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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ARTD1101

การวาดเส้น
3(2-2-5)
Drawing
ปฏิบัติงานด้านการวาดภาพลายเส้นพร้อมด้วยการให้น้าหนัก ความเข้ม แสงและเงา
ลักษณะผิว ระยะใกล้ ไกลจากหุ่นรูปทรงเรขาคณิต วัตถุต่างๆ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้ า งขึ้ น ตลอดจนทั ศ นี ย ภาพของสถานที่ จ ริ ง ต่ า งๆ โดยให้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ วั ส ดุ
เครื่องมือและเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างงานวิชาชีพทางศิลปะต่อไป

ARTD1102

การวาดเส้นเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
Drawing for Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ARTD1101 การวาดเส้น
ปฏิบัติวาดภาพคน สัตว์ ผลงานประติมากรรม หุ่น และอาคารสถานที่โดยเน้นแสงเงา
สัดส่ วน การเคลื่อนไหว ด้ว ยความคิด รูปแบบการแสดงออก ที่มีความสัมพันธ์กับวัสดุและ
วิธีการถ่ายทอด เพื่อนามาใช้ในงานออกแบบ

ARTD1103

จิตรกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental Painting
ปฏิบัติงานทางด้านจิตรกรรมสากลในหลักการเขียนภาพด้วยเทคนิค สีน้า สีอคริลิค
โดยถ่ายทอดแสง สี เงาจากวัตถุต่างๆ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจน
ทัศนียภาพของสถานที่จริงซึ่งสามารถแสดงลักษณะเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกได้จากแบบนั้นๆ ที่
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปกรรม

ARTD1104

ประติมากรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental Sculpture
ปฏิบัติงานทางด้านประติมากรรมโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการในการ
ปฏิบั ติงาน เน้ น ความรู้เกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องต้น ลั กษณะคุณค่าทางด้านรูปทรงและ
ปริมาตรและวัสดุแต่ละชนิดที่นามาสร้างงานประติมากรรมตลอดจนการเตรียมการใช้เครื่องมือ
ให้เหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบทางประติมากรรม การปั้น การทา
แม่พิมพ์ การหล่อ การปั้นนูนสูง นูนต่าและลอยตัว
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ARTD1105

ภาพพิมพ์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental Printing
ศึกษาความเป็นมาของภาพพิมพ์ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติ ของการทางาน
การเก็ บ รั ก ษา เน้ น พื้ นฐานของการพิมพ์ ทั่ว ไป และปฏิ บัติ การพิม พ์เบื้ องต้น เพื่ อให้ เข้ าใจ
คุณลักษณะทั่วไปของภาพพิมพ์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น ประเภท
ต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์แต่ละประเภท

ARTD1106

องค์ประกอบศิลป์
3(2-2-5)
Composition of Art
ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานองค์ประกอบศิลป์โดยเน้นเรีย นรู้เรื่องความประสาน
สัมพันธ์ระหว่างเส้น รูปร่างรูปทรง พื้นผิว แสงเงา น้าหนักและสี เพื่อให้เกิดความสวยงามเชิง
สร้างสรรค์ ผสมผสานกับการสร้างแนวความคิดของผลงานเพื่อเป็นพื้นฐานงานออกแบบ

ARTD1107

การเขียนแบบทางศิลปกรรม
3(2-2-5)
Fundamental Drafting
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต จากการใช้ค่าระดับน้าหนักของเส้น
และฝึกปฏิบัติการเขียนแบบตามแนวคิดในลักษณะสองมิติและสามมิติ จากการเขียนภาพฉาย
ภาพตัดขวาง และทัศนียภาพ โดยใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ประกอบการสื่อสาร
นาเสนอผลงานและการผลิต

ARTD1401

ประวัติศาสตร์ศิลปะ
3(2-2-5)
History of Art
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะตะวั น ตก ตั้ ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ม าจนถึ ง ศิ ล ปะ
สมัยใหม่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 เน้นในเรื่องความเข้าใจของความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา
รูปแบบของศิลปะและความคิดหลักของยุคสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าใจศิลปะอย่างแท้จริง

