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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชา/หลักสูตร  ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25500231105309 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 

        ผลติภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program in Industrial, Product, Furniture 

 and Packaging Design 
2. ชื่อปริญญาและสาขา

ชื่อภาษาไทย      ชื่อเต็ม:  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ 
  เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์) 

ชื่อย่อ:  สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม:  Bachelor of Architecture (Industrial, Product, Furniture and    

        Packaging Design) 
 ชื่อย่อ: B.Arch. (Industrial, Product, Furniture and Packaging Design) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
-ไม่มี-

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 196 หน่วยกิตในระบบไตรภาค 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1  รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2  ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3  ภาษาที่ใช้ 

           จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.4 ระบบการเรียนการสอน 

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 10 – 15 คน)  มี
การวัดผลในทุกสัปดาห์ตลอดทั้งภาคการศึกษา ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดโจทย์
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ส าหรับท าแบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทุกหัวข้อ (Formative Assessment) และตรวจประเมินผลงานของนักศึกษา 
พร้อมทั้งให้ความเห็น จุดแข็งและจุดอ่อนแก่นักศึกษาอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้อย่างลึกซึ้งในรายวิชา
นั้นๆ หรือการใช้วิธีการสอนรูปแบบอื่นที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นทั้งการอ่าน การเขียน การน าเสนอ การคิดวิเคราะห์
และการสังเคราะห์ 

 5.5  การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

5.6  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ 

5.7  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2) ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560
3) คณะกรรมการประจ าส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่

15/2559  เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
4) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่  1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
5) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขา

การออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2562 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา

งานราชการและรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่งนักออกแบบอุตสาหกรรมในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  เช่น 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการส่งออก ศูนย์ศิลปาชีพ และหน่วยงานอื่นๆ 

งานเอกชน เจ้าของกิจการด้านงานออกแบบ ต าแหน่งนักออกแบบในบริษัทรับออกแบบ ในกิจการที่ผลิต
งานหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ 
เครื่องประดับ งานหัตถอุตสาหกรรม หรือในบริษัทที่ปรึกษาการวางแผนด้านการตลาด และงานที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
                          

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

(เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
5 ปี ย้อนหลัง 

1. อาจารย์ นางสาวภริตพร  
แก้วแกมเสือ 
 

วท.ม.(สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
ออ.บ.(ออกแบบอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
2531 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านตามเกณฑ์ 
รายละเอียดภาคผนวก ง 

2. อาจารย์ นายปรัชญา กฤษณะ
พันธ ์
 

สถ.ม. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 2555 
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 2551 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านตามเกณฑ์ 
รายละเอียดภาคผนวก ง 

3. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายเรวัต สุขสิกาญจน์ 
 

คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2549 
ศ.บ. (การออกแบบผลติภณัฑ)์มหาวิทยาลัยศลิปากร 
2543 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านตามเกณฑ์ 
รายละเอียดภาคผนวก ง 

4. อาจารย์ นายทรงพันธุ์  จันทร์
ทอง 
 

สถ.ม. (ศิลปอตุสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 2552 
ศศ.บ. (ศิลปเครื่องประดับ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 2548 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลัง ผ่านตามเกณฑ์ 
รายละเอยีดภาคผนวก ง 

5. อาจารย์ นางสุวิตา แก้วอารีลาภ 
 

สถ.ม. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 2556 
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2552 
สถ.บ. (ศิลปะอตุสาหกรรม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 2551 

 

 
10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

10.1  ห้องเรียนบรรยาย ใช้ห้องบรรยายอาคารฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม(Studio) ห้องบรรยาย
อาคารเรียนรวม และห้องบรรยายอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ ์

10.2  ห้องเรียนปฏิบัติการ ใช้อาคารฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม(Studio) และอาคารศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

10.3  ห้องปฏิบัติการวิจัย ใช้อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
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10.4  แหล่งศึกษาดูงานและใช้ฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ หน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆที่มีโครงการ
การออกแบบ มีการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าส าหรับการตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ หัตถ
อุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค  เป็นต้น 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีความต้องการนักออกแบบอุตสาหกรรมเพ่ือร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนางานด้านการออกแบบ  เพ่ือรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า  ซึ่ง
ปัจจุบันการลงทุนด้านธุรกิจทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  งานทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
จัดเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความส าคัญ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ อันส่งผลถึง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังมีความต้องการอีกเป็นจ านวนมาก  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาทางกายภาพและทางเศรษฐกิจมีความเกี่ยวเนื่องหรือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม  โดยเฉพาะงานออกแบบอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องทั้งกายภาพของชุมชน  และมีผลกระทบต่อ
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมโดยตรง  ดังนั้นในการสร้างสรรค์งานออกแบบในแต่ละพ้ืนที่ควรมีลักษณะสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบท(Context) เพ่ือส่งเสริมการด ารงรักษาไว้ซึ่งลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมที่ดี  วิชาชีพการ
ออกแบบอุตสาหกรรมจึงจ าเป็นต้องศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ควบคู่ไปกับการบูรณาการความรู้ความเข้าใจ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งก าลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจจากนโยบายการส่งเสริมทางการท่องเที่ยวและนโยบายสาธารณะอ่ืนๆ  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสภาพการพัฒนาทางกายภาพและทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ท าให้การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพการออกแบบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
จ าเป็นต้องเรียนรู้ทั้งทักษะทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีด้านวัสดุ และการผลิตของยุคสมัยที่พัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ควบคู่ไปกับความเข้าใจและความสามารถในการเข้าถึงสังคมท้องถิ่นภาคใต้ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม ต้องมีความช านาญพิเศษด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นผลิตภัณฑ์
ไม้ยางพารา ยางพารา ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมพ้ืนถิ่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา และสร้างสรรค์
งานได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไป เป็นไปได้ในสถานการณ์จริง 

ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จึงเห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ โดยควรมี
คุณสมบัติของการเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งลักษณะนิสัยนี้จ าเป็นต้องปลูกฝัง
โดยสอดแทรกหรือเน้นย้ าในโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสมของการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือที่จะสร้าง
บุคคลากรที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่

สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ  รวมถึงการด าเนินการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถน าไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือ
ความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ 
เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นสาขาวิชาที่สามารถช่วยส่งเสริม
การผลิตก าลังคนที่มีความรู้และความสามารถระดับสูงในด้านการออกแบบอุตสาหกรรม และเป็นหลักน าในท้องถิ่น
ภาคใต้ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) สร้างองค์ความรู้ใหม่ และให้บริการทางวิชาการด้านการออกแบบ
อุตสาหกรรม และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสามารถตอบสนองพันธกิจของสถาบันได้เป็นอย่างดี  
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชา/ส านักวิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยหลักสูตร/ส านักวิชาอื่น 

       1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1.5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
2.2) กลุ่มวิชาชีพ 
2.3) กลุ่มวิชาบังคับสาขา 
2.4) กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน 
2.5) กลุ่มวิชาเลือก 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตร/ส านักวิชาอ่ืน 

ไม่มี  
 13.3 การบริหารจัดการ 

1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาในทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 

2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อท างานร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร ในการวางแผนบริหารจัดการ 
ก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตรและทรัพยากรการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาและจัดท ารายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร  
 “มุ่งผลิตบัณฑิตทางการออกแบบอุตสาหกรรม ที่เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม สามารถเข้าถึงสังคมท้องถิ่นทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม มีบทบาทในการบริหารการใช้
ทรัพยากรการผลิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 ความส าคัญ 
 เป็นหลักสูตรด้านการออกแบบอุตสาหกรรมเพียงหลักสูตรเดียวในภาคใต้ โอกาสและความต้องการบัณฑิต
ทางด้านการออกแบบยังเปิดกว้าง เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนฐานทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจที่ดี  การเรียน
การสอนสามารถบูรณการกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สามารถพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
หน่วยงานต่างๆ และผู้ประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยส่งเสริมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้าง
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เข้าใจและเข้าถึงสังคม

ท้องถิ่นภาคใต้ เพ่ือร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และประเทศไทย 
2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมีคุณค่าทางด้านความงาม 

ประโยชน์ใช้สอยและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการเชื่อมโยงนักศึกษากับท้องถิ่น ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรม
เอกชนและกลุ่มผู้ผลิตในชุมชน 
       3) เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ให้สามารถน าไปใช้ในการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

      4) เพ่ือให้บริการวิชาการทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาคเอกชน ภาค 
ชุมชนและภาครัฐ การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได้และความสามารถในการ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. การจัดท าและปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของสังคม  

 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 รายงาน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ
มคอ.7 

 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้อดคล้อง 
กับความต้องการทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวมไปการปรับปรุงให้
ทันสมัยมากขึ้น 

 ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของภาครัฐ  และ
เอกชน 

 น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพของหลักสูตร  

 ติดตามความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างอย่าง
สม่ าเสมอ 

 รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ เรียนต่อความรู้และความ
ทันสมัยของหลักสูตร 

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน  
การสอนและบริการวิชาการ 

 อาจารย์ทุกคนได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล 
การวิจัย  และการบริการวิชาการ 

 สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 
 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ ด้านการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการ งานวิจัย และส่งเสริมการน าไปใช้จริง 

 ร้อยละของอาจารย์ที่ ได้ รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือทาง
วิชาชีพ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

 ปริมาณงานบริการวิชาการต่ อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ เป็น
การบูรณาการ การมีประโยชน์ต่อ
ชุมชน และความบรรลุผลส าเร็จ 

4. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 

 เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สามารถส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา เช่น กิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อการเช่ือมโยง
ความรู้สู่การปฏิบัติ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรม
ประกวดแบบ/แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ

สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน 

 ผลการประเมินการบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนที่
เน้ น ผู้ เรี ย น เป็ น ส าคั ญ  แ ล ะ
พัฒนาการของผู้เรียน 

 จ านวนรายวิชาที่ใช้การเรียนการ
สอนแบบ Learner Centered 

 จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 

5. แผนการพัฒนาความพร้อม
ของผู้เรียนก่อนท างานจริง 

 สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์  ศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น การบรรยายพิเศษ
ทางวิชาชีพจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ การ
อบรมทกัษะทางคอมพิวเตอร์ 
 

 จ านวนกิ จกรรม เพื่ อพั ฒ นา
ประสบการณ์และศักยภาพทางวิ
ขาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

 จ าน วน นั กศึ กษ าที่ เข้ า ร่ วม
โครงการและการบรรลุเป้าหมาย
ของกิจกรรม 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบการศึกษา 
  เป็นระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา และหนึ่ง
ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

     ไม่มี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

หน่วยกิต (Credits) หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้
กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค  

การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชาในระบบไตรภาคมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อภาค

การศึกษา ให้มีเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
(2) รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
(3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีเท่ากับ 

1 หน่วยกิตระบบไตรภาค  
(4)  การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ 

ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
(5) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลา

ปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นปริมาณการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาคิดเป็น 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค และรายวิชาสหกิจศึกษา
คิดเป็น 8 หน่วยกิตระบบไตรภาค 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ) ระยะเวลาการศึกษา 5 ปีการศึกษา (15 ภาคการศึกษา)  
ใช้เวลาศึกษาไม่ต่ ากว่า 12 ภาคการศึกษาและอย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 
        ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาท่ี 3 เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า  
  2) ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และ/หรือ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ค.)   
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้าที่ยังไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนเนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก คุณภาพ

ของนักศึกษาแรกเข้าในด้านทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะและการใช้คอมพิวเตอร์  และอัตราการสูญเสียที่ไม่แน่นอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ เป็นที่รู้จักมากขึ้น  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน

หลักสูตรได้ปรับปรุงการทดสอบความรู้พื้นฐานในการสอบระบบโควต้าและรับตรง เพ่ือให้สามารถคัดกรองนักเรียน
ที่มีลักษณะเหมาะกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาฯมากขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือปรับพ้ืนฐานทางด้าน
การวาดรูป เขียนแบบและคอมพิวเตอร์ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา การใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
เพ่ือดูแลให้ค าแนะน ากับนักศึกษา 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปี / ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปี 1 30 30 30 40 40 
ชั้นปี 2 - 30 30 30 40 
ชั้นปี 3 - - 30 30 30 
ชั้นปี 4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 130 140 
จ านวนบัณฑิต - - - 30 30 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 
  1) งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการรับ 
ประมาณรายรับในปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ** 
(60,000 บาท/คน/ปี) 

 
1,800,000 

 
3,600,000 

 
5,400,000 

 
7,800,000 

 
8,400,000 

รายได้อ่ืนๆ (สุทธิ) 
- รายรับจากงานวิจัย 
- การบริการวิชาการ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 90,000 180,000 270,000 390,000 420,000 

รวม 1,890,000 3,780,000 5,670,000 8,190,000 8,820,000 
หมายเหตุ  **ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ เก็บแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 20,000 บาท รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณการ
จากจ านวนนักศึกษาจากแผนการรับนักศึกษา 
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  2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการจ่าย 
ประมาณความต้องการในปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบด าเนินการ 

เงินเดือน,ค่าด าเนินการในหลักสูตร 
และงบยุทธศาสตร์ 

2,908,000 3,206,800 3,535,480 3,897,028 4,294,731 

งบลงทุน 
   - ค่าครุภัณฑ์ 
   - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

0 0 0 0 0 

งบพัฒนาบุคลากร 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
รวม 2,988,000 3,286,800 3,615,480 3,977,028 4,374,731 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย

การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ค.) 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ โดยให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ค.) และข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่รับเทียบโอนด้วย 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  196 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
         จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   196 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)  40 หน่วยกิต   
 1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     20 หน่วยกิต  
 1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต  

1.5)  กลุ่มวิชาสุขพลานามัย       4   หน่วยกิต  
 1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  4   หน่วยกิต  
 1.4)  กลุ่มวิชาสารสนเทศ    4   หนว่ยกิต 
  *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
2) หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education)  148 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน     18   หน่วยกิต  
2.2) กลุ่มวิชาวิชาชีพ     68  หน่วยกิต  
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2.3) กลุ่มวิชาบังคับสาขา    32  หน่วยกิต 
2.4) กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน    18  หน่วยกิต 

  2.5) กลุ่มวิชาเลือก     12  หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)  8 หน่วยกิต  
 3.1.3  รายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต 

   1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  20 หน่วยกิต  
GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 0(0-0-8) 
 Foundamental Thai  
GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 0(0-0-8) 
 Foundamental English  
GEN60-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) 
 Thai for Contemporary Communication  
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
 English in Daily Life  
GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English in Media Communication  
GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
 English in Cultures Diverse   
GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 2(1-2-3) 
 English for Health and Wellness  
GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาชุมชน 4(2-4-6) 
 English for Community Development  
GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 4(2-4-6)  

 English for Business Community 
 

 

หมายเหตุ 1) นักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน ในช่วงก่อนเร่ิมเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชา GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัยได้ 

2) นักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในช่วงก่อนเร่ิมเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ได้  

 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต  
GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
 The Present World and Global Citizenship  
GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม 4(3-2-7) 
 Appreciation of Value and Beauty   
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GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด 4(2-4-6) 
 Smart Life Management  

   1.3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย  4 หน่วยกิต   
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 
 Creating Quality of Life  

   1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  4 หน่วยกิต 
GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) 
 Science and Mathematics in Daily Life  

   1.5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ  4 หน่วยกิต   
GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต* 4(0-0-8) 
 IT for the Present and Beyond 

 

 

หมายเหตุ  * นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงต้นภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและ
อนาคต เป็น S ในภาคการศึกษาที่สอบ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเข้าเรียนเสริมและสอบ Placement 
Test จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต เป็น S ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชานี้ไว้ใน
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ  148 หน่วยกิต  

2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐาน 18 หน่วยกิต   
        2.1.1)  กลุ่มวิชาการออกแบบ  8  หน่วยกิต 
IND60-111 มูลฐานการออกแบบ 1 

Design Fundamentals I 
4(2-6-7) 

IND60-112 มูลฐานการออกแบบ 2 
Design Fundamentals II 

4(2-6-7) 

2.1.2)  กลุ่มวิชาเทคนิค 4 หน่วยกิต 
IND60-121  ทัศนศิลป์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 

Visual Arts for Industrial Design 
4(2-6-7) 

2.1.3)  กลุ่มวิชาสนับสนุน  6  หน่วยกิต 
IND60-131  มรดกและวัฒนธรรมพื้นถ่ินประยุกต์เพ่ือการออกแบบ 

Precedent in Industrial Design 
4(2-6-7) 

IND60-132  ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ  
History of Art and Design 

2(2-0-4) 

2.2)  กลุ่มวิชาวิชาชีพ  68 หน่วยกิต   
        2.2.1)  กลุ่มวิชาการออกแบบ  16  หน่วยกิต 
IND60-113 การออกแบบอุตสาหกรรม 1 

Industrial Design I 
4(2-6-7) 
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IND60-214 การออกแบบอุตสาหกรรม 2 
Industrial Design II 

4(2-6-7) 

IND60-215 การออกแบบอุตสาหกรรม 3 
Industrial Design III 

4(2-6-7) 

