุตสาหกรรม ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบ

สิ่งทอ การออกแบบเคร่ืองเรือน การออกแบบตกแตงภายใน การออกแบบเซรามิค เพื่อนําไปประยุกต

ในการออกแบบ รวมทั้งฝกการออกแบบภาพราง (Sketch Design)

09-111-107 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 3(1-4-4)

Industrial Drafting

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-111-103 หลักการเขียนแบบ

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนแบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการเขียนแบบ

สากล  การเตรียมงานเขียนแบบเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  การเขียนภาพฉายออรธอกราฟกแบบ

มุมที่ 1 และมุมที่ 3 การบอกขนาดมิติ  การเขียนภาพตัดและสัญลักษณ  การเขียนแบบชิ้นสวนประกอบ

ตาง ๆ  และการเขียนภาพพิกทอเรียล

09-111-108 เทคนิคการระบายสี  3(1-4-4)

Painting Techniques

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง สัดสวน นํ้าหนัก แสงเงา มิติของรูปทรงธรรมชาติ

และรูปทรงเรขาคณิตโดยการใชสี เนนการพัฒนาทักษะในการระบายสี วิธีการเลือกใชสีแตละประเภท

อุปกรณของสีแตละประเภท เพื่อประยุกตใชในการออกแบบไดอยางถูกตอง
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09-111-109 การยศาสตร    3(3-0-6)

Ergonomics

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับระบบโครงสรางของรางกายมนุษย ขนาดสัดสวนมาตรฐานของมนุษย 

การทํางานของกระดูกและกลามเน้ือเพื่อการเคลื่อนไหว  ลักษณะและขอจํากัดในการเคลื่อนไหวรางกาย

ของมนุษย ความสามารถในการมองเห็น ไดยิน สาเหตุที่มีผลกระทบตอสมรรถภาพการทํางานของมนุษย 

การนําผลของการศึกษามาเปนพื้นฐานเพื่อปรับปรุงงานออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงานของมนุษย

และสิ่งแวดลอมตาง ๆ  

09-111-210 การทําหุนจําลอง 3(1-4-4)

Model Making

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของหุนจําลอง หลักการสรางหุนจําลองการยอและ

ขยายสัดสวน  การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมในการขึ้นรูปหุนจําลองโดยกรรมวิธีตาง ๆ  การปรับตกแตง

หุนจําลองและเทคนิคการนําเสนอหุนจําลองในงานออกแบบ

09-111-211 การปฏิบัติการโรงงาน     3(1-4-4)

Workshop

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชโรงงานอุตสาหกรรม กฎระเบียบและขอบังคับ

ของโรงงาน ระเบียบของโรงงาน การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม 

การใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ต้ังแตการสรางชิ้นงานจนถึงการตกแตงชิ้นงานขั้นสุดทาย และการดูแล

บํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือในการปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม



35

09-111-212 สุนทรียศาสตร 3(3-0-6)

Aesthetics

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับภาวะความงาม  ความรูลึกถึงคุณคาของสิ่งที่งาม รสนิยมความพึงพอใจ

และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความหมายของความงาม

09-111-213 การวิเคราะหตนทุนและประมาณราคา 3(3-0-6)

Cost and Price Analysis

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับที่มาองคประกอบและสิ่งที่ทําใหเกิดคาใชจายซึ่งเปนตนทุนในการผลิต

และการออกแบบ  เพื่อนํามาคํานวณและวิเคราะหในการประมาณราคาหรือการเรียกคาจาง

17.6.2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ

09-112-101 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 3(1-4-4)

Industrial Product Design 1

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยที่มี

สวนประกอบกลไกอยางงาย เชน เคร่ืองใชภายในบาน เคร่ืองใชสํานักงาน  เคร่ืองใชเพื่อการเกษตร

โดยคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานของการออกแบบไดแก ขนาดสัดสวนและพฤติกรรมของผูใชงาน ประโยชน

ใชสอย  ความสวยงาม วัสดุและวิธีการผลิต

09-112-202 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 3(1-4-4)

Industrial Product Design 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-112-101 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับเด็กโดยคํานึงถึง

ขนาดสัดสวนและพฤติกรรมของผูใช ประโยชนใชสอย ความสวยงาม วัสดุ และวิธีการผลิต ระบบกลไก 

ความปลอดภัยในการใชงาน ตลอดจนการถอดประกอบและซอมบํารุงรักษา 



36

09-112-203 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 3(1-4-4)

Industrial Product Design 3

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-112-202 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองใช และอุปกรณไฟฟารูปแบบ

และลักษณะของเคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟา กลไกและระบบไฟฟาของผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึงปจจัย

การออกแบบที่ซับซอนกวาขั้นพื้นฐาน ไดแก การยศาสตร ความทนทาน การตลาดและผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม

09-112-204 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1 3(2-2-5)

Materials and Production 1

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ ชนิด ประเภทและความเหมาะสมในการเลือกใช

วัสดุธรรมชาติ ในการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและหัตถกรรม วิเคราะหกระบวนการผลิตที่

เหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม

09-112-205 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2 3(2-2-5)

Materials and Production 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-112-204 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ ชนิด ประเภท ความเหมาะสม วัสดุสังเคราะห 

เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ การทํางานของเคร่ืองจักรประเภท

ตาง ๆ ที่ใชในระบบการผลิต ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
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09-112-206 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 1 3(1-4-4)

Computer Aided Design and Manufacturing 1

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการออกแบบ

เขียนแบบและการนําเสนอผลงานในลักษณะสองมิติ  คําสั่ ง เกี่ยวกับเคร่ืองพิมพ  (Printer) และ

เคร่ืองเขียนแบบ (Plotter) หลักการและวิธีการเบื้องตนในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการผลิตใน

โรงงานอุตสาหกรรม

09-112-307 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 3(1-4-4)

Industrial Product Design 4

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-112-203  การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสาธารณประโยชน โดยคํานึงถึง

พฤติกรรมของผูใชงาน วัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

09-112-308 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 2 3(1-4-4)

Computer Aided Design and Manufacturing 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 09-011-206  คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 1

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบ

เขียนแบบและการนําเสนองานในลักษณะสามมิติ ที่มีความซับซอนการออกแบบวัตถุเสมือนจริง 

(Rendering) และภาพเคลื่อนไหว (Animation)



38

09-112-309 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5 3(1-4-4)

Industrial Product Design 5

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-112-307  การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมุงเนน

การนําหลักการวิจัยทางการออกแบบและความคิดสรางสรรคผนวกกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช

ในการออกแบบ  และคํานึงถึงรูปแบบ  ระบบกลไก ระบบไฟฟา พลังงาน หลักการตลาด ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม  และหลักการทางทรัพยสินทางปญญา

09-112-310 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(1-4-4)

Seminar in Industrial Product Design

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและลักษณะชนิดของการสัมมนา องคประกอบและขั้นตอนของ

การสัมมนาแบบตาง ๆ ที่ใชประกอบการสัมมนา การวางแผนและการเตรียมการจัดสัมมนา เทคนิค

การนําเสนอ เลือกใชสื่อและการใชภาษาในการสื่อสาร ฝกปฏิบัติการสัมมนางานออกแบบผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม โดยเนนแนวคิดปรัชญา การประเมินผลการสัมมนาและภายหลังการสัมมนา

09-112-311 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Industrial Product Research and Development

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการการทําวิจัย การวางแผน

การวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย การวิเคราะหขอมูลสถิติใชในการวิจัย การสรุปผลและการนําเสนอ

ผลการวิจัย สามารถนําผลของการศึกษามาใชในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตอไป
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09-112-412 การฝกงานดานเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 6(0-40-0)

Practicum in Industrial Product Technology

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในหนวยงานราชการ  

สํานักงานเอกชน  สถานประกอบการ  หรือโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาจะตองฝกและปฏิบัติงาน            

ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการฝกงานแลวนักศึกษาจะตองเสนอรายงานการฝกงาน

พรอมทั้งมีการประเมินผลการฝกงานจากหัวหนาหนวยงาน

09-112-413 โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 6(0-18-9)

Industrial Product Design Project

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-112-309  การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5

09-112-311 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามหัวขอโครงการที่จัดเตรียมและนําเสนอ

ไวตอเน่ืองจากรายวิชาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

17.6.2.3 กลุมวิชาชีพเลือก

09-113-201 การออกแบบเซรามิค 1 3(1-4-4)

Ceramic Design 1

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตงานเซรามิค ดวยวิธีการขึ้นรูปดวยมือ  

การตกแตงชิ้นงาน การสรางแมพิมพ การเผา และเพื่อสรางความเขาใจในการออกแบบงานเซรามิค

เบื้องตน
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09-113-202 การออกแบบเซรามิค 2 3(1-4-4)

Ceramic Design 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-113-201 การออกแบบเซรามิค 1

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด วัตถุดิบ กระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ

เซรามิคในระบบอุตสาหกรรม การเขียนสีเคลือบ การเผาชิ้นงานเซรามิค โดยคํานึงถึงการใชงานของผูใช 

ความสวยงาม ตามแนวโนมของการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิค

09-113-203 การออกแบบเคร่ืองประดับ 1 3(1-4-4)

Jewelry Design 1

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเคร่ืองประดับ วัตถุดิบ เคร่ืองมือ 

วิธีการผลิตและกระบวนการออกแบบเคร่ืองประดับที่ไมซับซอน เพื่อตอบสนองประโยชนใชสอย

ความสวยงาม และแนวโนมการออกแบบเคร่ืองประดับ

09-113-204 การออกแบบเคร่ืองประดับ 2 3(1-4-4)

Jewelry Design 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-113-203 การออกแบบเคร่ืองประดับ 1

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและออกแบบเคร่ืองประดับที่มีความซับซอน 

การเลือกใชวัตถุดิบประกอบการผลิตเคร่ืองประดับที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองประโยชนใชสอย ความ

สวยงาม และแนวโนมการออกแบบเคร่ืองประดับ

09-113-205 การออกแบบสิ่งทอ 1 3(1-4-4)

Textiles Design 1

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับหลั กการของการถั ก  การทอ ในระบบหัตถกรรม

และอุตสาหกรรม ความเปนมาแนวความคิดของการออกแบบลายทอ ลายถัก กระบวนการ ขั้นตอน

การออกแบบและการสรางตนแบบ ลายทอ ลายถัก 



41

09-113-206 การออกแบบสิ่งทอ 2 3(1-4-4)

Textiles Design 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-113-205 การออกแบบสิ่งทอ 1

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการยอม และการพิมพสิ่งทอ ในระบบหัตถกรรม

และอุตสาหกรรม ความเปนมาแนวความคิดของการออกแบบลายยอม และลายพิมพสิ่งทอ กระบวนการ 

ขั้นตอนการออกแบบสิ่งทอ พรอมกับการพัฒนารูปแบบ และการสรางตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอดวย

กรรมวิธีลายยอม และลายพิมพสิ่งทอ

09-113-307 การออกแบบเคร่ืองเรือน 1 3(1-4-4)

Furniture Design 1

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีและหลักการออกแบบเคร่ืองเรือน  ประเภทและรูปแบบ

ของเคร่ืองเรือน การออกแบบเคร่ืองเรือนโดยคํานึงถึงสัดสวนของเคร่ืองเรือนกับการใชงานของมนุษย  

ความงาม วัสดุและโครงสราง กรรมวิธีการผลิต การแสดงแบบเคร่ืองเรือนและการทําตนแบบเคร่ืองเรือน

09-113-308 การออกแบบเคร่ืองเรือน 2 3(1-4-4)

Furniture Design 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-113-307 การออกแบบเคร่ืองเรือน 1

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบเคร่ืองเรือนประเภทลอยตัว

ที่ใชโลหะเปนวัสดุหลัก โดยคํานึงถึงสัดสวนของเคร่ืองเรือนกับการใชงานของมนุษย ความงาม วัสดุ

และกรรมวิธีการผลิต การตกแตงผิว การแสดงแบบเคร่ืองเรือนและกรรมวิธีทําตนแบบเคร่ืองเรือน
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09-113-309 การออกแบบตกแตงภายใน 1 3(1-4-4)

Interior Design 1

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติหลักการและทฤษฎีในการออกแบบตกแตงภายใน แนวความคิดและ

กระบวนการออกแบบภายในบานพักอาศัย การจัดพื้นที่ใชสอยสําหรับอาคารพักอาศัย การจัดวาง

เคร่ืองเรือน โครงสรางอาคารและงานระบบที่เกี่ยวของ  การเลือกใชสีและวัสดุตกแตง

09-113-310 การออกแบบตกแตงภายใน 2 3(1-4-4)

Interior Design 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-113-309 การออกแบบตกแตงภายใน 1

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด และกระบวนการในการออกแบบตกแตงภายในอาคาร

พานิชยกรรม อาคารสาธารณะโดยคํานึงถึงพฤติกรรมของผูใชงาน การจัดพื้นที่ใชสอยสําหรับอาคาร

พานิชยกรรมและอาคารสาธารณะ การจัดวางเคร่ืองเรือน โครงสรางอาคารและระบบที่เกี่ยวของ

การเลือกใชสีและวัสดุตกแตง กฎหมายที่เกี่ยวของ

09-113-311 การออกแบบกราฟก 1 3(1-4-4)

Graphic Design 1

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟก ภาพและตัวอักษร เชน การออกแบบ

ภาพประกอบ การออกแบบสัญลักษณ เคร่ืองหมายการคา การออกแบบตัวอักษร ฯลฯ สามารถใช

การออกแบบกราฟกเพื่อเสริมคุณคาของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
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09-113-312 ออกแบบกราฟก 2 3(1-4-4)