ARTD1402

ทฤษฎีสี
3(2-2-5)
Color Theory
ศึกษาและทาความเข้าใจเรื่องสีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจถึงคุณสมบัติของสีทั้งในกายภาพและจิตวิทยาที่มีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ เรียนรู้
ความหมายและสุ น ทรี ย ภาพในการใช้ สี ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การออกแบบ และฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน
ออกแบบตามหลักการ ทางทฤษฎีสี
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ARTD2101

ศิลปะไทย
3(2-2-5)
Thai Art
ศึกษาความหมายของศิลปะไทย ที่มาของลวดลายไทยและภาพไทย อีกทั้งสามารถ
จาแนกแบบและชนิดของภาพไทย ลวดลายไทยได้ สามารถสร้างสรรค์ และประยุกต์ผลงาน
ศิลปะไทยเพื่อนามาใช้ในแนวทางอนุรักษ์และทางสุนทรียภาพได้ ฝึกฝนปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ออกแบบลายไทยและภาพไทย

ARTD2102

ศิลปะพื้นบ้าน
3(2-2-5)
Folk Art
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของงานศิลปกรรมพื้นบ้านไทยในภูมิภาคต่างๆ โดยสังเขป
รวมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบของศิลปะแขนงต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณี เพื่อให้มี
ความเข้าใจและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการฝึก
ปฏิบัติงานออกแบบ

ARTD2201

วาดเส้นสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Drawing
ศึกษาและปฏิบัติการวาดเส้นด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่างๆที่มีความสัมพันธ์ให้เกิด
ตามความมุ่งหมายทั้งทางด้านเนื้อหาและองค์ประกอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การนาไปใช้ทางด้านการออกแบบ

ARTD2202

จิตรกรรมประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Painting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ARTD1102 จิตรกรรมเบื้องต้น
ออกแบบจิ ตรกรรมเชิ งสร้ างสรรค์ เฉพาะกรณีโดยใช้ หลั กทางด้ านองค์ ประกอบและ
แนวความคิดรวมถึงกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคทางจิตรกรรมแบบอิสระตาม
แนวทางเฉพาะตน พร้อมกับสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีและวัสดุศิลปะสมัยใหม่ มาใช้ร่วมในงาน
และสามารถนากระบวนการเทคนิควิธีการทางจิตรกรรมไปประยุกต์ใช้ ในงานออกแบบอื่นๆได้

ARTD2203

ประติมากรรมประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Sculpture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ARTD1103 ประติมากรรมเบื้องต้น
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประติมากรรมทั้งแบบที่เน้นโครงสร้างและแบบที่เน้นรูปทรงจาก
วัสดุที่มีความหลากหลาย โดยเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนางานประติมากรรมเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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ARTD2204

ภาพพิมพ์ประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Printing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ARTD1104 ภาพพิมพ์เบื้องต้น
ศึกษากรรมวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ การสร้างแม่พิมพ์ ในการพิมพ์ซิลค์สกรีน ฝึกปฏิบัติการ
พิมพ์ซิลค์สกรีน และสามารถนาไปใช้ประยุกต์ในงานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์

ARTD2205

การพิมพ์ซิลค์สกรีนบนผ้า
3(2-2-5)
Silkscreen on Fabric
ศึกษากระบวนการพิมพ์ผ้าชนิดต่างๆ ออกแบบลวดลาย เพื่อนาไปฝึกปฏิบัติการพิมพ์
ซิ ล ค์ ส กรี น โดยเน้ น ทั ก ษะ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ รู ป แบบผลงานการพิ ม พ์ และสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการพิมพ์ซิลค์สกรีนลงบนผ้าในรูปแบบต่างๆ