IND60-216 การออกแบบอุตสาหกรรม 4 
Industrial Design IV 

4(2-6-7) 

2.2.2)  กลุ่มวิชาเทคนิค   26  หน่วยกิต 
IND60-122 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1 

Material and Process I 
4(2-6-7) 

IND60-223 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2 
Material and Process II 

4(2-6-7) 

IND60-224 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 3 
Material and Process III 

4(2-6-7)  

IND60-225 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 4 
Material and Process IV 

4(2-6-7) 

IND60-126 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 1 
Technical Drawing I 

4(2-6-7) 

IND60-127 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 2 
Technical Drawing II 

4(2-6-7) 

IND60-228  กลศาสตร์และอิเลคทรอนิกส์ประยุกต์เพ่ือการออกแบบ 
Applied Mechanics and Electronics for Industrial Design 

2(2-0-4)  

2.2.3)  กลุ่มวิชาสนับสนุน 26 หน่วยกิต 
IND60-133  ปัจจัยมนุษย์เพ่ือการออกแบบอุตสาหกรรม 1 

Human Factor for Industrial Dasign I 
2(2-0-4) 

IND60-234  ปัจจัยมนุษย์เพ่ือการออกแบบอุตสาหกรรม 2 
Human Factor for Industrial Dasign II 

2(2-0-4) 

IND60-235  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการออกแบบ* 
English for Communication in Design 

2(2-0-4)  

IND60-236  การสื่อสารและเทคนิคการน าเสนองานทางการออกแบบ 
Communication and Presentation Techniques in Design 

4(2-6-7) 

IND60-237  วิธีวิจัยทางการออกแบบอุตสาหกรรม* 
Research Method in Industrial Design 

2(2-0-4)  

IND60-238  การออกแบบอย่างยั่งยืน 
Sustainable Design 
 

2(2-0-4)  
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IND60-339 การตลาดและการจัดการธุรกิจการออกแบบ 
Marketing and Design Business Management 

4(3-3-8) 

IND60-341  การปฏิบัติวิชาชีพ 
Professional Prectice 

4(2-6-7) 

IND60-442 สัมมนา* 
Seminar 

4(3-3-8)  

หมายเหตุ * รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2.3)  กลุ่มวิชาบังคับสาขา  32  หน่วยกิต   

IND60-351 การฝึกงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม 
Professional Training in Industrial Design 

12(0-40-0) 

IND60-452  การศึกษาทางการออกแบบอุตสาหกรรมเฉพาะรายบุคคล 
Individual Study in Industrial Design 

4(0-8-4) 

IND60-453  ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 1 
Senior Project in Industrial design I 

8(0-16-8) 

IND60-454  ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 2 
Senior Project in Industrial design II 

8(0-16-8) 

2.4)  กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน  18 หน่วยกิต   
       ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชาชีพใน 4 กลุ่มวิชาชีพดังต่อไปนี้ 

   2.4.1 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์    
IND60-361 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 

Product design I 
6(3-6-9) 

IND60-362 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 
Product design II 

6(3-6-9) 

IND60-463 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 
Product design III 

6(3-6-9) 

   2.4.2 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม   
IND60-364 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 1 

Industrial Craft design I 
6(3-6-9) 

IND60-365 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 2 
Industrial Craft design II 

6(3-6-9) 

IND60-466 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 3 
Industrial Craft design III 

6(3-6-9) 

   2.4.3 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบเฟอร์นิเจอร์      
IND60-367 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1 

Furniture design I 
6(3-6-9) 
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IND60-368 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2 
Furniture design II 

6(3-6-9) 

IND60-469 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3 
Furniture design III 

6(3-6-9) 

2.4.4 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์   
IND60-371 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 

Packaging design I 
6(3-6-9) 

IND60-372 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 
Packaging design II 

6(3-6-9) 

IND60-473 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 
Packaging design III 

6(3-6-9) 

2.5)  กลุ่มวิชาเลือก  12  หน่วยกิต 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย  12 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 
IND60-381 แนวคิดทางการออกแบบ 

Concept of Design 
4(2-6-7) 

IND60-382 การบูรณาการเพื่อการออกแบบ 
Intregrated for Industrial Design 

4(2-6-7) 

IND60-383 ทักษิณศึกษาเพ่ือการออกแบบ 
Southern Thai Study for Design 

4(2-6-7) 

IND60-384 การออกแบบเรขนิเทศ 
Graphic Design 

4(2-6-7) 

IND60-385 การออกแบบตกแต่งภายใน 
Interior Design 

4(2-6-7) 

IND60-386 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
Furniture Design 

4(2-6-7) 

IND60-387 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
Packaging Design 

4(2-6-7) 

IND60-388 การศึกษาอิสระทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1 
Independent Study in Craft  Design I 

4(2-6-7) 

IND60-389 การศึกษาอิสระทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2 
Independent Study in Craft  Design II 

4(2-6-7) 

IND60-391 การออกแบบเครื่องประดับ 
Jewelry Design 

4(2-6-7) 

IND60-392 การออกแบบสิ่งทอ 
Textile  Design 

4(2-6-7) 
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IND60-393 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับการตกแต่ง 
Decorative Items Design 

4(2-6-7) 

IND60-394 การออกแบบของเล่น  
Toy Design 

4(2-6-7) 

IND60-395 การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีระลึก 
Souvenior Design 

4(2-6-7) 

IND60-396 การถ่ายภาพ  
Phatography 

4(2-6-7) 

IND60-397 นวัตกรรมด้านวัสดุเพ่ือการออกแบบ 
Innovation Material for Design 

4(2-6-7) 

IND60-398 สุนทรียศาสตร์ส าหรับนักออกแบบ 
Aesthetic for designer 

4(2-6-7) 

IND60-399 การศึกษาอิสระทางการออกแบบ 
Independent Study in Design  

4(2-6-7) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  8  หน่วยกิต 

  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
ความหมายของรหัสรายวิชา 

รหัสวิชาของสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ประกอบด้วยตัวอักษรสามตัวและเลขสามตัว และ
วางไว้หน้าชื่อรายวิชา ตัวอักษรสามตัวเป็นรหัสสาขา ซึ่งรหัสสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คือ IND 

1.  ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรที่ปรากฏในเล่มหลักสูตร  
IND หมายถึง Industrial Design 
GEN หมายถึง General Education 
60 หมายถึง ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร 

 
2.   ความหมายของรหัสวิชารายวิชา      

หลักท่ี 1   หมายถึง      ชั้นปี       
หลักท่ี 2 หมายถึง      ล าดับกลุ่มวิชาในสาขา    
หลักท่ี 3 หมายถึง      ล าดับรายวิชาในกลุ่ม 
 

3.  ล าดับกลุ่มวิชาในสาขา มีความหมายดังนี้ 
1 หมายถึง      กลุ่มวิชาการออกแบบ      
2  หมายถึง      กลุ่มวิชาเทคนิค       

 3,4  หมายถึง      กลุ่มวิชาสนับสนุน      
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5 หมายถึง      กลุ่มวิชาบังคับสาขา   
6,7 หมายถึง      กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน 

  8,9 หมายถึง      กลุ่มวิชาเลือกสาขา 
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3.1.4  แผนการศึกษา  จ านวนกิตรวม  196  หน่วยกิต 
ช้ันปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

1 GEN60-xxx 
GEN60-xxx 
IND60-111 
IND60-121 
 
IND60-131 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
มูลฐานการออกแบบ1 
ทัศนศิลปเพื่อการออกแบบ
อุตสาหกรรม 
มรดกและวัฒนธรรมพื้นถ่ิน
ประยุกต์เพื่อการออกแบบ 

4(x-x-x) 
4(x-x-x) 
4(2-6-7) 
4(2-6-7) 
 
4(2-6-7) 
 

GEN60-xxx 
GEN60-xxx 
IND60-112 
IND60-126  
IND60-132 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
มูลฐานการออกแบบ 2 
การเขียนแบบอุตสาหกรรม1 
ประวัติศาสตร์ศิลปะและ การ
ออกแบบ 

4(x-x-x)  
4(x-x-x) 
4(2-6-7) 
4(2-6-7) 
 
2(2-0-4) 

GEN60-xxx 
IND60-113 
IND60-122 
IND60-127 
IND60-133 

วิชาศึกษาทั่วไป 
การออกแบบอุตสาหกรรม1 
วัสดุและกรรมวิธีผลิต1 
การเขียนแบบอุตสาหกรรม2 
ปัจจัยมนุษย์เพื่อ 
การออกแบบอุตสาหกรรม1 

4(x-x-x) 
4(2-6-7) 
4(2-6-7) 
4(2-6-7) 
2(2-0-4)  

รวม         20 หน่วยกิต รวม       18 หน่วยกิต รวม      18  หน่วยกิต 

2 GEN60-xxx 
GEN60-xxx 
IND60-214 
IND60-223 
IND60-234 
 
IND60-235 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
การออกแบบอุตสาหกรรม2 
วัสดุและกรรมวิธีผลิต2 
ปัจจัยมนุษย์เพื่อ 
การออกแบบอุตสาหกรรม2 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางการออกแบบ 

4(x-x-x)  
4(x-x-x) 
4(2-6-7) 
4(2-6-7) 
2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 

GEN60-xxx 
IND60-215 
IND60-224 
IND60-236 
 
 
IND60-238 

วิชาศึกษาทั่วไป 
การออกแบบอุตสาหกรรม3 
วัสดุและกรรมวิธีผลิต3 
การสื่อสารและเทคนิคการ
น าเสนองานทางการออกแบบ
อุตสาหกรรม 
การออกแบบอย่างยั่งยืน 
 

4(x-x-x)  
4(2-6-7) 
4(2-6-7) 
4(2-6-7) 
 
 
2(2-0-4) 
 

GEN60-xxx 
GEN60-xxx 
IND60-216 
IND60-225  
IND60-228 
 
 
IND60-237 

วิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป 
การออกแบบอุตสาหกรรม4 
วัสดุและกรรมวิธีผลิต4 
กลศาสตร์และอิเลคทรอนิกส์
ประยุกต์เพื่อการออกแบบ
อุตสาหกรรม 
วิธีวิจัยทางการออกแบบ
อุตสาหกรรม 
 

4(x-x-x)  
4(x-x-x) 
4(2-6-7) 
4(2-6-7) 
2(2-0-4) 
 
2(2-0-4) 

รวม         20 หน่วยกิต รวม       18 หน่วยกิต รวม         20 หน่วยกิต 

3 XXX-xxx 
IND60-xxx 
IND60-xxx  
IND60-339 
 

วิชาเลือกเสรี 
วิชาชีพเลือกเรียน1 
วิชาเลือก 
การตลาดและการจัดการ
ธุรกิจการออกแบบ 

4(x-x-x) 
6(3-6-9) 
4(2-6-7) 
4(3-3-8) 
 

XXX-xxx 
IND60-xxx 
IND60-xxx  
IND60-341 
 

วิชาเลือกเสรี 
วิชาชีพเลือกเรียน2 
วิชาเลือก 
การปฏิบัติวิชาชีพ 

4(x-x-x) 
6(3-6-9) 
4(2-6-7) 
4(2-6-7) 
 

IND60-351 การฝึกงานทางการออกแบบ
อุตสาหกรรม 

12(0-40-0) 

รวม      18 หน่วยกิต รวม       18 หน่วยกิต รวม         12  หน่วยกิต 

4 IND60-xxx 
IND60-xxx  
IND60-452 
 

วิชาชีพเลือกเรียน3 
วิชาเลือก 
การศึกษาทางการออกแบบ
อุตสาหกรรมเฉพาะ
รายบุคคล 

6(3-6-9) 
4(2-6-7) 
4(0-8-4) 
 

IND60-453 
 
IND60-442 
 

ปริญญานิพนธ์ทางการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 1 
สัมมนา 

8(0-16-8) 
 
4(3-3-8) 
 

IND60-454 
 
 

ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบ
อุตสาหกรรม 2 
 

8(0-16-8) 
 
 

รวม       14 หน่วยกิต รวม        12  หน่วยกิต รวม         8  หน่วยกิต 

 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
GEN60-001  ภาษาไทยพื้นฐาน         0(0-0-8) 
  Fundamental Thai 
 นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทยและการ
ใช้ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ การผันวรรณยุกต์ 
พยางค์ ชนิดของค า การสร้างค า และประโยคชนิดต่างๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ความรู้เบื้องต้นทาง
วรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษาและการตีความ ส่วนการใช้ภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง
ระดับของภาษา การจับใจความส าคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การพูด
อย่างมีศิลปะ การใช้ส านวนไทยและค าราชาศัพท์  
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  Student one require to take a test on 3 categories of Fundamental Thai include 
Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar covers natural language, 3 groups 
of thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllabus, genre of words, word creation and genre 
of sentences; Thai Literatures cover basic knowledge of literatures, the understanding of pre-
university education literatures and interpretion; Thai Usage cover orders of language, 
comprehension, recapitulation, explaination, judgmental listening, oratory, thai idium usage and 
Ra-cha-sap 
 
GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        0(0-0-8) 
  Fundamental Englishi 
 การสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และรูปแบบ
ภาษาเบื้องต้นที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน จับใจความบทอ่านและเข้าใจภาษาท่ีใช้ในห้องเรียน 
 Fundamental English teat focuses on basic English grammars, vocabularies and 
everyday life language patterns; reading for gist; and understand language used in classroom. 
  
GEN60-111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย       4(2-4-6) 
  Thai for Contemporary Communication 
วิชาบังคับก่อน : IND60-001  ภาษาไทยพ้ืนฐาน      
Prerequisite :  IND60-001   Fundamentals Thai 
 เข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสารสามารถ
พัฒนาทักษะการจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่องที่ฟังและ
อ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่าต่อเรื่อง ที่อ่านและฟังได้อย่างมี
เหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะการน าเสนอความคิดผ่านการพูด
และการเขียนได้อย่างมีประเด็นส าคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิดชัดเจนและเป็นระบบ การน าข้อมูล
ทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดท่ีใหญ่ขึ้น การพูดและการเขียนเพื่อน าเสนอความรู้ทางวิชาการที่
เป็นระบบและน่าเชื่อถือ  
  Understanding and developing the Thai language skills both in receiving and 
delivering message--able to use the skills to understand the main idea from the texts read and 
listened, critically analysing the relationships between secondary issues from the texts to arrive 
at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the texts read and 
listened with reasons and corresponding social norms; able to develop the opinion giving skills 
through speaking and writing with the support of significant issues and supporting details to 
highlight clear and systematic thinking; the use of social information to create knowledge or 
expanded thought; speaking and writing to present a systematic and convincing academic 
knowledge. 
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GEN60-112     ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                                     2(1-2-3) 
                    English in Daily Life 
วิชาบังคับก่อน : IND60-002  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      
Prerequisite :  IND60-002   Fundamentals English 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั ้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  ผ่านการฝึกฝน
ภาษาอังกฤษที ่ใช้ในชีว ิตประจ าวันด้านต่าง  ๆ ได้แก่ การเรียนหนังสือ การจ่ายตลาด การแนะน าอาหาร  
การเดินทาง การท่องเที่ยว การบันเทิง การใช้บริการดูแลสุขภาพ เป็นต้น สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึก
ทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนในสถานการณ์สมมุติและสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับชีวิตของ
ตนเองมากที่สุด 
  Development of all English skills: listening, speaking, reading and writing through 
practicing everyday life topics--studying, shopping, food, travelling, tourism, entertainments and 
health services; synthesis of useful grammatical structures and vocabulary; learning by 
roleplaying and real daily life situations. 
GEN60-113     ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร                                        2(1-2-3) 
                    English in Media Communication  
วิชาบังคับก่อน : IND60-002  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      
Prerequisite :  IND60-002   Fundamentals English 
 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  ผ่าน
สื่อภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เพลง โฆษณาและข่าว ฝึกใช้รูปแบบภาษาเพื่อการบรรยาย พรรณนาและ
ตีความ สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึกทักษะดังกล่าว โดยผู ้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาใน
รูปแบบต่างๆผ่านการผลิตและเผยแพร่สื่อเหล่านั้น 
  Development of all English skills: listening, speaking, reading and writing through 
English media-song, advertisement and news; practicing language patterns used for description, 
narration, and interpretation; synthesis of useful grammatical and vocabulary essential for 
effective communication through producing and presenting English media.  
 
GEN60-114   ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม                2(1-2-3) 
  English in Cultures Diverse 
วิชาบังคับก่อน : IND60-002  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      
Prerequisite :  IND60-002   Fundamentals English 
 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
โดยฝึกฝนการใช้ภาษาด้วยวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ การฝึกฝนใช้ภาษาในการเรียนรู้และน าเสนอเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ อาทิ การท ามาหากิน ชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ความแตกต่าง
ทางศาสนา แหล่งท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับคนไทย สรุปแบบแผนทางภาษาเพ่ิมเติมจากการฝึก
ทักษะทางภาษาดังกล่าว  
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 Development of all English skills: listening, speaking, reading and writing by 
practicing with multi-dimensional approaches; emphasis on the use of language and 
presentation of the cultural diversity worldwild; careers, life styles, art and culture, religion 
differences, tourist attractions, cultural exchanges; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary essential for effective communication. 
 