Graphic Design 2

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 09-113-311 การออกแบบกราฟก 1

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบกราฟกเพื่อใชในเชิงธุรกิจและประกอบ

การนําเสนอ เชน การออกแบบสิ่งพิมพ การออกแบบกราฟกสําหรับองคกร การออกแบบโฆษณา 

และการออกแบบกราฟกในสภาพแวดลอม

09-113-313 การพิมพซิลคสกรีน 3(1-4-4)

Silk Screen Printing

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและฝกปฏิบัติกรรมวิธีการใชวัสดุอุปกรณในการพิมพผานตะแกรงไหม เพื่อนําไปใช

ในการปฏิบัติงานออกแบบสรางแมพิมพ และเทคนิคการพิมพผานตะแกรงไหม การใชสีและหมึกพิมพ

ประเภทตาง ๆ 

09-113-314 การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 3(1-4-4)

Display and Exhibition

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและองคประกอบในการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 

ไดแก เน้ือที่ใชสอย รูปทรง แสง สี วัสดุ และจิตวิทยาในการออกแบบสวนจัดแสดง (Display) ทั้งแบบ

ชั่วคราวและถาวร การเลือกใชวัสดุและอุปกรณ การวางแผนและการเตรียมการในการจัดแสดงสินคาและ

นิทรรศการ
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09-113-315 หลักการตลาดเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6)

Principle of Marketing for Design

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาถึงบทบาทความสําคัญของการตลาดที่มีผลตอเศรษฐกิจ สังคม องคประกอบทาง

การตลาดนับต้ังแตผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การกําหนดราคา และการสงเสริมการขาย การปฏิบัติงาน

องคประกอบที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมตาง ๆ ภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการออกแบบของนักออกแบบ

09-113-316 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

Industrial Product Quality Control

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : -

รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

หลักสถิติและเทคนิคที่ใชในการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการสุมกลุมตัวอยาง การตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ

09-113-317 หัวขอพิเศษทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Special Topic in Industrial Product Design

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: -

รายวิชาทีตองเรียนควบคู : -

ศึกษาเกี่ยวกับหัวขอหรือวิทยาการใหม ๆ ที่มีความนาสนใจและสาขาวิชาเห็นวาเปน

ประโยชนตออาชีพทางดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร

หลักสูตรน้ีกําหนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรไว 4 ประเด็นดังน้ี

18.1 การบริหารหลักสูตร

18.1.1 ใหมีการจัดทําโครงการสอนทุกรายวิชา

18.1.2 จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ

18.1.3 ใหมีการประเมินผลการเรียนการสอน

18.1.4 นําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน และหลักสูตร

18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

18.2.1 มีการสํารวจทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

18.2.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑและสื่อทุกประเภทเพื่อใชในการเรียนการสอนใหพอเพียง

18.2.3 วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรทดแทนและเพิ่มเติม

18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา

18.3.1 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา

18.3.2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบการศึกษา

18.3.3 มีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

18.3.4 มีโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมชมรม กิจกรรมสงเสริมจริยธรรม

18.3.5 มีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา

18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

18.4.1 สํารวจความตองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

18.4.2 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากสถานประกอบการ

19. การพัฒนาหลักสูตร

19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรน้ี

19.1.1 มีระบบการคัดเลือกนักศึกษา

19.1.2 มีระบบวัดผลและประเมินผลการศึกษา

19.1.3 มีระบบประเมินผลการเรียนการสอน

19.1.4 มีการจัดการฝกงานของนักศึกษาอยางเปนระบบ

19.1.5 มีระบบการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตภายใน 1 ป

19.1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานที่ใชบัณฑิต

19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุก ๆ ระยะ 5 ป

กําหนดการประเมินคร้ังแรก ป พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก
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คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

กรรมการท่ีปรึกษา

1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย รองประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เธียรหิรัญ

3. ประธานโครงการจัดต้ังคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ กรรมการ

นางวัชรี  บุญเจริญ

4. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ

นายมนตรี  รัตนวิจิตร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

1. หมอมหลวง คฑาทอง  ทองใหญ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผลิตภัณฑ

และเพิ่มมูลคาสินคา  กรมสงเสริมการสงออก

2. รองศาสตราจารย ดร.นิรัช  สุดสังข หัวหนาภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. นายบรรจงศักด์ิ  พิมพทอง อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

4. นายธนารักษ  จันทรประสิทธิ์ อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

5. นายชาลิน  ยมาภัย กรรมการผูจัดการ บริษัท เซ็นทริส คอรปอเรชั่น จํากัด

6. นายสักกฉัฐ  ศิวะบวร กรรมการผูจัดการ และบรรณาธิการอํานวยการ 

I-Design Publishing Co., Ltd.