GEN60-115   ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี    2(1-2-3) 
  English for Health and Wellness 
วิชาบังคับก่อน : IND60-002  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      
Prerequisite :  IND60-002   Fundamentals English 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต เข้าใจถึงลักษณะอาการ สาเหตุและวิธีป้องกันรักษาเบื้องต้นของ
อาการหรือโรคนั้นๆ สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึกทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษา
ในรูปแบบต่างๆผ่านการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาการหรือโรคตามความสนใจ 
 Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading and 
writing using health and wellness topics; knowing symptoms, causes, treatments, or preventions 
of selected health issues; synthesis of useful grammatical structures and vocaburary; learning by 
studying and presenting health issues of interest. 
 
GEN60-116   ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน     4(2-4-6) 
  English for Community Development 
วิชาบังคับก่อน :  IND60-002  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      
Prerequisite :  IND60-002   Fundamentals English 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน้นการฝึกใช้รูปแบบภาษา 
โครงสร้างและค าศัพท์ที่ใช้ในการท าโครงการพัฒนาชุมชน ผ่านการเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน พัฒนาทักษะกา
รทท างานเป็นกลุ่มและทักษะการน าเสนอ สรุปแบบแผนทางภาษาและค าศัพท์ที่ได้จากการฝึกทักษะดังกล่าว 
 Development of the four essential English skills:  listening, speaking, reading and 
writing while focusing on essential expressions, structures and English vocaburary specific to the 
community development through the project-based learning approach; inproving group 
dynamics and presentation skills; synthesis of useful grammatical structures and vocaburary. 
 
GEN60-117     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ                                  4(2-4-6) 
  English for Business Communication  
  พัฒ นาทั กษะภาษาอังกฤษในขั้นที่ สามารถน าไปใช้ ในการประกอบอาชีพการงานได้ 
โดยได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาในขอบข่ายของอาชีพการงาน ได้แก่ การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การ
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เขียนอีเมล์ การติดต่อลูกค้าและการร่วมถกเถียงประเด็นต่างๆในที่ประชุม สรุปแบบแผนทางภาษาเพ่ิมเติมจากการ
ฝึกทักษะดังกล่าว 
 Development of English skills focus on work level by practicing English 
communication that is essential in the workplace--job applications, job interview, writing email, 
customer relation, meeting and discussion; synthesis if useful grammatical structures and 
vocaburary essential for effective business communication. 
 
GEN60-121   สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก     4(3-2-7) 
  The Present World and Global Citizenship 
 เข้าใจลักษณะส าคัญของโลกยุคโลกาภิวัตน์และผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและชีวิตของผู้คน 
รับรู้ความหมายของการเป็นพลเมืองโลก การให้คุณค่าต่อการเป็นพลเมืองที่ดี ได้แก่ การยอมรับความแตกต่างของ
คนอ่ืน ๆ ยอมรับว่าความแตกต่างนั้นมีอยู่ทุกที่ การเห็นคุณค่าในความแตกต่างเหล่านั้น และไม่เห็นว่าความต่าง
ระหว่างคนจะเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน พร้อมที่จะยอมรับมุมมองและวิถีชีวิตของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะใช้
มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย รู้ค่าและเข้าใจคนอ่ืนบนโลก พร้อมที่จะเรียนรู้จากคนอ่ืน เพ่ือให้ตัวเองเป็นพลเมือง
โลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงออกซ่ึงการมีจิตสาธารณะหรือการเป็นอาสาสมัครเพ่ือสังคมเพ่ือความสุขของ
คนอ่ืน 
  Understanding essential elements of the globalized world and consequences 
affecting changes in society and people’s life; perception of being a global citizen; the value of 
good citizenship–accepting differences between people, realizing the existence of differences in 
all places, appreciating the value of those differences and seeing no obstacles in living together, 
ready to accept different points of view and lifestyles as well as ready to use others’ points of 
view to appreciate and understand other peoples, ready to learn from others  to continuously 
improve oneself as a global citizen; able to express volunteering spirits or become social 
volunteers for others. 
 
GEN60-122  ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม      4(3-2-7) 
  Appreciation of Value and Beauty 
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักการ อุดมการณ์ คุณธรรมและจริยธรรม ที่สังคมให้คุณค่าว่าเป็น
สิ่งที่ควรชื่นชม ยอมรับ ยึดเอามาเป็นหลักคิดและแนวปฏิบัติของชีวิต ซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งาม ไพเราะ หรือ
รื่นรมย์ ทั้งความงามของธรรมชาติและงานศิลปะ โดยคุณค่าและความงามดังกล่าวเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ สามารถน าเสนอสิ่งที่มีคุณค่าหรือสร้างสรรค์งานศิลปะที่ส่งผลต่อการเจริญงอกงามของสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ 
  Realizing the value of principles, ideology, ethics and morality as emulated by 
society as guidelines for thoughts and practices in life; appreciating the value of something 
pleasant beautiful, melodious or both beauty of nature and art works as a result of human 
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relationships; able to present something valuable or create art works that enrich the growth of 
spiritual health.  
 
GEN60-123   การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด  4(2-4-6) 
 Smart Life Management  
 เข้าใจแนวคิดและให้คุณค่าเกี่ยวกับการจัดการตนเอง สามารถน าความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตของตนเอง  ได้แก่ การจัดการเวลา  การจัดการสุขภาพ การจัดการการเงิน 
การวางแผนในการเรียน  และการจัดการตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้แก่ การปรับตัว การจัดการความขัดแย้ง 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  Understanding concepts and valuing the significance of self-management;  
able to apply this understanding in daily life activities and personal life management--time 
management, health management, study plans and self-management for social life: adaptations, 
conflict management and positive problem solving. 
 
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 1(2-4-6) 
  Creating Quality of Life 
  เข้าใจและให้คุณค่าเรื่องสุขภาพองค์รวมทั้ง 4 มิติ คือมิติทางกาย มิติทางจิต มิติทางสังคมและมิติ
จิตวิญญาณหรือปัญญา สามารถใช้หลักการสุขภาพองค์รวมแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอัน
เนื่องมาจากเชื้อโรค จากรสนิยมการใช้ชีวิต จากการโฆษณาชวนเชื่อและการครอบง าลั กษณะต่าง ๆ และจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น สามารถใช้กิจกรรมการออกก าลังกายและ
นันทนาการแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาพองค์รวมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Understanding and valuing holistic health in four dimensions--physical, spiritual, 
social and spiritually wise or enlightened; able to apply the holistic health principles to solve 
current problems both problems form illnesses or problems resulting from lifestyles, propaganda 
and various influences as well as social relationships; able to lead a happier life, able to use 
exercise and recreational activities in solving problems and effectively developing holistic health. 
 
GEN60-141  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    4(3-2-7) 
  Science and Mathematics in Daily Life 
  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของโลก  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากร ความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรพลังงาน ของเสีย มลพิษ ผลกระทบของปรากฏการณ์
ดังกล่าวที่มีต่อมนุษย์ สามารถน าความเข้าใจวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์มาใช้เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
อาทิการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร การควบคุมการใช้จ่ายเงิน การลงทุน  สามารถรวบรวมข้อมูล
และใช้สถิติเบื้องต้นอธิบายประเด็นปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้นได้ 
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  Able to integrate scientific and mathematical knowledge to understand 
phenomena in daily life--global change, weather change, population increase, food security, 
water resources, energy resources, wastes, pollutions and effects of these phenomena on man; 
able to use scientific and/or mathematical knowledge for daily life benefits--banking and 
financial operations, financial control and management, investments; able to collect data and 
use preliminary statistics to explain the issues mentioned. 
 
GEN60-151  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต     4(2-4-6) 
  IT for the Present and Beyond   
  นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมใน
หัวข้อความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิ ต 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ การจัดการเอกสาร การสร้างงานน าเสนอ 
การสืบค้นข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ความรู้พ้ืนฐานทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต อาชญากรรม กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Students one required to take a test on fundamentals of information technology 
that covers on the advancement and future trends of information technology; information 
systems for better quality of life; the use of information technology to increase work efficiency: 
document management, creating good presentations, information retrieval; a critical 
understanding of media and information; basic knowledge of computer network and internet 
technology; computer crime, law and ethics in information technology. 
 
     2) หมวดวิชาเฉพาะ   148  หน่วยกิต 
     2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐาน  18  หน่วยกิต   

2.1.1)  กลุ่มวิชาการออกแบบ 8 หน่วยกิต 
IND60-111 มูลฐานการออกแบบ 1       4(2-6-7) 

Design Fundamentals I 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ โดยเข้าใจความหมายและหลักการใช้องค์ประกอบพ้ืนฐานความ 

สัมพันธ์ขององค์ประกอบ และหลักการจัดองค์ประกอบในงานออกแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้สื่อและเทคนิค
ที่หลากหลาย เพื่อให้งานออกแบบสามารถสื่อความหมายและเกิดความงาม 

A study and practice of visual design; basic elements, the principles of design 
composition in two and three dimensions; exploring the relationship between forms, spaces, 
aesthetics and meanings through various media and techniques.  

 
IND60-112 มูลฐานการออกแบบ 2       4(2-6-7) 

 Design Fundamentals II 

ฉบับผ่านสภามหาวทิยาลัยครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวนัที่ 11 มี.ค. 2560



 

25 
 

 

วิชาบังคับก่อน : IND60-111  มูลฐานการออกแบบ 1      
Prerequisite :  IND60-111 Design Fundamentals I 
  ศึกษาและปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความรู้มูลฐานการออกแบบ การส ารวจวิธีการของความคิดสร้าง- 
สรรค์ สื่อ และเทคนิคที่หลากหลาย เพ่ืองานออกแบบหลายมิติ 

  A study and practice of continuation of Design Fundamental I, further exploration 
on creative thinking; using various media and techniques through multi dimensional design 
 

2.1.2)  กลุ่มวิชาเทคนิค 4 หน่วยกิต 
IND60-121 ทัศนศิลป์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม     4(2-6-7) 

Visual Arts for Industrial Design 
ศึกษาและปฏิบัติด้านทัศนศิลป์พ้ืนฐานและปฏิบัติงานด้านทัศนศิลป์  โดยเน้นงานวาดเส้น  

จิตรกรรม  ประติมากรรม และสื่อศิลปะในยุคปัจจุบัน ด้วยเทคนิคและวัสดุประเภทต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
สร้างสรรค์งานออกแบบอุตสาหกรรม 

A study of fundamental theories and practices on visual arts focusing on drawing, 
painting, sculpture and media arts in present, with various techniques and materials to be the 
foundation of creating industrial design work. 

 
2.1.3)  กลุ่มวิชาสนับสนุน 6 หน่วยกิต 

IND60-131 มรดกและวัฒนธรรมพื้นถิ่นประยุกต์เพื่อการออกแบบ   4(2-6-7) 
 Precedents in Industrial Design 

ศึกษาและส ารวจวิถีความคิด วิถีชีวิต ศิลปะและหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพ้ืน
ถิ่นภาคใต้ เพ่ือเป็นแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 

A study of ways of thinking, ways of living, art and crafts, local wisdom, and 
southern culture to be applied in design.    

 
IND60-132 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ     2(2-0-4) 

History of Art and Design  
ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบสมัย วิวัฒนาการทางแนวความคิดในการสร้างสรรค์

งานศิลปะและงานออกแบบ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคศตวรรษที่ 21  
A study of development of art and design; analysis and criticism on concepts and 

art works of artists and designers; historical study in art and design of the oriental and modern 
civilization from prehistoric period to present. 
 
       2.2)  กลุ่มวิชาชีพ 62 หน่วยกิต   

2.2.1)  กลุ่มวิชาการออกแบบ 16 หน่วยกิต 
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IND60-113 การออกแบบอุตสาหกรรม 1                  4(2-6-7) 
Industrial Design I 

วิชาบังคับก่อน : IND60-112  มูลฐานการออกแบบ 2      
Prerequisite :  IND60-112 Design Fundamentals II 

ศึกษาหลักการและกระบวนการทางการออกแบบอุตสาหกรรม ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์โดย
เน้นถึงแนวความคิด ความงามและประโยชน์ใช้สอยที่สัมพันธ์กับการยศาสตร์ 

A study of basic industrial design principles and process; practices in designing 
three-dimensional forms of products with an emphasis on design concept, relation of forms, 
meanings and functions on the applications of ergonomics.  

 
IND60-214 การออกแบบอุตสาหกรรม 2                  4(2-6-7) 

Industrial Design II 
วิชาบังคับก่อน : IND60-113 การออกแบบอุตสาหกรรม 1     
Prerequisite :  IND60-113 Industrial Design I 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมมนุษย์ทั้งในแง่ของจิตวิทยา การจดจ า ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนทฤษฎีในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

A study of industrial design process; practices in identifying problems; determining 
concepts, process of design refinement and analysis for product development; designing 
product studio projects with an emphasis on the applications of human’s behavior.  

 
IND60-215 การออกแบบอุตสาหกรรม 3                 4(2-6-7) 

Industrial Design III 
วิชาบังคับก่อน : IND60-214 การออกแบบอุตสาหกรรม 2     
Prerequisite :  IND60-214  Industrial Design II 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในลักษณะโครงงานแบบองค์รวม เน้นความ 
สัมพันธ์ของปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โดยค านึงถึงการตลาด 
การจัดจ าหน่าย ความเป็นไปได้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมและเน้นการออกแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว 

A study and practice of industrial product design in the form of holistic project; 
Focuses on the social and cultural factors which influence the properties of the product; 
marketing and sales; production possibility in industrial system with emphasis on design for 
sustainable development and awareness of the long-term environment impact.  
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IND60-216 การออกแบบอุตสาหกรรม 4                 4(2-6-7) 
Industrial Design IV 

วิชาบังคับก่อน : IND60-215   การออกแบบอุตสาหกรรม 3     
Prerequisite :  IND60-215   Industrial Design III 

การศึกษาและปฏิบัติการออกแบบโดยเน้นการผสมผสานวัสดุที่หลากหลาย ทั้งวัสดุทางการออก 
แบบอุตสาหกรรม วัสดุในท้องถิ่น การเกิดนวัตกรรมในเชิงการออกแบบ โดยการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์การ
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนด้วย 

A study and practice of design with an emphasis on combining a variety of 
materials; including the materials of industrial design ,local materials, innovation of new 
materials. The study analyzes the acquisition of products that are functional and appropriate. 
According the needs of consumers and other stakeholders. 

 
2.2.2)  กลุ่มวิชาเทคนิค 26 หน่วยกิต  

IND60-122 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต1      4(2-6-7) 
Materials and Processes I 
ศึกษาคุณสมบัติวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรมของวัสดุกระดาษ ผ้าและไม้     

ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ ์
Study properties of materials and their manufacturing processes : focus on paper, 

cloth and woods;  practice in selection of appropriate materials and manufacturing processes for 
product design based on product specification, environment, and product life-circle. 

 
IND60-223 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต2      4(2-6-7) 

Materials and Processes II 
วิชาบังคับก่อน : IND60-122 วัสดุและกรรมวิธี 1     
Prerequisite :  IND60-122 Materials and Processes I 

 ศึกษาคุณสมบัติวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรมของวัสดุพลาสติก โลหะ ยางและ
เซรามิค ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

Study properties of materials and their manufacturing processes: focus on plastic, 
metal, rubber and ceramic; practice in selection of appropriate materials and manufacturing 
processes for product design based on product specification, environment, and product life-
circle. 
 
IND60-224 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต3      4(2-6-7) 

Materials and Processes III 
วิชาบังคับก่อน : IND60-223 วัสดุและกรรมวิธี 2     
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Prerequisite :  IND60-223 Materials and Processes II 
ศึกษาคุณสมบัติวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรมของวัสดุพ้ืนถิ่นภาคใต้  ฝึก

ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
                     Study properties of materials and their manufacturing processes: focus on southern 
local material; practice in selection of appropriate materials and manufacturing processes for 
product design based on product specification, environment, and product life-circle. 
 
IND60-225      วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 4             4(2-6-7) 

Materials and Processes IV 
วิชาบังคับก่อน : IND60-224 วัสดุและกรรมวิธี 3     
Prerequisite :  IND60-224 Materials and Processes III 

การศึกษาสมบัติวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธี
การผลิต โดยเน้นการทดลองผสมผสานวัสดุที่เหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามเงื่อนไขรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อม 

Study properties of materials and their manufacturing processes: focus on how to 
mix materials; practice in selection of materials and manufacturing processes. Focus on 
combining the appropraite materials in product design based on product specification,the 
features of the product and the environment. 

 
IND60-126 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 1      4(2-6-7) 

Technical Drawing I  
ศึกษาและปฏิบัติการการเขียนแบบอุตสาหกรรม การเขียนภาพฉายด้านต่างๆ ภาพแสดงการ

ประกอบ ทัศนียภาพ และการเขียนแบบในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ  
A study and practice of industrial drawing ; practices in orthographic projection, 

assembly,perspective drawings and working drawing on the design of different types of products. 
 

IND60-127 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 2      4(2-6-7) 
Industrial Drawing II 

วิชาบังคับก่อน : IND60-126  การเขียนแบบอุตสาหกรรม 1     
Prerequisite :  IND60-126 Technical Drawing I 

ศึกษาและปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเขียนแบบ การออกแบบ  และการ
ผลิตตลอดจนการเชื่อมต่อสู่ระบบการพิมพ์แบบ 3 มิติศึกษาและปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เขียนแบบ การออกแบบ  และการผลิตตลอดจนการเชื่อมต่อสู่ระบบการพิมพ์แบบ 3 มิต ิ
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A study and practice of the process of computer program to working drawing, 
design and production, connect to 3D printing and operations. Using a computer program to  
working drawing, design and production, as well as connect to 3D printing. 

 
IND60-228 กลศาสตร์และอิเลคทรอนิกส์ประยุกต์                2(2-0-4) 

 เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 
 Applied Mechanics and Electronics for Industrial Design 

ศึกษาหลักเบื้องต้นทางกลศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นแนวทางมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

A study of basic principles of mechanics and electronics to be applied to 
industrial design and product development. 

 
2.2.3)  กลุ่มวิชาสนับสนุน  26 หน่วยกิต  

IND60-133 ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 1     2(2-0-4) 
Human Factor in Industrial Design I 
ศึกษาความสัมพันธ์ของขอบเขตทางกายภาพของมนุษย์และการยศาสตร์เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
A study of relations of physical limitations of human and ergonomics for 

applications in industrial product design. 
 

IND60-234 ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม  2    2(2-0-4) 
Human Factor in Industrial Design  II 
ศึกษาพ้ืนฐานจิตวิทยาในกรอบพฤติกรรมมนุษย์ การจดจ า การรับรู้ ปัจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรม  พฤติกรรมมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนแนวโน้มการใช้ชีวิตในอนาคตเพ่ือการประยุกต์พฤติกรรม
มนุษย์ในงานออกแบบอุตสาหกรรม 

A study of psychology of human leading to the understanding of behavioral, 
cognitive and perceptual characteristics of human beings; social and cultural factors; human 
behavior in the 21st century as well as the tendency to live for the future; applications of human 
factors in industrial design. 

 
IND60-235 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการออกแบบ              2(2-0-4) 

 English for Communication in Design 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกอภิปรายในหัวข้อเรื่องการออกแบบการน าเสนองาน

ออกแบบ การอ่านและค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือสรุปใจความ การเขียนและการวิเคราะห์งานออกแบบอย่างมีเหตุและ
ผล โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
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Practice of the four essential English skills: listening, speaking, reading and writing; 
practice in discussing contemporary issues related to the field of design.   

 
IND60-236 การสื่อสารและเทคนิคการน าเสนองานทางการออกแบบ   4(2-6-7) 

Communication and Presentation Techniques in Design 
ศึกษาและปฏิบัติการ การสื่อสารแนวความคิด เพ่ือการน าเสนอแบบทางการออกแบบ

อุตสาหกรรม โดยการเขียนภาพร่าง ฝึกทักษะการวาดเส้น เทคนิคการน าเสนองานในลักษณะ 2 มิติ การท า
หุ่นจ าลองและต้นแบบ 

A study and practice of communication and presentation skill; through sketching, 
drawing, presentation techniques with graphics, models and prototypes used to convey design 
ideas in industrial design.  

 
IND60-237 วิธีวิจัยทางการออกแบบอุตสาหกรรม           2(2-0-4) 

 Research Methods in Industrial Design 
ศึกษาระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การ

ประเมินผล  การอ้างอิง  การอภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัยและน าเสนอการวิจัย  โดยเน้นการวิจัยเพื่อการ
ออกแบบอุตสาหกรรม   

A study of research methodology and procedure, data collection, data analysis, 
evaluation, reference, discussion, report writing and presentation, research reference in industrial 
design. 
IND60-238 การออกแบบอย่างย่ังยืน       2(2-0-4) 

Sustainable Design 
ศึกษาแนวคิด หลักการของการออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส ารวจตัวอย่างของแนวคิด

การพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

A study of concept design principles of sustainable development. Surveying 
concept, development, and application both technology and local knowledge as samples for 
designing environmentally friendly products and developing sustainable communities.  

 
IND60-339 การตลาดและการจัดการธุรกิจการออกแบบ    4(3-3-8) 

Design Business Management 
ศึกษาแนวความคิดและกระบวนการวางแผนงานด้านการตลาด   ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทางการตลาด ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค หลักการเบื้องต้นทางการจัดการธุรกิจ แนวโน้ม
ธุรกิจในอนาคตและปฏิบัติการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดตั้งกิจการทางการออกแบบ 
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A study on the business part of the after-design activities ; to establish a practice, 
fundamentals of management and marketing, understanding the licensing process of intellectual 
properties and also a study on consumer behaviors and design marketing.   

 
IND60-341 การปฏิบัติวิชาชีพ                                  4(2-6-7) 

 Professional Practice 
การศึกษาลักษณะวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพนักออกแบบอุตสาหกรรม  ความรู้เรื่องกฎ - 

หมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการออกแบบอุตสาหกรรม  การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอุตสาหกรรม 

Learning through the experience of professionals in industrial design, discussions 
on various areas of specialization. 

 
IND60-442 สัมมนา         4(3-3-8) 

 Seminar  
ปฏิบัติการวิเคราะห์และวิพากษ์เกี่ยวกับการออกแบบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์การออกแบบ อภิปรายสาระส าคัญเกี่ยวกับการออกแบบในสถานการณ์ต่างๆ ท ารายงานสรุปและ
เสนอผลการสัมมนา 

Seminar on various topics concerning design: exchange of opinions and 
experience in group discussions; written reports and oral presentations are required. 

 
2.3)  กลุ่มวิชาบังคับสาขา  32 หน่วยกิต 

IND60-351 การฝึกงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม      12(0-40-0) 
Professional Training in Industrial Design 
ฝึกงานทางการออกแบบอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ผลิตในชุมชน

หรืองค์กรที่มีหน่วยงาเกี่ยวข้องกับการออกแบบอุตสาหกรรม 
Training of industrial design in the field that concern in factories, production 

groups in communities, or organizations with the departments involving industrial design. 
 

IND60-452 การศึกษาทางการออกแบบอุตสาหกรรมเฉพาะรายบุคคล    4(0-8-4) 
Individual Study in Industrial Design  
ศึกษาส ารวจข้อมูลในเรื่องท่ีเหมาะสมและมีความถนัดเฉพาะตนทางการออกแบบอุตสาหกรรม 

  Individual study and survey of an industrial design topic suitable to the student’s 
ability and interest in the field of craft design. 
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IND60-453 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 1     8(0-16-8) 
Senior Project in Industrial Design I 

วิชาบังคับก่อน : IND60-452  การศึกษาทางการออกแบบอุตสาหกรรมเฉพาะรายบุคคล 
Prerequisite :  IND60-452  Individual Study in Industrial Design  

สรุปข้อมูลเพ่ือการออกแบบ และด าเนินกระบวนการออกแบบ พัฒนาแบบ สรุปผลการออกแบบ 
ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เขียนรายงานในลักษณะปริญญานิพนธ์ทางการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 

Study the analyzed information; develop primary concepts; design and write a 
report in the form of senior project in industrial design based on the advice of assigned 
supervisors.  

 
IND60-454 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 2     8(0-16-8) 

Senior Project in Industrial Design II 
วิชาบังคับก่อน : IND60-453  ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 1 
Prerequisite :  IND60-453  Senior Project in Industrial Design I 

สรุปแบบเพ่ือการผลิต และด าเนินกระบวนการผลิตต้นแบบ ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เขียนรายงานในลักษณะปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม ตามกระบวนการ
และล าดับขั้นตอน  และน าเสนอผลงานการออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์โดยการจัดแสดงนิทรรศการ 

Further develop the design and write a senior project report in industrial design 
based on the advice of assigned supervisors through conferencing; presentation of a complete 
project in the form of exhibition. 

 
2.4)  กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน 18 หน่วยกิต 

         ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชาชีพ ใน 4 กลุ่มวิชาชีพดังต่อไปนี้ 
                     2.4.1 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์      
IND60-361 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1       6(3-6-9) 

Product Design I 
ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นการปฏิบัติการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ความแปลกใหม่

ในการสื่อสารการรับรู้ ด้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
                      A study of principles of product design that focus on the creation of new ideas. 
The novelty of communication awareness with materials available locally. 
 
IND60-362 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2       6(3-6-9) 

Product Design II 
วิชาบังคับก่อน : IND60-361 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 
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Prerequisite :  IND60-361 Product  Design I 
การศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบเพ่ือการผลิต การสร้างคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นภาคใต้ 
A study and practice of designing products, working drawing for production.The 

product features the new ways with existing local materials and original products in south of 
Thailand. 

 
IND60-463 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3      6(3-6-9) 

Product Design III 
วิชาบังคับก่อน : IND60-362  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 
Prerequisite :  IND60-362  Product  Design II 

ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นการศึกษากระบวนการออกแบบองค์รวม การสร้างเอกลักษณ์
ให้กับตราสินค้าที่ออกแบบใหม่ การตลาด การประเมินราคา การบรรจุผลิตภัณฑ์เพ่ือการขนส่งและจัดจ าหน่าย 
การเขียนแบบเพ่ือการผลิตในระบบอุตสาหกรรมและศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพ่ือต่อ
ยอดในเชิงธุรกิจได้ในอนาคต 

A study and design product that emphasizes the holistic design process. Creating 
unique to the brand new designs, marketing, product assessment, packaging to transport and 
distribution,working drawing for mass production.And study the feasibility of mass production to 
continue in business in the future. 

 
2.4.2 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม     

IND60-364 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 1    6 (3-6-9) 
 Industrial Craft Design I 

ศึกษาส ารวจวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม  ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม โดยเน้นถึง
ที่มาของรูปแบบ เอกลักษณ์ท้องถิ่น การท าต้นแบบและการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย  

A study of culture, beliefs, local wisdom, and various factors influencing 
industrial-craft design;  practice designing crafts focusing on the derivation of forms and local 
identity; prototype-making, and testing with the target group to conform to public attraction. 
 
IND60-365 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 2    6(3-6-9) 

 Industrial Craft Design II 
วิชาบังคับก่อน : IND60-364   การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 1 
Prerequisite :  IND60-364   Craft Design I 
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ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม โดยเน้นถึงการประยุกต์ใช้การ
สร้างสรรค์รูปทรงและลวดลายของงานหัตถกรรมจากวัสดุท้องถิ่น ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเน้นถึง
ความสัมพันธ์ของแนวความคิด รูปแบบ ความงาม ประโยชน์ใช้สอยการสื่อความหมาย วัสดุและกระบวนวิธีการ
ผลิต  

A study and practice of creating forms and patterns of crafts from local materials 
with emphasis on the relation of concepts, forms, aesthetics, functions, meanings, materials and 
methodologies in craft design.  

 
IND60-466 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 3    6(3-6-9) 

 Industrial Craft Design III 
วิชาบังคับก่อน : IND60-365 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 2 
Prerequisite :  IND60-365 Craft Design II 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม โดยเน้นเทคนิคการผลิตในระบบหัตถ
อุตสาหกรรมที่เหมาะสม  การตลาด  คุณค่าและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  จรรยาบรรณ  และทรัพย์สินทางปัญญา 
การบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เข้าใจถึงกระบวนการผลิตเพื่อน าไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

A study of designing crafts with an emphasis on suitable production techniques in 
craft system; marketing, product development; product value and standard; ethics and 
intellectual properties. 

 
2.4.3 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบเฟอร์นิเจอร์     

IND60-367 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1      6(3-6-9) 
 Furniture Design I 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของวัสดุ กระบวนการผลิต ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นและประวัติศาสตร์เฟอร์นิเจอร์ 
ปฏิบัติการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์โดยเน้นถึงคุณสมบัติและลักษณะพิเศษของวัสดุ เรียนรู้โครงสร้าง การเลือกใช้วัสดุ 
ท้องถิ่นภาคใต้ การประกอบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ 

A study of principles of materials, production, local wisdom and historical 
furniture.Practice the creations of furniture design by the features and characteristics of the 
material and study structure, material selection, assembling  parts of furniture. 

 
IND60-368 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2      6(3-6-9) 

 Furniture Design II 
วิชาบังคับก่อน : IND60-367 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1  
Prerequisite :  IND60-367 Furniture Design I  
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ศึกษาหลักการยศาสตร์และพฤติกรรมมนุษย์ของกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติงานโดยเน้นกระบวนการ
ออกแบบเฟอร์นิ เจอร์ที่มีการใช้งานเฉพาะเจาะจงด้วยวัสดุท้องถิ่นภาคใต้และการเขียนแบบเพ่ือการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ในระบบอุตสาหกรรม 

A study of ergonomic and human behavior of target group. Practice focusing on 
the process of designing furniture that is used specifically and working drawing for the 
production of furniture and design in the industry. 

 
IND60-469 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3      6(3-6-9) 

 Furniture Design III 
วิชาบังคับก่อน : IND60-368 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2 
Prerequisite :  IND60-368 Furniture Design II 

ศึกษาและปฏิบัติการสร้างสรรค์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นชุด โดยเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมและ
การบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงกระบวนการผลิต การตลาด การประเมินราคาเพ่ือน าไปสู่
การต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

A study and practice the creative furniture design is set by understanding the 
environment and integration with other disciplines, understanding the production, marketing, 
product assessment to lead to further commercial. 

 
2.4.4 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์      

IND60-371 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1      6(3-6-9) 
Packaging Design I 
ศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ ความเป็นมาและวิวัฒนาการ รวมทั้ง

ส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยเน้นการ
สร้างสรรค์รูปลักษณ์ แนวความคิด ในเชิงโครงสร้างและการสื่อความหมาย 

A study of principles and development of packaging design ;survey southern local 
packaging ; practice designing packages with an emphasis on structures and graphic of packages, 
principles of lay-outs, concepts, and graphic communication.    

 
IND60-372 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2      6(3-6-9) 

Packaging Design II 
วิชาบังคับก่อน : IND60-374  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1  
Prerequisite :  IND60-374  Packaging Design I  

ศึกษา ส ารวจ วัสดุและกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ใน
แต่ละประเภท ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการท าหุ่นจ าลองและการทดสอบเพ่ือให้สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์
ที่บรรจุแต่ละประเภท 
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A study and survey on manufacturing processes of packaging design; practice skills 
in designing packages with emphases on the application of model-making techniques and testing 
to respond to the behavior of consumers, distributors, and producers.  

 
IND60-473 การออกแบบบรรจุภัณฑ์  3      6(3-6-9) 

Packaging Design III 
วิชาบังคับก่อน : IND60-372  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2  
Prerequisite :  IND60-372  Packaging Design II  

ศึกษาส ารวจวัสดุ และกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไปได้ในชุมชน เน้นความเป็นไปได้ในเชิง
การตลาดและการผลิต ปฏิบัติการสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้นการใช้ปัญหาจากชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ (PBL) เพ่ือให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สอยของ
ผู้บริโภค ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

Explore and study packaging in manufacturing processes as possible in the 
community; practice skills in designing packages with emphasis on integrated with other 
discipline design, in field of community problem base (PBL); suitable production and packing 
technology in industrial production system; ethics and intellectual properties.     

2.5)  กลุ่มวิชาเลือก        
ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย  12 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 

IND60-381 แนวคิดทางการออกแบบ       4(2-6-7) 
 Concept of Design 

ศึกษาองค์ประกอบด้านความงาม ประโยชน์ใช้สอย พฤติกรรม ประเด็นปัญหาและปฏิบัติการ
สร้างความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสู่ความคิดรวบยอดและสามารถน าเสนอแนวคิดที่ตรงกับวัตถุประสงค์การออกแบบ 

A study of the elements of aesthetic, benefits, behavior, problem identification 
and practice the creativity to conceptual design and present a concept that according the design 
objectives. 
IND60-382 การบูรณาการเพื่อการออกแบบ      4(2-6-7) 

 Integrated for Industrial Design 
การบูรณาการงานวิจัยหรือบริการวิชาการ  วิชาชีพ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทั้ง

เชิงการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการออกแบบและการประเมินผลเพ่ือประยุกต์สู่การออกแบบอุตสาหกรรม โดยใช้
เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) 

A study of design process by integrating with research or community service 
project; focusing on Group Process technique.  

 
IND60-383 ทักษิณศึกษาเพื่อการออกแบบ      4(2-6-7) 

 Southern Thai Study for Design 
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ศึกษาส ารวจข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้เชิงประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต วิถีความคิด ประเพณีและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ศิลปหัตถกรรม  สิ่งของเครื่องใช้ เพ่ือประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่มีคุณค่าและมี
เอกลักษณ์ความเป็นไทยท้องถิ่นภาคใต้ 

A study and explore historical information pertaining to southern Thai people’s 
ways of life and thinking, southern traditions and culture, local wisdom, handicraft, local 
southern tools and equipment, for application in creating valuable designs with southern Thai 
identity. 

 
IND60-384 การออกแบบเรขนิเทศ       4(2-6-7) 

 Graphic Design 
ศึกษาหลักการพ้ืนฐานในการออกแบบกราฟิก รูปแบบและการใช้งานประเภทต่างๆ ความเป็นมา

และวิวัฒนาการ ค้นคว้าตัวอย่างผลงานและแนวคิดการสร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้าง
ผลงานต้นแบบที่เหมาะสมกับโจทย์ที่ได้รับ 

A study of basic graphic design; typography; image; color; layout design and grid 
system; practice in graphic design that according the design objective. 