7. นายพงศธร  ละเอียดออน กรรมการผูจัดการ FIF Design Studio Co., Ltd.

8. นายมกร  เชาววานิช นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

และประธานบริหาร Cerebrum Design Co., Ltd.

9. นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรูไกล รองผูอํานวยการศูนยสรางสรรคงานออกแบบ
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กรรมการดําเนินงาน

1. นายสาธิต  เหลาวัฒนพงษ ประธานกรรมการ

2. นายทินวงษ  รักอิสสระกุล รองประธานกรรมการ

3. นายอารยะ  ไทยเที่ยง กรรมการ

4. นายคมเขต  เพ็ชรรัตน กรรมการ

5. นางสาวกิ่งกาญจน  เสมอใจ กรรมการ

6. นายประชา  พิจักขณา กรรมการ

7. นายเกียรติพงษ  ศรีจันทึก กรรมการ

8. นายชานนท  ตันประวัติ กรรมการ

9. นางสาวธัญญธร  อินทรทาฉาง กรรมการ

10. นางสาวดรุณรัตน  พิกุลทอง กรรมการ

11. นางสาวมัณฑนา  ทองสุพล กรรมการ

12. นางสาวยุวดี  เสียงระฆัง กรรมการ

13. นางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ กรรมการและเลขานุการ
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

หัวขอ หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

1. หนวยงาน

รับผิดชอบ

ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร

2. วิธีการคัดเลือก

ผูเขาศึกษา

โดยการสอบคัดเลือกตามระเบียบการสอบ

คัดเลือกเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาตรีของ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

โดยวิธีการสอบคัดเลือกตามระเบียบ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

3. ระบบ

การศึกษา

8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย

แบงเวลาการศึกษาในปการศึกษาหน่ึง ๆ 

ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาค

การศึกษาบังคับ คือ

ภาคการศึกษาท่ีหน่ึง ต้ังแตวันจันทรแรก

ของเดือนมิถุนายน เปนตนไป รวม 18

สัปดาห

ภาคการศึกษาท่ีสอง ต้ังแตวันจันทรแรก

ของเดือนพฤศจิกายน เปนตนไป รวม 18

สัปดาห

และสถาบันฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดู

รอน ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับใช

เวลาศึกษา 6-9 สัปดาห โดยใหเพิ่มชั่วโมง

การศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาค

การศึกษาปกติ

8.2 การคิดหนวยกิต

8.2.1 รายวิชาบรรยาย (ภาคทฤษฏี) ที่

เทียบเทา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค

การศึกษาหรือประมาณ 16 ชั่วโมง ในภาค

8.1 การจัดการศึกษา

ใชระบบทวิภาค โดยในปการศึกษา

หน่ึง ๆ แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

ในภาคการศึกษาปกติมีเวลาศึกษา 

16 สัปดาห และสําหรับภาคการศึกษา

ฤดูรอน มีเวลาศึกษา 8 สัปดาห

8.2 การคิดหนวยกิต

8.2.1 วิชาภาคทฤษฎี ใชเวลาศึกษา 

16 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ คิด

เปน 1 หนวยกิต

8.2.2 วิชาภาคปฏิบัติ ใชเวลาศึกษา 

32 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

คิดเปน 1 หนวยกิต

8.2.3 การทําโครงงาน การฝกงานหรือ

การฝกภาคสนาม ใชเวลาทํางานหรือ

ฝกปฏิบัติ 48 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ คิดเปน 1 หนวยกิต
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การศึกษาหน่ึงคิดเปนปริมาณการศึกษา 1

หนวยกิต

8.2.2 รายวิชาปฏิบัติ (ภาคปฏิบัติ) ที่ใช

เวลาปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมง ตอสัปดาห ตลอด

ภาคการศึกษา หรือระหวาง 32-48 ชั่วโมง 

ในภาคการศึกษาหน่ึง คิดเปนปริมาร

การศึกษา 1 หนวยกิต

8.2.3 รายวิชาการฝกงานหรือฝกภาคสนาม

(การฝกงานอาชีพ) ที่ใชเวลาฝกไมนอย

กวา 75 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาหน่ึงคิด

เปนปริมาณการศึกษา 1 หนวยกิต

4. โครงสราง

หลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 146

หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต

1.3 กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร

กับคณิตศาสตร 9 หนวยกิต

1.5 กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ

      หรือกิจกรรม 2 หนวยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 108 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