 
IND60-385 การออกแบบตกแต่งภายใน      4(2-6-7) 

 Interior  Design 
ศึกษาหลักเบื้องต้นในการออกแบบตกแต่งภายใน  ปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายในขั้นพ้ืนฐาน 

ภายในเนื้อที่ขนาดเล็ก  โดยเน้นถึงการออกแบบสร้างสรรค์    การจัดวางเครื่องเรือน  การเลือกใช้วัสดุและสิ่งของ
ประดับตกแต่งท่ีเหมาะสม 

A study of principles of interior design. Practice the basics interior design in the 
small space that emphasizing creative design, arrangement of furniture, selection of materials 
and appropriate decorative items. 

 
IND60-386 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์       4(2-6-7) 

 Furniture Design 
ศึกษาหลักในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ปฏิบัติการออกแบบโดยเน้นถึงหลักการยศาสตร์และ

พฤติกรรมมนุษย์ การประกอบชิ้นส่วน กรรมวิธีการผลิต การเลือกใช้และผสมผสานวัสดุในท้องถิ่น  โดยการ
สร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบแปลกใหม่ สอดคล้องกับบริบทพ้ืนถิ่นภาคใต้ 

A study of principles of furniture design and practice designed with an emphasis 
on ergonomics and human behavior, assembling, production, using and mixing of local materials. 
By creating furniture with southern context to new furniture design. 
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IND60-387 การออกแบบบรรจุภัณฑ์       4(2-6-7) 
 Packaging Design 

ศึกษาหลักการออกแบบและประเภทต่างๆของบรรจุภัณฑ์ ความเป็นมาและวิวัฒนาการ 
ข้อก าหนดและมาตรฐาน ส ารวจรูปแบบและแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์
โดยเน้นการสร้างสรรค์รูปลักษณ์ แนวความคิด ในเชิงโครงสร้างและการสื่อความหมาย 

A study of principles and development of packaging design ; practice designing 
packages with an emphasis on structures and graphic of packages, principles of lay-outs, 
concepts, and graphic communication.   

 
IND60-388 การศึกษาอิสระทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1   4(2-6-7) 

 Independent Study in Craft Design I 
ศึกษาและส ารวจหลักการและกระบวนการต่างๆในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภท

ต่างๆ เช่น งานผ้า งานดินเผา  งานโลหะ งานจักสาน งานไม้และอ่ืนๆ เทคนิคการปฏิบัติการข้ึนรูปด้วยวิธีการต่างๆ
ของผลิตภัณฑ์ทั้งแบบดั้งเดิมในท้องถิ่นภาคใต้และแบบร่วมสมัย โดยเน้นการออกแบบสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ของ
รูปทรง ประโยชน์ใช้สอยและความงาม 

A study  and survey of principles  and processes of craft products design such as 
fabric, ceramics, metal, basketry and wood working and others. FormingTechnique in various 
ways from traditional local products in the South to contemporary products.  Focused on the 
relationship of form, function and aesthetic. 

 
IND60-389 การศึกษาอิสระทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2   4(2-6-7) 

 Independent Study in Craft Design II 
วิชาบังคับก่อน : IND60-388  การศึกษาอิสระทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1  
Prerequisite :  IND60-388  Independent in Craft Design I  

ศึกษาและส ารวจหลักการและกระบวนการต่างๆในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภท
ต่างๆ เช่น งานผ้า งานดินเผา  งานโลหะ งานจักสาน งานไม้และอ่ืนๆ เน้นปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงการออกแบบ การผลิตและการตลาดเชิงอุตสาหกรรม การบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการผลิตเพ่ือน าไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

A study  and survey of principles  and processes of craft products design such as 
fabric, ceramics, metal, basketry and wood working and others. Focused on the design and 
creativity with regard to manufacturing and industrial marketing. Integration  with other involved 
disciplines.  Manufacturing process for further commercialization. 
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IND60-391 การออกแบบเครื่องประดับ      4(2-6-7) 
 Jewelry Design 

ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องประดับ ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล
ต่อการออกแบบเครื่องประดับ  ปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับ โดยเน้นวัสดุและกระบวนการวิธีการผลิตจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ เช่น โลหะ เทคนิคเครื่องถม มุก และวัสดุท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือการสร้างสรรค์เครื่องประดับที่มี
คุณค่าและได้มาตรฐานสากล 

A study of principles of jewelry design; human behavior, social, and cultural 
factors which influence the jewelry design; practice jewelry design focusing on the application of 
metal, pearl, various local materials and the processes based on southern local wisdom such as 
in-laid silver and gold (neilloware); creating suitable jewelry design with international standard. 
IND60-392 การออกแบบส่ิงทอ       4(2-6-7) 

 Textile Design 
ศึกษาและส ารวจรูปแบบและลวดลายของการทอผ้ากรรมวิธีการผลิตทั้งแบบพื้นบ้านและในระบบ

อุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบการทอ ฝึกปฏิบัติการทอผ้าและการประยุกต์ใช้กรรมวิธีและลวดลายการ
ทอผ้าแบบพื้นถิ่นภาคใต้มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

A Study and survey of weaving process both traditional and industrial process; 
emphasis on local southern textile. 
 
IND60-393 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับการตกแต่ง     4(2-6-7) 

 Decorative items Design 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับการตกแต่ง โดยค านึงถึงรูปแบบ

ในการตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุและเทคนิคที่เหมาะสม 
A study of basic product design for spatial arrangement utilizing decorative 

elements, the study concerning styles, selection of materials and techniques with an emphasis 
on creative design, ways of life and local cultural medium.  

 
IND60-394 การออกแบบของเล่น       4(2-6-7) 

 Toy Design 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการออกแบบของเล่น  โดยค านึงถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การ

ส ารวจข้อมูลพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย การทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานออกแบบ  
A study of principles of toy design; standard of toy products; survey of the target 

users’ behavior; information evaluation and analysis for toy design development; practice toy 
design with emphasis on the application of local materials; creating toys based on contemporary 
forms and uniqueness in accordance with the trend in toy industry. 
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IND60-395 การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก     4(2-6-7) 
 Souvenir Design 

ศึกษาหลักการเบื้องต้น ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  รสนิยมและปัจจัยต่างๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคสินค้าท่ีระลึก  ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า
ที่ระลึก ตามแนวร่วมสมัย  สอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 

A study of principle of souvenior design. Survey and analysis of Thai and foreign  
tourists’ behavior; taste and factors influencing souvenir consuming; practice souvenir design 
with emphasis on creative work and Thai identity; souvenir design based on contemporary trend 
and conforming to target consumers’ attraction. 

 
IND60-396 การถ่ายภาพ        4(2-6-7) 

Photography  
ปฏิบัติการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ภายในและภายนอกสตูดิโอ  โดยเน้นการจัดองค์ประกอบของภาพ  

เทคนิคการจัดแสง  การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการน าเสนอภาพส าหรับงานออกแบบอุตสาห- 
กรรม 

Practice taking photographs of products inside and outside studio with an 
emphasis on composition of photographs; lighting techniques; refining photographs by computer 
programs; presentation of photographs for industrial design. 

 
IND60-397 นวัตกรรมด้านวัสดุเพื่อการออกแบบ     4(2-6-7) 

 Innovation Material for Design 
ศึกษาและปฏิบัติการเพ่ือสร้างหรือประยุกต์วัสดุใหม่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัสดุศาสตร์ สู่

การใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานออกแบบในรูปแบบต่างๆ 
                     A study and practice of creating new materials and applications. The relevant 
departments of materials science to the creative use of product design in different ways. 
 
IND60-398 สุนทรียศาสตร์ส าหรับนักออกแบบ     4(2-6-7) 

 Aesthetic Design 
ศึกษาความหมาย ทฤษฏีต่างๆ และคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ และการส่งผลต่อการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์  การศึกษาแนวทางการออกแบบโดยใช้ทฤษฏีทางสุนทรียศาสตร์   
A study of meaning, theories, aesthetic values and the impact of aesthetic on 

product design. The study of design using the theory of aesthetics. 
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IND60-399 การศึกษาอิสระทางออกแบบ      4(2-6-7) 
 Independent Study in Design 

ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เกี่ยวกับการออกแบบเฉพาะเรื่อง 
Independent study and individual or group practice in a suitable topic of design.  
 
4)  หมวดวิชาเลือกเสรี    8  หน่วยกิต 
เลือกจากรายวิชาที่มีสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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3.2 ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 อาจารย์ นางสาวภริตพร 
แก้วแกมเสือ  
 

วท.ม. สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
ออ.บ. ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

2 อาจารย์ นายปรัชญา กฤษณะพนัธ์ 
 

สถ.ม. ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 

สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2551 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายเรวัต สุขสิกาญจน์ 
 

คอ.ม. เทคโนโลยี
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2549 

ศ.บ. การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543 

4 อาจารย์ นายทรงพันธุ์ จันทร์ทอง 
 

สถ.ม. ศิลปอุตสาหกรรม 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 

ศศ.บ. ศิลปเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2548 

5 อาจารย์ นางสุวิตา แก้วอารีลาภ 
 

สถ.ม. ศิลปอุตสาหกรรม 
  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2556 

ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2552 
สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2551 

6 อาจารย์ นางศกุนิชญ์ จันทร์ทอง 
 

สถ.ม. การออกแบบ
อุตสาหกรรม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2557 

ศศ.บ. การออกแบบ
ทัศนศิลป์-การ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2549 

7 อาจารย์ นางสาวกษญิา เก้าเอี้ยน 
 

สถ.ม. การออกแบบ
อุตสาหกรรม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2558 

สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 

8 อาจารย์ นางสาววาลุกา เอมเอก 
 

สถ.ม. การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2558 

ศศ.บ. การออกแบบ
ทัศนศิลป์-การ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2552 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
- 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง หลักสูตรจึงได้ก าหนด

รายวิชาที่เรียกว่า การฝึกงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม (Professional Training in Industrial  Design) จัดอยู่ใน
กลุ่มวิชาบังคับสาขา ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสถานประกอบการ
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพการออกแบบอุตสาหกรรมในส่วนต่างๆ ของสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการจะมีการนิเทศและติดตาม
ประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากทั้งสองแหล่งคือมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 
ฉะนั้นรายวิชาการฝึกงานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ในสาขา จึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยและโลก
ของงาน ซึ่งจะให้โอกาสนักศึกษาได้เตรียมตัวส าหรับชีวิตการท างานจริง หลังส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
         ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความส าคัญ 
และความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

2) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 
5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาท่ี 3 ของปีการศึกษาที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา โดยมีการปฏิบัติงานเสมือนพนักงานจริงของสถานประกอบการ 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ปริญญานิพนธ์)  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
           เป็นชุดรายวิชาที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้บูรณาการความรอบรู้ในรายวิชาต่างๆ ทางด้านวิชาชีพการ
ออกแบบอุตสาหกรรมและวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่อง  เพ่ือฝึกฝนการปฏิบัติวิชาชีพทางการออกแบบอุตสาหกรรมใน
หัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้การควบคุม  แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการปริญญานิพนธ์ ใน 3 
รายวิชาต่อเนื่องกัน ดังนี้  

5.1.1  IND60-452 การศึกษาทางการออกแบบอุตสาหกรรมเฉพาะรายบุคคล  
ศึกษาส ารวจข้อมูลในเรื่องท่ีเหมาะสมและมีความถนัดเฉพาะตนทางการออกแบบอุตสาหกรรม 
5.1.2  IND60-453 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 1 
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ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  พัฒนาแนวความคิดเบื้องต้น  ปฏิบัติการออกแบบและเขียนรายงานในลักษณะ
ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการปริญญา
นิพนธ์ 

5.1.3  IND60-454 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 2 
พัฒนาการออกแบบและเขียนรายงานในลักษณะปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม ตาม

กระบวนการและล าดับขั้นตอน ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการปริญญานิพนธ์  น าเสนอ
ผลงานการออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์โดยการจัดแสดงนิทรรศการ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆที่น าไปสู่การจัดตั้งโครงการ

ปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสม สามารถแสดงแนวคิดหลัก กระบวนการออกแบบ แนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนา
แบบร่าง จนถึงงานออกแบบขั้นสุดท้าย  โดยการน าเสนอผ่านการเขียนรายงาน การเขียนแบบอุตสาหกรรม การ
เขียนทัศนียภาพ งานต้นแบบ นิทรรศการ และอ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 

5.3  ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4  
(การศึกษาทางการออกแบบอุตสาหกรรมเฉพาะรายบุคคล) 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 (ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 1) 
ภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษาที่ 4 (ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 2) 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
IND60-452 การศึกษาทางการออกแบบอุตสาหกรรมเฉพาะรายบุคคล    4 หน่วยกิต 
IND60-453 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 1             8 หน่วยกิต 
IND60-454 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 2     8 หน่วยกิต 

รวม            20 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  
มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้ค าปรึกษาในการจัดท าข้อเสนอโครงการปริญญานิพนธ์  ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของคณะกรรมการปริญญานิพนธ์  ซึ่งเป็นผู้ก าหนดตารางการด าเนินการประจ าภาคการศึกษา โดยวิชา
นี้จะเริ่มก่อนปฏิทินการศึกษาปกติ  และควรมีเตรียมความพร้อมโดยการปรึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ก่อนการจัดท าข้อเสนอโครงการ และมีการวางแผนการด าเนินงานตามเวลาที่เหมาะสม  รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการโดยการจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา และมีรูปแบบการท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

5.6  กระบวนการประเมินผล   
ประเมินผลโดยคณะกรรมการปริญญานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์   ภายใต้การควบคุมดูแล

ของคณะกรรมการปริญญานิพนธ์  โดยการประเมินผลในการน าเสนอความก้าวหน้าแต่ละครั้งตามตารางการ
ด าเนินการประจ าภาคการศึกษา ตั้งแต่การเสนอหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลพร้อมท าการสรุปผลเพ่ือ
น าไปสู่แนวทางในการออกแบบ การพัฒนาแบบร่าง การวิเคราะห์และประเมินผลจนเป็นการออกแบบขั้นสุดท้าย 
(Final  Presentation)  โดยมีบันทึกการให้ค าปรึกษาความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือใช้
ประกอบการประเมินผลโดยรวม 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย

การใช้ต าราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
2. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ การ

เรียนรู้และปฏิบัติงาน เช่น  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้
บริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ (Journal 
link & VLS) 

3. ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และการมีวินัย มีการสร้างภาวะความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานหรือการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือ
ส่งงาน และมีกติกาในการสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้า
เรียนตรงตามเวลา  

4. ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี การเจรจาสื่อสาร และการวางตัวในการท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนในระหว่างการเรียนรู้  

5. ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 

6. ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานจริง การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
ทฤษฎี ควบคู่กับการปฏิบัติการ เรียนรู้การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์เฉพาะทางวิชาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงใน
การท างาน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกล้าหาญทางจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 

2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
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4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
5) การเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
6) กิจกรรมกลุ่ม (Group Process) 
7) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
9) สุนทรียสนทนา (Dial) 
10) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-based Learning 
11) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
12) การเข้าเรียน การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งรายงานตามขอบเขตของงานและการตรงต่อเวลา 
2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม 
3) การโต้ตอบถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
4) การน าเสนอโครงงาน 
5) ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของนักศึกษา 
6) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการท างาน 
7) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนคิด (Reflection) ผ่านการบันทึกการเรียนรู้ 

(Journal Reflection) 
8) ดูพฤติกรรมในการเข้าเรียนความรับผิดชอบทั้งงานเดียวและงานกลุ่ม 

 
2.2. ด้านความรู้  
      มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคม 
 2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา  
 2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต  
 3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
5) วิทยากรพิเศษ 
6) นิทรรศการทางศิลปะแขนงต่าง ๆ  
7) การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลาก 
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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9) การอภิปรายกลุ่ม 
10) การท างานในชั้นเรียน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) ประเมินผลเนื้อหา การสอบอัตนัยและปรนัย 
5) การประเมินผลงานและการสร้างสรรค์ผลงาน 
6) ประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
7) การน าเสนองาน 
8) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และกิจกรรม 
9) การโต้ตอบ ถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

 
2.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
      สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ 
2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างการศึกษา 
3) อภิปรายรายกลุ่มย่อย 
4) กิจกรรมกลุ่ม (Group Process) 
5) วิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) 
6) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ร่วมกัน 
7) อภิปรายประกอบสื่อ 

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) การประเมินผลงานและสร้างสรรค์ผลงาน 
5) การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
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6) การน าเสนองาน (Presentation) 
 
2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
2) ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1) อภิปรายกลุ่ม 
 2) ท ารายงานกลุ่ม 

   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) การโต้ตอบถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

 
2.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถสื่อสาร  ใช้สถิติ/คณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่
เหมาะสม 

  2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในชีวิต 
ประจ าวัน 

  3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) โดยก าหนดแหล่งค้นคว้าในสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) น าเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ร่วมกัน 
4) การมอบหมายการท ารายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว 
5) การแนะน าแหล่งข้อมูลเบื้องต้น 
6) การสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) 
2) ประเมินจากการสังเกตในการน าเสนองาน 
3) ประเมินความสามารถจากการใช้สื่อในการน าเสนอ 
4) การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน 