19 หนวยกิต

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 71 หนวยกิต

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

137 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต

1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 12 หนวยกิต

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร 9 หนวยกิต

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 6 หนวยกิต

1.5 กลุมวิชาพลศึกษา

และนันทนาการ 2 หนวยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต

2.1 กลุมวิชาแกน 39 หนวยกิต

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 45 หนวยกิต

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

หมายเหตุ  เปลี่ยนรหัสใหมหมดทุกรายวิชา
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เร่ือง หลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

-------------------------

อาศัยอํานาจตามความในขอ 17 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ-

นคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงกําหนด

หลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ดังน้ี

ขอ 1 ใหคณะที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสําหรับ

รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษาหน่ึง ๆ 

การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา  ใหกําหนดเปนระดับคะแนนตาง ๆ ซึ่งมีคา

ระดับคะแนนตอหนวยกิต และผลการศึกษา ดังตอไปน้ี

ระดับคะแนน (Grade) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต ผลการศึกษา

ก      

 ข+

ข              

  ค+

 ค              

  ง+

ง              

ต       

  ถ              

ม.ส.

พ.จ.

ม.จ.

   ม.น.

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ       

หรือ

หรือ

หรือ

หรือ

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

W

I

S

U

AU

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0

-

-

-

-

-

ดีเยี่ยม (Excellent)

ดีมาก (Very Good)

 ดี (Good)

ดีพอใช  (Fairly Good)

พอใช  (Fair)

ออน (Poor)

ออนมาก (Very Poor)

ตก (Fail)

ถอนรายวิชา (Withdrawn)

ไมสมบูรณ (Incomplete)

พอใจ  (Satisfactory)

ไมพอใจ (Unsatisfactory)

ไมนับหนวยกิต (Audit)
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ขอ 2 การใหระดับคะแนน  ก (A), ข+ (B+), ข (B), ค+ (C+), ค (C), ง+ (D+), ง (D)

และ  ต (F) จะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี

(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินผลการศึกษาได

(2) เปลี่ยนจากระดับคะแนน  ม.ส. (I) ที่บันทึกไวในระเบียนเมื่อคณะสงระดับคะแนน

ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนกอนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป

ขอ 3 การใหระดับคะแนน  ต (F) นอกเหนือไปจากขอ 2 แลว จะกระทําไดดังตอไปน้ี

(1) ในรายวิชาที่นักศึกษามีเวลาศึกษาไมครบรอยละ 80 ของเวลาศึกษา

(2) เมื่อนักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบในแตละภาคการศึกษาตามขอบังคับหรือ

ระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการน้ัน ๆ และไดรับการตัดสินใหไดระดับคะแนน  ต (F)

(3) เปลี่ยนจากระดับคะแนน ม.ส. (I) ที่บันทึกไวในระเบียนชากวาที่กําหนดไวกอนวัน

สิ้นภาคการศึกษาถัดไป

(4) ในรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการถอนรายวิชา ตาม

ขอ 12 (2) (ค) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2550

(5) ในรายวิชาที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการลาพัก

การศึกษาตามขอ 15 (5) (ค) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

ขอ 4  การใหระดับคะแนน  ถ  (W) จะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี

(1) นักศึกษาปวยกอนสอบและไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได โดย

ปฏิบัติการลาปวยถูกตอง และคณบดีพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาน้ันแลว เห็นวาการศึกษา

ของนักศึกษา  ผูน้ันขาดเน้ือหาสวนที่สําคัญ  สมควรใหระดับคะแนน  ถ (W) ในรายวิชาน้ัน

(2) นักศึกษาลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา ตามขอ 15 (5) (ข) แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

(3) คณบดีอนุญาตใหเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  ม.ส. (I) เน่ืองจากปวยหรือเหตุสุดวิสัย

ตามขอ 15 (5) (ค) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2550

(4) ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต (AU)

และมีเวลาศึกษาไมครบรอยละ  80 ของเวลาศึกษา

ขอ 5 การใหระดับคะแนน  ม.ส. (I) จะกระทําไดในรายวิชาที่ผลการศึกษายังไมสมบูรณ

โดยอาจารยผูสอนจะตองระบุสาเหตุที่ใหระดับคะแนน  ม.ส. (I) ประกอบไวดวย ดังกรณีตอไปน้ี
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(1) นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคของการศึกษาใดโดยมีกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุสุดวิสัย     

ใหอาจารยผูสอนใหระดับคะแนน  ม.ส. (I) เพื่อบันทึกไวในระเบียน  แลวขออนุญาตคณบดี เพื่อจัดสอบ

ใหมภายใน 15 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดการสอบ  เมื่อคณบดีไดอนุญาตแลว  แตนักศึกษายังไมสามารถ

สอบใหมตามกําหนดระยะเวลาดังกลาวไดดวยเหตุผลอันสมควร การบันทึกคาระดับคะแนนยังคงเปน  

ม.ส. (I)

ในกรณีที่คณบดีไมอนุญาตใหจัดสอบใหมตามความในวรรคแรก ใหถือวาสวนที่ขาด

สอบปลายภาคน้ันไดคะแนนเปนศูนย (0) และใหอาจารยผูสอนรายวิชาน้ัน ใหระดับคะแนนตามคะแนน

ระหวางภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

(2) นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณและอาจารยผูสอนรายวิชา

น้ัน เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาไว  โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาสาขาวิชา  

และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมกับระดับคะแนนของ

นักศึกษาอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ 

(3) การขอใหมีการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณ

นักศึกษาผูใดไดระดับคะแนน ม.ส. (I) ในรายวิชาใด จะตองยื่นคํารองตออาจารยผูสอน

รายวิชาน้ันโดยเร็วที่สุด ทั้งน้ีจะตองกระทําภายในกําหนด 5 วันทําการนับแตวันประกาศผลการศึกษา 

เพื่อขอใหอาจารยผูสอนกําหนดระยะเวลาสําหรับการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณในรายวิชาน้ันเพื่อเปลี่ยน

ระดับคะแนน ม.ส. (I) ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการนับแตวันประกาศผลการศึกษา  ยกเวนการเปลี่ยน

ระดับคะแนน  ม.ส. (I) ของรายวิชาที่เปนโครงการ ใหขออนุมัติจากคณบดีเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส.

(I) และใหคณะสงระดับคะแนนถึงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กอนวันสิ้นภาคการศึกษา

ถัดไป  หากพนกําหนดทั้ง 2 กรณีน้ีแลว นักศึกษาที่ไดระดับคะแนน  ม.ส. (I) ในรายวิชาใดจะถูก

เปลี่ยนเปนระดับคะแนน ต  (F) โดยอัตโนมัติ

กอนวันสิ้นภาคการศึกษาถัดไป  หมายถึง  กอนวันที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหเปนวัน

สิ้นภาคการศึกษาใด ๆ ถัดไปจากภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดระดับคะแนน  ม.ส. (I) เปนระยะเวลา  1 ภาค

การศึกษา  ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอนซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ  แตหากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาฤดูรอน จะตองดําเนินการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณใหเสร็จสิ้นกอนวันสิ้นภาคการ

ศึกษาฤดูรอน มิฉะน้ัน ระดับคะแนน  ม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเปนระดับคะแนน  ต (F) โดยอัตโนมัติ

นักศึกษาผูใดที่ไดรับระดับคะแนน ม.ส. (I) ไดยื่นคํารองเพื่อขอรับปริญญาในภาค

การศึกษาฤดูรอนจะตองดําเนินการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณใหเสร็จสิ้นกอนวันสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอน 

มิฉะน้ัน  ระดับคะแนน  ม.ส. (I) จะถูกเปลี่ยนเปนระดับคะแนน  ต (F) โดยอัตโนมัติ

ขอ 6  การเปลี่ยนระดับคะแนน  ม.ส. (I) จะกระทําไดในกรณีดังตอไปน้ี

(1) นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาครบรอยละ  80 ของเวลาศึกษาแตไมไดสอบเพราะเจ็บปวย
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หรือมีเหตุสุดวิสัยหรืออาจารยผูสอนในรายวิชาน้ัน ๆ ไมสามารถที่จะดําเนินการใหนักศึกษาไดรับการ

วัดผลการศึกษาที่สมบูรณได หรือนักศึกษามีหลักฐานการลาปวยโดยปฏิบัติถูกตอง และไดรับอนุญาต

จากคณบดี ในกรณีเชนน้ี  การเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ใหไดตามระดับคะแนนปกติ

(2) เมื่ออาจารยผูสอนและหัวหนาสาขาวิชา เห็นสมควรใหรอผลการศึกษาเพราะ

นักศึกษาตองทํางานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษาในรายวิชาน้ัน  โดยมิใชความผิดของนักศึกษา ในกรณี

เชนน้ี  การเปลี่ยนระดับคะแนน  ม.ส. (I) ใหสูงกวาระดับคะแนน  ค (C) ขึ้นไปได แตถาเปนกรณี

ความผิดของนักศึกษาแลว  การเปลี่ยนระดับคะแนน  ม.ส. (I) ใหไดไมสูงกวาระดับคะแนน  ค (C)

ขอ 7 การใหระดับคะแนน  พ.จ. (S) และ  ม.จ. (U) จะกระทําไดในรายวิชาที่ผลการ

ประเมินผลการศึกษาเปนที่พอใจ และไมพอใจ ดังกรณีตอไปน้ี

(1) ในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววามีการประเมินผลการศึกษาอยางไมเปนระดับ