2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
        นักศึกษาต้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ครอบคลุมดังนี ้
1) มีทักษะทางการออกแบบและสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2) มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีการผลิตได้อย่างเหมาะสม  
3) มีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อการผลิตต้นแบบงานออกแบบอุตสาหกรรม

ได้อย่างเหมาะสม 
4) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทั้งในด้านการสร้างงาน การ

สื่อสาร และการน าเสนอผลงาน 
5) มีทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมกับ

วิชาชีพ 
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

                  เน้นรายวิชาด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งพ้ืนฐานวิชาชีพ การออกแบบ การสื่อสาร การผลิตงาน
ต้นแบบ และรายวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเกี่ยวเนื่อง ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความรู้ครอบคลุมดังนี้ 

1) ความรู้ความเข้าใจศาสตร์ทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ  

2) สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในแต่ละ
ขั้นตอน 

3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการท างานเพื่อให้เกิดศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

  การประเมินองค์รวมของทักษะทุกด้าน คือ  
1) การประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  
2) การประเมินผลความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยประเมินผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอนของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบอุตสาหกรรมในแต่
ละรายวิชา 
 
 

ฉบับผ่านสภามหาวทิยาลัยครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวนัที่ 11 มี.ค. 2560



 

50 
 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
แผนที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง (สัมพันธ์กับการ

พัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง โดยที่ผล
การเรียนรู้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 

3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

3.2 ด้านความรู้  
1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา  
2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต  
 3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ 
        2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
  3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
2) ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสมในชีวิต 

ประจ าวัน 
3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การสืบค้น

ข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 
  3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 1)  มีทักษะทางการออกแบบและสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 2)  มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีการผลิตได้อย่างเหมาะสม  
 3)  มีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือเครื่องจักรเพ่ือการผลิตต้นแบบงานออกแบบอุตสาหกรรม

ได้อย่างเหมาะสม 
 4)  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทั้งในด้านการสร้างงาน การ

สื่อสาร และการน าเสนอผลงาน 
5)  มีทักษะในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมกับ

วิชาชีพ 
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3.7 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คณุธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะในการปฏิบตัิทางวชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป                     
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                     
GEN59-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย                     
GEN59-112 การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                     
GEN59-113 การสื่อสารภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม                     
GEN59-114 การสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                     
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     

GEN59-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก                     
GEN59-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม                     

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                     
GEN59-131 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                     

4. กลุ่มวิชาสารสนเทศ                     
GEN59-141 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต                     
5. กลุ่มวิชาการจัดการ                     
GEN59-151 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด                     
6. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย                     
GEN59-161 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต                     
2. หมวดวิชาเฉพาะ  (148 )                     
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (18)                     
2.1.1 กลุ่มวิชาการออกแบบ  (8)                     
IND60-111  มูลฐานการออกแบบ 1   

 
 

  
   o 

 
  

 
o  

   
 

IND60-112  มูลฐานการออกแบบ 2         
 o 

 
  

 
o    
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รายวิชา 
1.คณุธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะในการปฏิบตัิทางวชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
2.1.2 กลุ่มวิชาเทคนิค (4) 

 
 

     
 

     
   

  
 

 

IND60-121  ทัศนศิลป์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม  o 
 

    
 

 o      
 

  
 

o 
2.1.3 กลุ่มวิชาสนับสนุน  (6)  

 
 

    
 

 
 

    
   

  
 

 
 IND60-131  มรดกและวัฒนธรรมพื้นถิ่นประยุกต์ 
                เพื่อการออกแบบ  

 
 

 o  
 

 o o  
  

 o 
 

  
 

 

 IND60-132 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 1  o   o    o o     o     o 
2.2  กลุ่มวิชาวิชาชีพ (62) 

 
 

   
 

 
 

   
  

   
 

  
 

2.2.1 กลุ่มวิชาการออกแบบ 
 

 
   

 
 

 
   

  
   

 
  

 
IND60-113  การออกแบบอุตสาหกรรม 1  o o   

 
  o  o  o  

 
o   o o o 

IND60-214  การออกแบบอุตสาหกรรม 2 o o   o   o  o  o o o o   o o o 
IND60-215  การออกแบบอุตสาหกรรม 3   o o   o   o  o  o o o o   o o o 
IND60-216  การออกแบบอุตสาหกรรม 4  o o   o   o  o  o o o o   o o o 
2.2.2 กลุ่มวิชาเทคนิค (8.0)  

 
 

   
 

 
 

   
  

   
 

  
 

IND60-122  วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1  o 
 

 
 

 o o o o 
 

 o   
 

  
 

 
IND60-223  วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2  o 

 
 

 
 o o o o 

 
 o   o   

 
 

IND60-224  วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 3  o 
 

 
 

 o o o o 
 

 o   o   
 

 
IND60-225  วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 4  o 

 
 

 
 o o o o 

 
 o   o   

 
 

IND60-126  การเขียนแบบอุตสาหกรรม 1  o 
 

 
 

    o 
 

  o 
  

 
 

o  
IND60-127  การเขียนแบบอุตสาหกรรม 2  o 

 
 

 
    o 

 
  o 

  
    

IND60-228  กลศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ 
                เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 

  o  
 

   o o 
 

  
o  

 
o 

  
 

2.2.3 กลุ่มวิชาสนับสนุน (7.5)    
   

   
   

   
      

IND60-133  ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 1  o 
 

 o 
 
  o o 

 
  

  
 

 
 

 o 
IND60-234  ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 2  o   o 

 
  o o 

 
  

  
 

 
 

 o 
IND60-235  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการออกแบบ  o 

 
  

 
   o 

 
   o   
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รายวิชา 
1.คณุธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะในการปฏิบตัิทางวชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
IND60-236  การสื่อสารและเทคนิคการน าเสนองาน   
                ทางการออกแบบ 

 o 
 

  
 

 
 
 o 

 
 

   o  
 

 
 

 IND60-237  วิธีวิจัยทางการออกแบบอุตสาหกรรม 
 

o 
 

 o     o 
 

  o  o  
 

  
IND60-238  การออกแบบอย่างยั่งยืน o o    

 
 o o o 

 
  

   
 

 
 o 

IND60-339  การตลาดและการจัดการธุรกิจการออกแบบ o o o  o 
 

o  o o o o  
 

o o  
 

  
 IND60-341  การปฏิบัติวิชาชีพ  o o   o 

 
o o o     

    
 

  
 IND60-442  สัมมนา  o o 

 
 o     

  
o o   o  

 
  

 2.3  กลุ่มวิชาบังคับสาขา (8.0)                                           
    

 
 

  
   

  
   

 
 

  
IND60-351  การฝึกงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม 

 
    o o o o    o o o     o 

IND60-452  การศึกษาทางการออกแบบอุตสาหกรรมเฉพาะรายบุคคล 
 

 
 

      
  

  o o o o o o o 
IND60-453 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม1 

 
 

 
      

  
  o      o 

IND60-454 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม2   
 

      
  

  o      o 
 2.4  กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน (4.5) 

 
 

 
 

  
  

 
    

   
 

 
  

 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ (4.5) 
 

 
 

 
  

  
 

    
   

 
 

  
IND60-364  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 o o   o o    

  
o o o o    o o 

IND60-362  การออกแบบผลิตภัณฑ์  2 o o   o o    
  

o o o o    o o 
IND60-463  การออกแบบผลิตภัณฑ์  3 o o   o o    

  
o o o o    o o 

 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม (4.5) 
      

  
  

 
  

   
 

  
 

IND60-364  การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 1 o o   o o    
  

o o o o    o o 
IND60-365  การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 2 o o   o o    

  
o o o o    o o 

IND60-466  การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 3 o o   o o    
  

o o o o    o o 
 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (4.5) 

 
 

     
 

   
  

      
 

IND60-367  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์  1 o o   o o o   
  

o o o o    o o 
IND60-368  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์  2 o o   o o    

  
o o o o     o 

IND60-469  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์  3 o o   o o    
  

o o o o     o 
 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์  (4.5) 
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รายวิชา 
1.คณุธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะในการปฏิบตัิทางวชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
IND60-371  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  1 

 
o   

  
  

   
o  

  
   o  

IND60-372  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  2 
 

o   
  

  
   

o  
  

   o  
IND60-473  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  3 

 
o   o 

 
   

  
o  

 
o    o o 

 2.5  กลุ่มวิชาเลือก (4)                                                        
IND60-381  แนวคิดทางการออกแบบ      o o  o o   o        
IND60-382  การบูรณาการเพื่อการออกแบบ  o   o     o   o  o    o o 
IND60-383  ทักษิณศึกษาเพื่อการออกแบบ  o      o o o   o        

IND60-384  การออกแบบเรขนิเทศ  o   o     o   o  o    o  
IND60-385  การออกแบบตกแต่งภายใน  o   o     o   o  o    o  
IND60-386  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์  o   o     o   o  o    o  
IND60-387  การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น o o   o o    o  o o o o    o o 
IND60-388  การออกแบบผลิตภัณฑ์ดินเผา  1 

 
o   o     o 

 
 o  o    o  

IND60-389  การออกแบบผลิตภัณฑ์ดินเผา  2 
 

o   o     o 
 

 o  o    o  
IND60-391  การออกแบบเครื่องประดับ  o   

 
  o  o 

 
 o     

   
IND60-392  การออกแบบสิ่งทอ 

 
o   o 

 
   o 

 
 o  o    o  

IND60-393  การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับการตกแต่ง 
 

o   o 
  

  o 
 

 o  o    o  
IND60-394  การออกแบบของเล่น  

 
o   o  

 
  o   o  o    o  

IND60-395  การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก 
 

o   o 
  

  o 
 

 o  o    o  
IND60-396  การถ่ายภาพ     o 

  
 o o 

 
   o    o  

IND60-397  นวัตกรรมด้านวัสดุเพื่อการออกแบบ  
 

o   o 
  

  o 
 

 o  o    o  
IND60-398  สุนทรียศาสตร์ส าหรับนักออกแบบ 

 
o   o 

  
  o 

 
 o  o    o  

IND60-399  การศึกษาอิสระทางการออกแบบ 
 

o   o 
  

  o 
 

 o  o    o  
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ค.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

สถาบันการศึกษาก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่า นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร และ
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน    

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะท่ีก าลังศึกษา 
     การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการวัดผลการเรียนรู้

ผ่านการสอบ รายงาน ผลงานการออกแบบ งานต้นแบบ และอ่ืนๆตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน  
                 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
                 การประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาใช้

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช้การประเมิน
จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติ
ด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ 
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

การประเมินการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ค.) 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่สอน 
โดยสาระประกอบด้วย 

-  บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน 
-  สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
-  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร 
และมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง ที่มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์

ในสาขาวิชาฯ  มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการ
ใช้และการผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์และมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 
 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
    1) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือวางแผน บริหารจัดการ ก ากับ
ติดตามการด าเนินการของหลักสูตรและทรัพยากรการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
    2) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือวางแผนจัดท าแผนการเรียนรู้
ในทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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    3) มีแผนในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา พ.ศ.2564 และ
ด าเนินการใช้หลักสูตรปรับปรุงภายในปีการศึกษา พ.ศ.2565 
2. บัณฑิต 
  1) ด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากผู้ใช้
บัณฑิตในทุกปีการศึกษา 
  2) ด าเนินการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตในทุกปีการศึกษา 
  3) ศึกษา ติดตามและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อก าหนด รวมถึงการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบที่ส าคัญ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสม 
  4) ติดตามและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ในรายวิชาการฝึกงานทางด้านการออกแบบ
อุตสาหกรรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกปีการศึกษา รวมทั้ง
การใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร 
3. นักศึกษา 
  1) ระบบการรับนักศึกษา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี 
  2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการเข้าศึกษาเพ่ือให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนในหลักสูตร 
  3) มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือให้นักศึกษาได้ขอค าแนะน า ปรึกษาปัญหาในการเรียน การใช้
ชีวิต และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนได้ชี้แนะ ให้ค าแนะน าในด้านการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆแก่นักศึกษา 
   4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมและประสบการณ์ ศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   5) จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ การกีฬาและสุขภาพ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   6) มีการประชุมติดตาม บริหารและพัฒนาผลลัพธ์อัตราคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
4. อาจารย ์
   1) การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 2) การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาการออกแบบอุตสาหกกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการออกแบบอุตสาหกกรรมหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
   3) การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือมี
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือมาร่วมสอน ให้ค าแนะน าและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
ในวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
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   4) มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชา การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา 
   5) ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ได้เข้ารับการอบรม
พัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
   6) มีการวางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของแผนการพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการ
มีคุณวุฒิปริญญาเอกและการมีต าแหน่งทางวิชาการ 
   7) มีแนวทางในการพัฒนาผลลัพธ์จ านวนอาจารย์ที่เหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา อัตราการคงอยู่
ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   1) มีการวางแนวทางการออกแบบและก ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มวิชาหลักเพ่ือให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ความก้าวหน้าทาง 
เทค- โนโลยี การเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อก าหนด รวมถึงการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการ
ออกแบบที่ส าคัญโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2) มีการก าหนดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ก ากับ ติดตามและตรวจสอบ การ
จัดท าแผนการเรียนรู้/รายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
   3) มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกปี
การศึกษา เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
   4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาภายหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
   5) มีการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และก ากับ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   1) มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
   2) การด าเนินการของหลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่มีหนังสือด้านการบริหารและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น มีห้องอ่าน
หนังสือของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมและของส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่อาคาร
วิชาการ 6 ซึ่งรวบรวมต ารา วารสารด้านการออกแบบอุตสาหกรรม รวมถึงเอกสารค าสอนอ่ืนๆ 
   3) มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้แก่ ห้องบรรยายที่ประกอบด้วยครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนู - 
ปกรณ์ ห้องปฏิบัติการออกแบบ ห้องตรวจงาน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือ รวมถึงมีระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ไร้สายซึ่งใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร ที่อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
อาคารวิชาการ 5,6 อาคารศูนย์เครื่องมือ 
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   4) มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อความพร้อมของทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในทุกปีการศึกษา และน าผลการประเมินที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือ
พิจารณา 
   5) ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวช้อง 
เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะมีส่วนร่วมใน
การเสนอ แนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็น นอกจากนี้วิทยากรและอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนก็มีส่วน
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ รวมถึงการจัดซ่อมและจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนการสอน 
   6) ประสานงานกับส่วนพัสดุในการจัดซ่อมหรือจัดหาครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ีในห้องบรรยายและห้อง 
ปฏิบัติการทดแทนของเก่าที่ช ารุด 
   7) ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในการจัดซ่อมหรือปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย
เพ่ือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว 
 
7. การก าหนดตัวบ่งช้ี (Key Performance Indicators)  
    ก าหนดตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 10 
 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดย
พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
     กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 

พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ  หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า 
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การ
ทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หาก
พบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง

ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
       ด าเนินการประเมินจากนักศึกษาโดยติดตามจากผลการเรียน และผลการท าศิลปนิพนธ์ทางด้านการ

ออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผลการท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนการวางแผนการท างาน 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงการ การออกแบบและพัฒนาแบบ จนถึงขั้นตอนการ
น าเสนองานขั้นสุดท้าย (Final Presentation) เป็นรายบุคคล และส าหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้
แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
       ด าเนินการโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้

บัณฑิต 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

       ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน  

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 
คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย  1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 

และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
นั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยู่เสมอ 
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ภาคผนวก ก. 
การเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบ 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  และ 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
.....................................................................     