คะแนน  ก (A), ข+ (B+), ข (B), ค+ (C+), ค (C), ง+ (D+), ง (D) หรือ  ต (F)

(2) ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตรและขอรับประเมิน

ผลการศึกษาเปนระดับคะแนน  พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) ระดับคะแนน  พ.จ. (S) และ ม.จ. (U) ไมมีคา

ระดับคะแนนตอหนวยกิตและหนวยกิตที่ไดไมนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แตใหนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมดวย

ขอ 8 การใหระดับคะแนน  ม.น. (AU) จะกระทําไดในรายวิชาใดวิชาหน่ึงที่อาจารยที่

ปรึกษาอาจจะแนะนําใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อเปนการเสริมความรูโดยไมนับหนวยกิตในรายวิชา

น้ันก็ได  แตตองไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนรายวิชาน้ัน

ขอ 9  การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหน่ึง ๆ มหาวิทยาลัยจะคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยของ

รายวิชาที่นักศึกษาแตละคนไดลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษาน้ัน ๆ เรียกวา คาระดับคะแนนเฉลี่ย

ประจําภาค ตามผลรวมของหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ซึ่งเรียกวา หนวย

กิตประจําภาค และจะคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษา รวมทั้งภาค

การศึกษาฤดูรอนดวย ต้ังแตเร่ิมสภาพการเปนนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบันเรียกวา คาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม ตามผลรวมของหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาทั้งหมด ซึ่ง

เรียกวาหนวยกิตสะสม

คาระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคํานวณหาไดดังตอไปน้ี

(1) คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละ

ภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตคํานวณกับคาคะแนนตอหนวยกิต ที่นักศึกษาไดรับ     

ในแตละรายวิชาเปนตัวต้ัง แลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตประจําภาค ในการหารเมื่อไดทศนิยม           

2 ตําแหนงแลว ถาปรากฏวายังมีเศษก็ใหปดทิ้ง
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(2)  คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคํานวณหาจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแตเร่ิม

สภาพการเปนนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปจจุบันที่กําลังคิดคํานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของ

หนวยกิต คํานวณกับคาระดับคะแนนตอหนวยกิตที่นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวต้ัง แลวหาร

ดวยผลรวมของจํานวนหนวยกิตสะสม ในการหารเมื่อไดทศนิยม 2 ตําแหนงแลว ถาปรากฏวายังมีเศษก็

ใหปดทิ้ง

ขอ 10 การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือแทน และการนับหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

นักศึกษาที่ไดระดับคะแนน  ง+ (D+) หรือ  ง (D) ในรายวิชาที่ตองใชประกอบการขออนุญาตประกอบ

วิชาชีพตามพระราชบัญญัติอ่ืนใหมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีกได  การลงทะเบียนเรียนที่กลาวน้ี 

เรียกวา การเรียนเนน

(1) นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต้ังแต  ค  (C) ขึ้นไป  หรือได  พ.จ. (S) ในรายวิชาใด

ไมมีสิทธิลงทะเบียนในรายวิชาน้ันซ้ําอีก เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนา

สาขาวิชาหรือคณบดี หรือเปนไปตามเงื่อนไขในขอ  18 (2) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-

มงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

(3) รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน  ต (F) หรือ  ม.จ. (U) หรือ  ถ (W) หากเปน

รายวิชาบังคับในหลักสูตรแลว นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีกจนกวาจะไดระดับ

คะแนนตามที่หลักสูตรกําหนดไว

ถารายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนนตามวรรคแรก เปนรายวิชาเลือกใน

หลักสูตรนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนก็ได

รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน  ต (F) หรือ ม.จ. (U) เมื่อมีการลงทะเบียน

เรียนรายวิชาซ้ําหรือแทนกันแลว ใหนับหนวยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียวในการคํานวณหาคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม

(4) การนับหนวยกิตที่ได  หรือผานรวมตลอดหลักสูตร  ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของ

รายวิชาที่ไดรับคะแนนต้ังแต  ง (D) ขึ้นไป หรือไดคะแนน  พ.จ. (S) เทาน้ัน

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดซ้ําหรือแทนกัน ใหนับหนวยกิตของ

รายวิชาที่ไดระดับคะแนนดีที่สุดเพียงคร้ังเดียว

ประกาศ   ณ   วันที่ 20 มีนาคม  พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ) ดวงสุดา  เตโชติรส

(รองศาสตราจารยดวงสุดา  เตโชติรส)
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