1. เปรียบเทียบชื่อหลักสูตร 
1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
      ภาษาไทย   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 

               ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Architecture Program in Industrial Design  
1.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
      ภาษาไทย   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม   
                                ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ 

               ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Architecture Program in Industrial, Product, Furniture  
                                          and Packaging Design   
 
2. เปรียบเทียบชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
                ภาษาไทย             ชื่อเต็ม : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม) 
                              ชื่อย่อ :  สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม) 

     ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Architecture (Industrial Design) 
                              ชื่อย่อ  : B.Arch. (Industrial Design)   

1.2 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
                ภาษาไทย             ชื่อเต็ม : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์  
                                                      เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์) 
                              ชื่อย่อ :  สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 
                                                     และบรรจุภัณฑ์) 

     ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม : Bachelor of Architecture (Industrial, Product, Furniture and           
                                          Packaging Design) 
                             ชื่อย่อ  : B.Arch. (Industrial, Product, Furniture and Packaging Design)   
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3. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 

(49 หน่วยวิชา) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

(196 หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (10)  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (40)  

 กลุ่มวิชาภาษา (4) 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (3) 
 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ (0.5) 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1.5) 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (1.0) 

 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (20) 
 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (12) 
 กลุ่มวิชาสุขพลานามัย (4)  
 กลุ่มวิชาสารสนเทศ (4) *  
 ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (37)  2. หมวดวิชาเฉพาะ (148) 

 กลุ่มวิชาแกน (4.5) 
 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (28.5) 
 กลุ่มวิชาเอกเลือก (4) 

 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน (18) 
 กลุ่มวิชาชีพ (62) 
 กลุ่มวิชาบังคับสาขา (32) 
 กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน (18) 
 กลุ่มวิชาเลือก (12) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (8) 
 
หมายเหตุ  มีการเปลี่ยนจากระบบหน่วยวิชาเป็นหน่วยกิต ซึ่งเมือเทียบกันแล้วมีจ านวนหน่วยวิชาของโครงสร้าง
หลักสูตรเท่าเดิม 
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4.  เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (10) 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (40) 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา (4) 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (4) 
 GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน 

(รายวิชาใหม่) 
0(0-0-8) 

GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(รายวิชาใหม่) 

0(0-0-8) 

THA-100 ภาษาไทยร่วมสมัยและการรู้สารสนเทศ                          1(3-2-7)                     GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 
(รายวิชาใหม่) 

4(3-2-7) 

ENG-106  ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ                                     1(3-2-7)                     GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
(รายวิชาใหม่) 

2(1-2-3) 

ENG-107  ภาษาอังกฤษเพื่อสุนทรียศาสตร์                                       1(3-2-7)                     GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร(รายวิชาใหม่) 2(1-2-3) 
ENG-110  ภาษาอังกฤษด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี              1(3-2-7)                     GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(รายวิชาใหม่) 
2(1-2-3) 

 GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
(รายวิชาใหม่) 

2(1-2-3)  

GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน (รายวิชาใหม่) 4(2-4-6) 
GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (รายวิชาใหม่) 4(2-4-6) 

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (3) 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3) 
1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1)  GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมืองโลก 

(รายวิชาใหม่) 
4(3-2-7) 

SOC-107  สิทธิ กฎหมาย และสังคม                                                   1(3-2-7)                     GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม 
(รายวิชาใหม่) 

4(3-2-7) 

SOC-108  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมโลก                                  1(3-2-7)                     GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด  
(รายวิชาใหม่) 

4(2-4-6) 

SOC-109  การเมือง ประชาสังคม และการเคลื่อนไหวทางสังคม 1(3-2-7)                      
SOC-110  ชีวิตประจ าวันกับหลักการอยู่ร่วมกันทางสังคม         1(3-2-7)                     
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (1)  
HUM-105 มนุษยภาพ ชีวิต และการพัฒนาตนเอง                           1(3-2-7)                     
HUM-106 มนุษยภาพ สังคม และสุนทรียศาสตร ์                          1(3-2-7)                     
1.3 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ (0.5) 1.3 กลุ่มวิชาสุขพลานามัย (0.5) 
SRE-100  กีฬา นันทนาการ และออกก าลังกายเพื่อสุขภาวะ           0.5(1-3-4)  GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 

(รายวิชาใหม่) 
 
 
 

4(2-4-6) 

1.4 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1.5) 1.4 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1.5)  
ITE-104  ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                 0.5(1-2-3)      GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปัจจุบันและอนาคต 

(รายวิชาใหม่) 
4(0-0-8) 

ITE-105 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2                  0.5(2-0-4)                 
ITE-106 การจัดการงานเอกสารและ การสร้างงานน าเสนอ         0.5(2-0-4)                
ITE-107 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                                     0.5(2-0-4)                
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ITE-108 การใช้ ตารางค านวณและการจั ดการฐานข้ อมู ล            
0.5(0-4-2)               

0.5(2-0-4)                

1.5  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (1) 1.5  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (1) 
SCI-101  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมนุษย์                           0.5(2-0-4)                GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

(รายวิชาใหม่) 
4(3-2-7) 

SCI-102  ประวัติและปรัชญาของวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี                                                                    0.5(2-0-4)                 
SCI-103  ชีวิตและธรรมชาต ิ                                                            0.5(2-0-4)                
SCI-104  วิทยาศาสตร์และธุรกิจ                                                      0.5(2-0-4)                
SCI-105  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                         0.5(2-0-4)                
SCI-106  โลกและระบบสุริยะ                                                          0.5(2-0-4)                
SCI-107 พรรณพืชเพื่อชีวิต                                                               
SCI-108  มนุษย์และสิง่แวดล้อม                                                      

2. หมวดวิชาเฉพาะ  (37) 2. หมวดวิชาเฉพาะ  (148) 
2.1  กลุ่มวิชาแกน (4.5)  2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐาน (18) 

 2.1.1 กลุ่มวิชาการออกแบบ(2.5)  2.1.1 กลุ่มวิชาการออกแบบ(8) 
 IND-114 ทัศนศิลป์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม  0.5(1-2-3) IND60-111 มูลฐานการออกแบบ 1 4(2-6-7) 
 IND-115 มูลฐานการออกแบบ 1  1(2-6-7)  IND60-112 มูลฐานการออกแบบ 2 4(2-6-7) 
 IND-116 มูลฐานการออกแบบ 2  1(2-6-7)    

2.1.2 กลุ่มวิชาเทคนิค (1.5) 2.1.2 กลุ่มวิชาเทคนิค (4) 
IND-126  วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1(3-3-8) IND60-121  ทัศนศิลป์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 4(2-6-7) 
2.1.3 กลุ่มวิชาสนับสนุน(1) 2.1.3 กลุ่มวิชาสนับสนุน(6) 
IND-132ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 1 0.5(2-0-4) IND60-131  มรดกและวัฒนธรรมพื้นถิ่นประยุกต์เพื่อการ

ออกแบบ 
4(2-6-7) 

IND-133ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 1 0.5(2-0-4) IND60-132  ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ  2(2-0-4) 
2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ (28.5)                                           2.2  กลุ่มวิชาชีพ (62)                                           
2.2.1 กลุ่มวิชาการออกแบบ (5.5)                                2.2.1 กลุ่มวิชาการออกแบบ (16)                                
IND-117 การออกแบบอุตสาหกรรม 1 1.5(3-6-9) IND60-113 การออกแบบอุตสาหกรรม 1 4(2-6-7) 
IND-211 การออกแบบอุตสาหกรรม 2  2(3-10-11) IND60-214 การออกแบบอุตสาหกรรม 2 4(2-6-7) 
IND-212 การออกแบบอุตสาหกรรม 3  2(3-10-11) IND60-215 การออกแบบอุตสาหกรรม 3 4(2-6-7) 
 IND60-216 การออกแบบอุตสาหกรรม 4 

(รายวิชาใหม่) 
4(2-6-7) 

2.2.2 กลุ่มวิชาเทคนิค (4.5) 2.2.2 กลุ่มวิชาเทคนิค (26) 
IND-123 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 1 1(2-6-7) IND60-122 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 1 4(2-6-7) 
IND-226 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 2 1(2-6-7) IND60-223 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 2 

(รายวิชาใหม่) 
4(2-6-7) 

IND-227 การสื่อสารและเทคนิคการน าเสนองานทางการ
ออกแบบ 

0.5(1-2-3) IND60-224 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 3 
(รายวิชาใหม่) 

4(2-6-7) 

IND-222 การยศาสตร์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 1(3-3-8) IND60-225 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 4 
(รายวิชาใหม่) 

4(2-6-7) 

IND-228 กลศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์เพื่อการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 

1(3-3-8)  IND60-126 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 1 4(2-6-7) 

 IND60-127 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 2 4(2-6-7) 
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IND60-228  กลศาสตร์และอิเลคทรอนิกส์ประยุกต์เพื่อการ
ออกแบบอุตสาหกรรม 

2(2-0-4)  

2.2.3 กลุ่มวิชาสนับสนุน  (5.5)                                                 2.2.3 กลุ่มวิชาสนับสนุน  (26)                                                 
IND-134 มรดกและวัฒนธรรมพื้นถิ่นประยุกต์เพื่อการ
ออกแบบ 

1(3-3-8) IND60-133  ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 1 
(รายวิชาใหม่) 

2(2-0-4) 

IND-135 พฤติกรรมมนุษย์เพือ่การออกแบบอุตสาหกรรม 0.5(2-0-4) IND60-234  ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 2 
(รายวิชาใหม่) 

2(2-0-4) 

IND-331 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการออกแบบ 0.5(2-0-4) IND60-235  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการออกแบบ 2(2-0-4)  
IND-333 การจัดการธุรกิจการออกแบบ 1(3-3-8) IND60-236  การสื่อสารและเทคนิคการน าเสนองานทางการ

ออกแบบ 
4(2-6-7) 

IND-431 สัมมนา  1(3-3-8) IND60-237  วิธีวิจัยทางการออกแบบอุตสาหกรรม 2(2-0-4)  
IND-234 วิธีวิจัยทางการออกแบบอุตสาหกรรม 
 

1(4-0-8) IND60-238  การออกแบบอย่างยั่งยืน 
(รายวิชาใหม่) 

2(2-0-4)  

IND-434 การปฏิบัติวิชาชีพ 0.5(2-0-4) IND60-339 การตลาดและการจัดการธุรกิจการออกแบบ 4(3-3-8) 
  IND60-341  การปฏิบัติวิชาชีพ 4(2-6-7) 

IND60-442 สัมมนา 4(3-3-8)  
2.3 กลุ่มวิชาบังคับสาขา (32) 
IND60-351 การฝึกงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม  12(0-40-0) 
IND60-452  การศึกษาทางการออกแบบอุตสาหกรรมเฉพาะ

รายบุคคล 
4(0-8-4) 

IND60-453  ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 1 8(0-16-8) 
IND60-454  ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม 2 8(0-16-8) 
(ยกเลิกการแยกรายวิชาการฝึกงาน/การศึกษาเฉพาะรายบุคคล และปริญญานิพนธ์
ทางการออกแบบ 1และ 2 จากที่แยกตามกลุ่มวิชาชีพ เป็นกลุ่มวิชาบังคับ ที่เป็น
รายวิชาร่วมกันของทุกกลุ่มวิชาชีพ) 
 

กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน  (13) 2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกเรียน (18) 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชาชีพ ใน 3 กลุ่มวิชาชีพดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชาชีพ ใน 4 กลุ่มวิชาชีพดังต่อไปนี้ 
2.2.4 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง (13) กลุ่มวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์  
IND-241 วัสดุและกรรมวิธีก ารผลิตเพื่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 

1(3-3-8)  

IND-242 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 1 1(2-6-7) IND60-361 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 
(รายวิชาใหม่) 

6(3-6-9) 

IND-341 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 2 1.5(3-6-9) IND60-362 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 
(รายวิชาใหม่) 

6(3-6-9) 

IND-342 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 3 1.5(3-6-9) IND60-463 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 
(รายวิชาใหม่) 

6(3-6-9) 

IND-343 การฝึกงานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 3(0-40-0)  
(ยกเลิกการแยกรายวิชาการฝึกงาน/การศึกษาเฉพาะรายบุคคล และปริญญานิพนธ์
ทางการออกแบบ 1และ 2 จากที่แยกตามกลุ่มวิชาชีพ เป็นรายวิชาร่วมกันของทุก
กลุ่มวิชาชีพ) 

IND-441การศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง
เฉพาะรายบุคคล 

1(0-8-4) 

IND-442 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และ
ยาง 1 

2(0-16-8) 
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IND-443 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และ
ยาง 2 

2(0-16-8) 

2.2.5 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ (13) กลุ่มวิชาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
IND-251 วัสดุและกรรมวิธีการผลิตเพื่อการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ ์

1(3-3-8)  

IND-252การออกแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ1์ 

1(2-6-7) IND60-371 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 
(ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา) 

6(3-6-9) 

IND-351 การออกแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ ์2 

1.5(3-6-9) IND60-372 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 
(ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา) 

6(3-6-9) 

IND-352 การออกแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ3์ 

1.5(3-6-9) IND60-473 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 
(ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา) 

6(3-6-9) 

IND-353 การฝึกงานทางการออกแบบการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ ์

3(0-40-0)  
(ยกเลิกการแยกรายวิชาการฝึกงาน/การศึกษาเฉพาะรายบุคคล และปริญญานิพนธ์
ทางการออกแบบ 1และ 2 จากที่แยกตามกลุ่มวิชาชีพ เป็นรายวิชาร่วมกันของทุก
กลุ่มวิชาชีพ) 

IND-451การศึกษาทางการออกแบบการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะรายบุคคล 

1(0-8-4) 

IND-452 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ ์1 

2(0-16-8) 

IND-453 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ ์2 

2(0-16-8) 

2.2.6 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (13) กลุ่มวิชาชีพการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  
IND-361 วัสดุและกรรมวิธีการผลิตเพื่อการออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม 

1(3-3-8)  

IND-262การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1 1(2-6-7) IND60-364 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 1 6(3-6-9) 
IND-361 การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม2 1.5(3-6-9) IND60-365 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 2 6(3-6-9) 
IND-362 การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม3 1.5(3-6-9) IND60-466 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 3 6(3-6-9) 
IND-363 การฝึกงานทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3(0-40-0)  

 
(ยกเลิกการแยกรายวิชาการฝึกงาน/การศึกษาเฉพาะรายบุคคล และปริญญานิพนธ์
ทางการออกแบบ 1และ 2 จากที่แยกตามกลุ่มวิชาชีพ เป็นรายวิชาร่วมกันของทุก
กลุ่มวิชาชีพ) 

IND-461การศึกษาทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
เฉพาะรายบุคคล 

1(0-8-4) 

IND-462 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม1 2(0-16-8) 
IND-463 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม1 2(0-16-8) 

 กลุ่มวิชาชีพการออกแบบเฟอร์นิเจอร์  
 IND60-367 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1 

(รายวิชาใหม่) 
6(3-6-9) 

IND60-368 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2 
(รายวิชาใหม่) 

6(3-6-9) 

IND60-469 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3 
(รายวิชาใหม่) 

6(3-6-9) 

2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก (4)                                    2.5  กลุ่มวิชาเลือก (12)                                    
IND-271 การถ่ายภาพ 1(2-6-7) IND60-381 แนวคิดทางการออกแบบ 

(รายวิชาใหม่) 
4(2-6-7) 

IND-272 สร้างหุ่นจ าลองและต้นแบบ 1(2-6-7) IND60-382 การบูรณาการเพื่อการออกแบบ 
(รายวิชาใหม่) 

4(2-6-7) 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

IND-273 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 1(2-6-7) IND60-383 ทักษิณศึกษาเพื่อการออกแบบ 4(2-6-7) 
IND-274 ทักษิณศึกษาเพื่อการออกแบบ 1(0-8-4) IND60-384 การออกแบบเรขนิเทศ 4(2-6-7) 
IND-381 การออกแบบเครื่องเรือน 1(2-6-7) IND60-385 การออกแบบตกแต่งภายใน 4(2-6-7) 
IND-382 การออกแบบตกแต่งภายใน 1(2-6-7) IND60-386 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 4(2-6-7) 
IND-371 การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 1(2-6-7) IND60-387 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น 

(รายวิชาใหม่) 
4(2-6-7) 

IND-372 การออกแบบเครื่องประดับ 1(2-6-7) IND60-388 การศึกษาอิสระทางการออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม 1 (รายวิชาใหม่) 

4(2-6-7) 

IND-374 การออกแบบของเล่น 1(2-6-7) IND60-389 การศึกษาอิสระทางการออกแบบหัตถ
อุตสาหกรรม 2 (รายวิชาใหม่)  

4(2-6-7) 

IND-385 การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก 1(2-6-7) IND60-391 การออกแบบเครื่องประดับ 4(2-6-7) 
IND-373 การออกแบบสิ่งทอ 1(2-6-7) IND60-392 การออกแบบสิ่งทอ 4(2-6-7) 
IND-374 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1(2-6-7) IND60-393 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ส าหรับการตกแต่ง 
4(2-6-7) 

IND-275 การออกแบบเรขนิเทศ 1(2-6-7) IND60-394 การออกแบบของเล่น  4(2-6-7) 
IND-383 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับการตกแต่ง 1(2-6-7) IND60-395 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

สินค้าที่ระลึก 
4(2-6-7) 

IND-375การออกแบบลายพิมพ์ผ้า 1(2-6-7) IND60-396 การถ่ายภาพ  4(2-6-7) 
IND-376การออกแบบการผสมผสานวัสดุ 1(2-6-7) IND60-397 นวัตกรรมด้านวัสดุเพื่อการออกแบบ 

(รายวิชาใหม่) 
4(2-6-7) 

IND-386 การศึกษอิสระทางการออกแบบ 1(0-8-4) IND60-398 สุนทรียศาสตร์ส าหรับนักออกแบบ 
(รายวิชาใหม่) 

4(2-6-7) 

  IND60-399 การศึกษาอิสระทางการออกแบบ  4(2-6-7) 
3  หมวดวิชาเลือกเสรี  (2) 3  หมวดวิชาเลือกเสรี  (8) 
 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยกิต             

 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต             
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ภาคผนวก ข. 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ค. 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560 
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ภาคผนวก ง. 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) 
ฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 

ชื่อ-สกุล อาจารย์ภริตพร  แก้วแกมเสือ 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

0 7567 2531 
0 7567 2513 
pharitporn.ka@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วท.ม สาขาสถาปัตยกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2551 

ออ.บ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2531 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  
ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ประจ าสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2554-ปัจจุบัน 

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549-2553 

นักออกแบบอิสระ (Graphic Design ) 2545-2554 
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549-2550 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตกแต่งและโฆษณา  
ห้างสรรพสินค้าโซโก้ ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 

2533-2545 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2) การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 
3) การออกแบบเรขนิเทศ 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 
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สถาบันการศึกษา - คณะ/ภาควิชา - สาขาวิชาที่สอน ปี พ.ศ. 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรม 
 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบ 1  (ระดบัปริญญาตรี) 2555-ปัจจุบัน 

 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบ 2  (ระดับปริญญาตรี) 2555-ปัจจุบัน 

 การศึกษาทางการออกแบบเฉพาะรายบุคคล (ระดับปริญญาตรี) 2555-ปัจจุบัน 

 การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 3  (ระดับปริญญาตรี) 2554-ปัจจุบัน 

 การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 2  (ระดับปริญญาตรี) 2554-ปัจจุบัน 

 การออกแบบอุตสาหกรรม 1  (ระดับปริญญาตรี) 2557-ปัจจุบัน 

 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 2  (ระดับปริญญาตรี) 2556-ปัจจุบัน 

 มูลฐานการออกแบบ 2  (ระดับปริญญาตรี) 2556-ปัจจุบัน 

 การออกแบบเรขนิเทศ (ระดับปริญญาตรี) 2554-ปัจจุบัน 

 การออกแบบตกแต่งภายใน 2554-ปัจจุบัน 

 การออกแบบตกแต่งลายผ้า  (ระดับปริญญาตรี) 2558 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีระลึก  (ระดับปริญญาตรี) 2558 

 วัสดุและกระบวนวิธีทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม   
(ระดับปริญญาตรี) 

2554-2556 

 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ  (ระดับปริญญาตรี) 2554-2555 

 มูลฐานการออกแบบ  (ระดับปริญญาตรี) 2554-2555 

 การจัดการธุรกิจการออกแบบ  2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 
 มูลฐานการออกแบบ  (ระดับปริญญาตรี)  พ.ศ.2549-2551 

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

5.1 บทความวิจัย  
- 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  
- 
5.3 บทความทางวิชาการ  
- 
5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน   
-  เอกสารค าสอน แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม 
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-  เอกสารค าสอน การถอดบทเรียนโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อการเรียนการสอน  
   Design Concept for Reality: การแปลงเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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ฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

0 7567 2529 
0 7567 2513 
prachya.kr@wu.ac.th 

 

1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
สถ.ม. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2555 

สถ.บ. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2551 

 

2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  
ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ประจ าสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

2555-ปัจจุบัน 

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์  
บริษัท ดีไซน์ออลเทอร์เนอร์ทีฟ จ ากัด 
480 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ ต าบล บ้านคลองสวน อ าเภอ พระ
สมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สังเคราะห์  
บริษัท วีพี วู๊ดส์ จ ากัด 
72/1 หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 41 ถ.สุขสวัสดิ์ ต าบลบางพ่ึง จ.สมุทรปราการ 

2551-2554 

อาจารย์พิเศษ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (การออกแบบเครื่องเรือน) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อาจารย์พิเศษ สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551-2553 

3. ความเชี่ยวชาญ  
1) การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ 
2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 
3) คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 
 

ฉบับผ่านสภามหาวทิยาลัยครัง้ที่ 1/2560 
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4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 
สถาบันการศึกษา - คณะ/ภาควิชา - สาขาวิชาทีส่อน ปี พ.ศ. 
 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 1 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2556-2558 

 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 2 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2556-2558 

 การออกแบบอุตสาหกรรม 1 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2555-2556 

 การออกแบบอุตสาหกรรม 3 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2555-2558 

 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 1 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2555-2558 

 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 2 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2555-2558 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 1 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2555-2558 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 2 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2555-2558 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 3 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2555-2558 

 วัสดุและกรรมวิธีการผลิตเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง (ระดับ
ปริญญาตรี)   

พ.ศ. 2555-2558 

 พฤติกรรมมนุษย์เพ่ือการออกแบบอุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี)   พ.ศ. 2555-2558 

 การยศาสตร์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี)   พ.ศ. 2556-2558 

 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต (ระดับปริญญาตรี)   พ.ศ. 2555-2558 

 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี)   พ.ศ. 2555 
 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 

- 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัย 

ตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 
- 
5.3 บทความทางวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American 

Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 
- 
5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน  (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ 

American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 
- 
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ฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์(Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต  สุขสิกาญจน์ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

0 7567 2515 
0 7567 2513 
srewat@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา(เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
คอ.ม. 
 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2549 

ศ.บ. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2543 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ประจ าสาขาออกแบบอุตสาหกรรม   
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2551-ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ าสาขาการออกแบบ  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550-2551 
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2546-2549 

 
3. ความเชี่ยวชาญ 

1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2) การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 
 

4. ประสบการณ์การสอน 
 มี   ไม่มี 
สถาบันการศึกษา - คณะ/ภาควิชา - สาขาวิชาที่สอน ปี พ.ศ. 
 ทัศนศิลป์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2552-2558 

 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 1 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2552-2553 

 ปฏิบัติการฝึกใช้เครื่องมือจักรกล (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2552-2554 

 การออกแบบอุตสาหกรรม 1 และ 2 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2552-2554 
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 การสื่อสารและเทคนิคการน าเสนองานทางการออกแบบ  
(ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2552-2557 

 การออกแบบอุตสาหกรรม 2 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2553-2554 

 ทักษิณศึกษาเพ่ือการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2555 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2554-2556 

 มรดกและวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นประยุกต์เพ่ือการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2553, 2555 

 วัสดุและกระบวนวิธีทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  
(ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2553, 2557, 
2558 

 การออกแบบหัตถอุตสาหกรม 1  
(ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2553, 2555, 
2556 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีระลึก (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2554 

 การศึกษาเอกเทศทางการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2555-2556 

 วิธีวิจัยทางการออกแบบอุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2556-2558 

 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 1 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2557-2558 

 การศึกษาทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเฉพาะรายบุคคล 
(ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2556-2558 

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย 
พ.ศ. 2557 
1) การพัฒนารูปแบบร้านน ้าชาเคลื่อนที่ท้องถิ่นภาคใต้ กรณีศึกษา: ร้านน ้าชาริมถนนราชด้าเนิน  

อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  เล่มที่ : ปีที่8 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1432-1449.  

2) โคมไฟหนังตะลุง, วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ 
 สังคมศาสตร์ และศิลปะ  เล่มที่ : ปีที่ 7 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1325-1339. 

พ.ศ. 2554 
3) Hang-Oun Handicraft and The Pathway of Baan Na Tub’s Thai Muslim Community  
 in Thasala sub-district, Thasala district, Nakhon Si Thammarat Province. Proceeding: 

 International Conference, The Inter-University Cooperation Program “Toward 
 Enhancement of Economic, Social, Technological and Environmental Development for 
 Welfare Implications in the Greater Mekong Sub-region And Asia-Pacific” International 
 College of Mekong Region, Chiangrai Rajabhat University, Chiangrai, Thailand,  

 หน้า : 271-277.  
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4) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนังตะลุง โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์หัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง ต้าบลปากพูน อ้าเภอเมือง  

 จังหวัดนครศรีธรรมราช , วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร : Silpakorn University Journal  
    เล่มที่ : ปีที่ 31 ฉบับที่ : 2 หน้า : 69-82.  

5) การศึกษาเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารวิชาการ ศิลปะ
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : AJNU: Art and Architecture Journal Naresuan 
 University  เล่มที่ : ปีที่ 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 69-78. 

 
พ.ศ. 2553 
6 )  Design and Development of Krachud Basketry Product in Nakhon Si Thammarat, 

 Proceeding: The International Conference on Sustainable Community Development 
 2010 21-23 January, 2010 Khon Kaen University, Nong Khai Campus, Thailand and 
 Vientiane, Lao PDR. เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 18-21.  

 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
พ.ศ.2557 
1) การพัฒนารูปแบบร้านน ้าชาเคลื่อนที่ท้องถิ่นภาคใต้ กรณีศึกษา: ร้านน ้าชาริมถนนราชด้าเนิน  
    อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติ

   และนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บูรณาการศาสตร์และศิลป์" : Decades  
 of Silpakorn Creativity:Framing and Reframing for ASEAN. 

      สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2555 
2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนังตะลุง โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์หัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง ต้าบลปากพูน อ้าเภอเมือง  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 

 “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5: บูรณาการศาสตร์และศิลป์”  
    สถานที่ประชุม : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

พ.ศ. 2553 
3) Design and Development of Krachud Basketry Product in Nakhon Si Thammarat,  
 The International Conference on Sustainable Community Development 2010  

    สถานที่ประชุม : Khon Kaen University, Nong Khai Campus, Thailand and Vientiane,  
 Lao PDR. 
4) Hang-Oun Handicraft and The Pathway of Baan Na Tub’s Thai Muslim Community  
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 in Thasala sub-district, Thasala district, Nakhon Si Thammarat Province. International 
 Conference, The Inter-University Cooperation Program “Toward Enhancement of 
 Economic, Social, Technological and Environmental Development for Welfare 
 Implications in the Greater Mekong Sub-region And Asia-Pacific”  
    สถานที่ประชุม : Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta Indonesia. 

5) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช,  
 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจ าปี 2553  
 “พัฒ นาสั งคมไทยด้ วยงานวิ จั ย เชิ งสร้ างสรรค์ ” : The 20th Thaksin University Annual 

 Conference : Thai Society Development with Creative Research. 
 สถานที่ประชุม : โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
5.3 บทความทางวิชาการ  
พ.ศ.2556 
1) การเรียนการสอนออกแบบอุตสาหกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, Proceeding การประชุมวิชาการ 
 และน าเสนอผลงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 25 ปี  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ‘สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา ก้าวหน้า ยั่งยืน’ จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 105-114. 
2) การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์, วารสารวิชาการศิลปะ 
 และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Art and Design Journal Faculty  
 of Decorative Arts, Silpakorn University เล่มที่ : - ฉบับที่ : 5/2556 หน้า : 137-154. 
พ.ศ.2555  
3) กลวิธีทางทัศนศิลป์กับการน้าไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร : 

 Veridian E-Journal Silpakorn University เล่มที่ : ปีที่ 5  ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-22.  
4) จากยุคการประดิษฐ์คิดค้นสู่การออกแบบอย่างยั่งยืน , วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร  :  AJNU: Art and Architecture Journal Naresuan University 
   เล่มที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 137-150.  

5) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน,  
 Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการออกแบบครั้งที่ 1” 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจิตรศิลป์ 
 ส าธ ารณ รั ฐป ระช าธิ ป ไต ย ป ระช าช น ล าว  ส ถ าบั น วั ฒ น ธรรม ศึ ก ษ ากั ล ย าณิ วั ฒ น า 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

6) ใบกะพ้อ: หัตถกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช , สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
    เล่มที่ : - ฉบับที่ : 1 หน้า : 70-94 

พ.ศ.2554  
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7) ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
:  Journal of Fine and Applied Art, Khon Kaen University.  

 เล่มที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 69-92. 
8) การสื่อสารผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์,  วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 :  Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut’s Institute of Technology 

 Ladkrabang เล่มที่ : ปีที่ 13 ฉบับที่ : 13 หน้า : 63-73.  
พ.ศ.2553 
9) ความเหมือนในความต่าง: หัตถกรรม วัสดุ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ , วารสารวิชาการ ศิลปะ

 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : AJNU: Art and Architecture Journal Naresuan 
 University เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 79-88.  
 
5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน  

1) การสื่อสารและเทคนิคการน าเสนองานทางการออกแบบ 
2) ทัศนศิลป์เพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม 
 

6. เกียรติคุณและรางวัล 
เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
รางวัลยอดนิยม (Popular Vote)  ผลงานสร้างสรรค์ “talung lamp”  
การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่  3  (Innovative Craft 
Award 2014) จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

2557 

โล่เชิดชูเกียรติส าหรับบุคลากรที่มีผลงานตามภารกิจด้านการวิจัย 
ในโอกาสวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครบปีที่ 21 

2556 

รางวัลชมเชย  การประกวดตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ 
รางวัลเกียรติยศส าหรับผู้ท าความดี  สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2552 
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ฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

0 7567 2527 
0 7567 2513 
Jsongpan@gmail.com 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ศป.บ. การออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปเครื่องประดับ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2547 

สถ.ม. การออกแบบอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  
ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ประจ าสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

2552-ปัจจุบัน 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิง (Research & Development) 
2) ความสัมพันธ์ของสังคมและวัฒนธรรมต่องานออกแบบ ( Social & Culture Implications of   

design ) 
3) ด้านวัสดุโลหะมีค่า ในเชิงการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ 
4) ด้านการวิเคราะห์ LCA และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Design 

Sustainable Design) 
5) ด้านการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 
6) ความคิดอย่างสร้างสรรค์  ( Creativity thinking )และการคิดอย่างเป็นระบบ (System 

Thinking) 
7) ด้านโยบายและการบริหารการออกแบบ ( Design Policy & Management ) 
8) การตลาดเพ่ือการออกแบบ ( Marketing Principle for Design ) 
9) ปัจจัยด้านมนุษย์และการยศาตร์ทางศิลปอุตสากรรม ( Human factor in Industrial Design ) 
10) การออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือชุมชน 
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4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 
สถาบันการศึกษา - คณะ/ภาควิชา - สาขาวิชาที่สอน ปี พ.ศ. 

 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2552-2554 

 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 2 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2552-2553 

 การสื่อสารและเทคนิคการน าเสนองานทางการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2552-2553 

 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2552-2553 

 การออกแบบอุตสาหกรม 1 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2552-2555 

 การออกแบบอุตสาหกรรม 2 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2553-2558 

 การออกแบบอุตสาหกรรม 3 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2553-2555 

 การยศาสตร์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2553-2555 

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ 1 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2553-2557 

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ 2 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2553-2557 

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ 3 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2553-2557 

 วัสดุ และกรรมวิธีการผลิต เพ่ื อการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ และสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ (ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2553-2558 

 การถ่ายภาพ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2552-2558 

 กลศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์เพ่ือการออกแบบอุตสาหกรม  
(ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2552-2558 

 การตลาดและการออกแบบอุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2552-2555 

 การศึกษาทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะ
รายบุคคล (ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2555-2558 

 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ 1 
 (ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2555-2558 

 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ 2  
(ระดับปริญญาตรี) 

พ.ศ. 2555-2558 

 การออกแบบเครื่องประดับ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2556-2558 

 การน าเสนอแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2556-2558 

 การจัดการธุรกิจการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2557-2558 
 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 
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5.1 บทความวิจัย (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological 
Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 

  - 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัย 

ตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 
1)  พ.ศ.2553  
ศิลปหัตถกรรมเพ่ือประยุกต์สู่การออกแบบเครื่องประดับ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2553 หัวข้อ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ณ  วิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

    ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2553 
5.3 บทความทางวิชาการ (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ American 

Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 
- 
5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน  (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยตามระบบ 

American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 
 

6. เกียรติคุณและรางวัล 
เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือชุมชน 
รางวัลชื่นชม ด้านงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2557 

 

ฉบับผ่านสภามหาวทิยาลัยครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวนัที่ 11 มี.ค. 2560



 

87 
 

 

ฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล   อาจารย์สุวิตา แก้วอารลีาภ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

0 7567 2525 
0 7567 2513 
suvita_333@hotmail.com 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
สถ.ม. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2556 
 

ศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2552 
 

สถ.บ. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2551 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  
ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ประจ าสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

2556-ปัจจุบัน 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1)  การออกแบบและตกแต่งงานผ้า เช่น ผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก รวมถึงการออกแบบลวดลายผ้า  
2)  การออกแบบตกแต่งเซรามิกส์   
  

4. ประสบการณ์การสอน 
 มี    ไม่มี 

สถาบันการศึกษา - คณะ/ภาควิชา - สาขาวิชาที่สอน ปี พ.ศ. 
 การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2556-2558 

 การออกแบบอุตสาหกรรม 1 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2556 

 การยศาสตร์ทางการออกแบบอุตสาหกรรม (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2557 

 มรดกและวัฒนธรรมพื้นถิ่นประยุกต์เพ่ือการออกแบบ (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2557-2558 
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 สัมมนา (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2557-2558 

 ปริญญานิพนธ์ทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 1 (ระดับปริญญาตรี) พ.ศ. 2557-2558 
 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  
 - 
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  
 -  
5.3 บทความทางวิชาการ   
 - 
5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน   
 - 
5.5 สิทธิบัตร  
 - 
5.6 สิ่งประดิษฐ์  
 - 

 
แผนการพัฒนาผลงานทางวิชาการประจ าปีการศึกษา 2560 

อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ 
.................................................... 

เอกสารการสอน  
1) หลักการออกแบบลวดลายผ้า  

 
แผนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ระหว่างปีการศึกษา 2560  

ปีการศึกษา 1/2560  
1) หัวข้อวิจัย เรื่อง ศึกษาอัตลักษณ์ลวดลายด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือ  

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายผ้า 
 

ภาคการศึกษา 2/2560 
 - 

  ภาคการศึกษา 3/2560  
 1) บทความวิชาการ 1 เรื่อง 

ฉบับผ่านสภามหาวทิยาลัยครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวนัที่ 11 มี.ค. 2560