ARTD2206

การออกแบบภาพประกอบ
3(2-2-5)
Illustration
ปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริง หรือจากจินตนาการเพื่อนามาประกอบ
เรื่องประเภทต่างๆ เช่น นิตยสาร นวนิยาย สารคดี หนังสือ หนังสือสาหรับเด็ก แบบเรียนประเภท
ต่างๆ ทั้งนี้จะต้องศึกษาถึงลั กษณะและวิธีการแสดงออก รวมถึงให้เหมาะสมกับกลุ่ มเป้ าหมาย
เพื่อให้ผลงานสอดคล้องหรือส่งเสริมกันในเรื่องดังกล่าว

ARTD2207

การออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Product Design
ศึกษาประวัติความเป็นมา ทฤษฎี และหลักเบื้องต้นทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกฝนการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับผู้บริโภค โดยคานึงถึงปัจจัยพื้นฐานการ
ออกแบบ ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอยความสวยงาม ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้งาน การใช้วัสดุ
รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ

ARTD2208

วัสดุและเทคนิคศิลป์
3(2-2-5)
Materials and Techniques
ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่นามาใช้ในงาน
ออกแบบ ทั้งงาน 2 มิติ และงาน 3 มิติโดยเน้นการค้นคว้าทดลองเทคนิคใหม่ เพื่อการเลือก
นาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีคุณค่า
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ARTD2209

การระบายสีน้า
3(2-2-5)
Water Color Painting
ศึกษาและเรียนรู้การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานสีน้าอย่างเหมาะสม เรียนรู้แสงเงาและ
เทคนิคต่างๆ ในการระบายสี ตามหลักการทางทฤษฎีสี โดยปฏิบัติการระบายสีน้าจากการวาด
ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ต่างๆ เช่น ทิวทัศน์บก ทิวทัศน์ทะเล เป็นต้น

ARTD2210

การออกแบบของที่ระลึก
3(2-2-5)
Souvenir Design
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมายของที่ระลึ กรูปแบบของที่ระลึกในภาคต่างๆ
ตลอดจนวัสดุที่นามาประดิษฐ์ของที่ระลึกนั้นๆ เช่น กระดาษ ดินไทย เรซิ่น ฯลฯ ฝึกปฏิบัติ
ออกแบบของที่ระลึกขนาดเล็ก เช่น กรอบรูป พวงกุญแจ การเพนท์แก้ว การทาเดคูพาจ ฯลฯ

ARTD2211

การถ่ายภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental Photography
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ARTD1105 องค์ประกอบศิลป์
ศึกษาประวัติการถ่ายภาพ ประโยชน์ของการถ่ายภาพ หลักการจัดภาพ การใช้กล้อง
ถ่ า ยภาพทั้ ง ระบบดิ จิ ตั ล และใช้ ฟิ ล์ ม อุ ป กรณ์ ส ตู ดิ โ อ รวมถึ ง เทคนิ ค การตกแต่ ง ภาพด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น

ARTD2212

การถ่ายภาพสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Photography
ค้นคว้าแนวทางการถ่ายภาพที่มุ่งเน้นความงามและสุนทรียภาพ ที่สามารถสื่อสารถึง
เนื้อหาหรือแนวคิด โดยถ่ายทอดจินตนาการผ่านทางกระบวนการสร้างภาพและฝึกปฏิบัติการ
ถ่ายภาพที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์

ARTD2213

จิตรกรรมอาเซียน
3(2-2-5)
ASEAN Painting
ศึ ก ษาความเป็ น มาและความส าคั ญ ของงานจิ ต รกรรมในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และ
ปฏิบัติงานทางด้านจิตรกรรมสากลในหลักการเขียนภาพ ด้วยเทคนิคสีประเภทต่างๆ หรือ
สื่อผสม ตามความเหมาะสม โดยถ่ายทอดเนื้อหาและเรื่องราวเกี่ยวกับ สังคม วัฒ นธรรม
ประเพณีในภูมิภาคอาเซียน ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนทัศนียภาพของ
สถานที่ ซึ่งสามารถแสดงลักษณะเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกได้ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปกรรม
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ARTD2301

คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
Fundamental Computer for Design
ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์สาหรับการออกแบบ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและการออกแบบ

ARTD2302

การออกแบบนิเทศศิลป์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamental Visual Communication Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ARTD1105 องค์ประกอบศิลป์
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเป็ น มาและวิ วั ฒ นาการของนิ เ ทศศิ ล ป์ กระบวนการและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของนิเทศศิลป์ การดาเนินงานนิเทศศิลป์อย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมายที่ ตั้ งไว้ การแก้ ไ ขความล้ ม เหลวที่ เ กิ ดในระหว่ า งการปฏิ บัติ ง านนิเ ทศศิ ล ป์ และ
ความสั มพั น ธ์ร ะหว่า งงานนิเทศศิล ป์ กับ งานด้านต่าง ๆ ศึ กษาหลั กการออกแบบและการ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

ARTD2303

การออกแบบตัวอักษร
3(2-2-5)
Lettering Design
ศึกษาทฤษฎีความรู้และฝึกปฏิบัติการงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวอักษรในขอบเขต
ของการสร้างสรรค์รู ปแบบอักขรศิลป์ โดยเน้นการตกแต่งเป็นภาพอักขระ ข้อความ ข้อมูล
ข่าวสาร เนื้อหาเรื่องราวเฉพาะกิจ ให้สวยงาม น่าสนใจ แสดงความหมายได้ตรงวัตถุประสงค์
สามารถใช้เป็นต้นแบบในระบบการผลิตต่างๆ และการใช้ประกอบร่วมกับการออกแบบสื่ อ
สิ่งพิมพ์ ระบบการสื่อสาร งานการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ได้เหมาะสมทั้งแบบ 2 และ 3 มิติ
และประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบตัวอักษร

ARTD2304

การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
3(2-2-5)
Typography Design
ศึกษาทฤษฎีความรู้และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์ และการ
พัฒนาชุดตัวอักษรตัวพิมพ์ไทย โรมันรูปแบบต่างๆ หลักการออกแบบภาพอักขระ บุคลิกเฉพาะ
ของอักษรแบบต่างๆ ด้วยมือและโปรแกรมสาเร็จรูป การจัดโครงสร้างและตาแหน่งรหัสอักขระ
การจัดระยะห่างตามมาตรฐานแป้นพิมพ์สากล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการนาไปใช้ติดตั้งใน
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์อื่นๆ เพื่อการออกแบบจัด
หน้าสิ่งพิมพ์ การจัดทาต้นฉบับทางระบบการพิมพ์ ที่คานึงถึงการใช้ขนาดอักษร พื้นที่ว่าง ความ
ชัดเจนในการอ่าน และเหมาะสมกับเทคโนโลยีการพิมพ์ร่วมสมัย

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

29

ARTD2305

การออกแบบสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Printing Design
ศึกษากระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การจัด
รูปเล่มนิตยสาร หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น

ARTD2306

ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
3(2-2-5)
Thai Art for Visual Communication Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ARTD2101 ศิลปะไทย
ศึกษาลั กษณะแบบแผนของศิล ปกรรมไทยโดยสั งเขป ข้อ มูล จากพิพิ ธ ภัณ ฑสถาน
โบราณสถาน และแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถพัฒนาแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์
เพื่อนาไปเป็นพื้นฐานสาหรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบนิเทศศิลป์

ARTD2307

การออกแบบอัตลักษณ์
3(2-2-5)
Corporate Identity Design
ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบงานระบบอัตลักษณ์องค์กร ในขอบเขต
ของการออกแบบกราฟิก เพื่อแสดงอัตลักษณ์เฉพาะ ตรา สั ญลักษณ์ รูปแบบตัว อักษรและ
ตัวพิมพ์ที่ร่วมใช้ในงานสื่อทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ และกิจกรรมการใช้งานในการสื่อสาร เพื่อ
การสร้างแบรนด์หรือภาพลักษณ์ขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพ

ARTD2401

สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีสุนทรียศาสตร์ โครงสร้างของความงามที่มีอยู่ในธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม ตามแนวปรัชญาที่มีอยู่ในขบวนการของวิวัฒนาการสังคม ทั้งโลกตะวันออก และโลก
ตะวันตก

ARTD2402

ประวัติศาสตร์การออกแบบ
3(2-2-5)
History of Design
ศึกษาประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของการออกแบบในแต่ละยุคสมัยจากยุโรป
อเมริกา และเอเชีย โดยให้มีความเข้าใจถึงอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม และการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีที่มีผลต่อพัฒนาการในการออกแบบ ฝึกปฏิบัติ และสร้างผลงานออกแบบส่วนบุคคล
ที่ได้รับจากยุคสมัยในประวัติศาสตร์การออกแบบ
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ARTD2403

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Thai Cultural Art
ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ในแง่มุมของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความ
แตกต่างกัน โดยมีผลต่อสภาวะแวดล้อมและสังคม รวมถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น จากการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ

ARTD2404

การยศาสตร์
3(2-2-5)
Ergonomics
ศึกษาปัจจัยในการออกแบบสาหรับมนุษย์ รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดและสัดส่วน รวม
ไปถึงหน้าที่การทางานของอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์ทางการออกแบบ
ตามพื้ น ฐานทางกายภาพในด้ า นพฤติ ก รรมทางสั ง คมของบุ ค คลและกลุ่ ม คน รวมทั้ ง ด้ า น
พฤติกรรมการรับรู้และการเรียนรู้

ARTD3201

การออกแบบไทยประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Thai Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ARTD2101 ศิลปะไทย
ศึกษาประวัติความเป็นมาของลวดลายไทยในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ปฏิบัติการออกแบบลวดลายไทยด้วยเทคนิค
วิธีการรูปแบบใหม่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบ

ARTD3202

วัสดุทางการออกแบบ
3(2-2-5)
Materials for Design
ศึกษาและทาความเข้าใจประเภทของวัส ดุทางการออกแบบ โดยนักศึกษาสามารถ
เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงาน เข้าใจผลดีผลเสียของของวัสดุชนิดต่างๆ และสามารถประกอบ
หรือติดตั้งได้ถูกวิธี รวมทั้งรู้จักการแก้ปัญหาเพื่อให้ผลงานตรงตามจุดประสงค์มากที่สุด

ARTD3203

การออกแบบวัสดุเหลือใช้
3(2-2-5)
Reusable Materials Design
ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบจากเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
โดยฝึ กปฏิบัติการออกแบบ ที่เน้นคุณค่าในด้านความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านรูปแบบและ
วิธีการ รวมถึงกระบวนการออกแบบเพื่อลดมลภาวะต่อโลก

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

31

ARTD3204

การออกแบบเครื่องเรือน
3(2-2-5)
Furniture Design
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางการออกแบบและผลิตเครื่องเรือน การแบ่งประเภทของเครื่อง
เรือน วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องเรือน อุปกรณ์พื้นฐานและกระบวนการผลิตโดย
แบ่งแยกตามลักษณะของวัสดุที่นามาใช้ร่วมในการผลิตเครื่องเรือน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
ความปลอดภัยและกระบวนการออกแบบเครื่องเรือนสาหรับมนุษย์

ARTD3205

บาติกเพื่องานออกแบบ
3(2-2-5)
Batik for Design
ศึกษาหลักการทางด้านวัสดุ และกรรมวิธีการทาบาติกแบบต่างๆ รวมถึงการออกแบบ
ลวดลาย และปฏิบัติการทาบาติก โดยเน้นการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การทา
ของที่ระลึก เครื่องใช้ และวัสดุตกแต่งอื่นๆ

ARTD3206

การออกแบบลวดลาย
3(2-2-5)
Pattern Design
ศึกษาประวัติความเป็นมาของการออกแบบลวดลาย หลักเกณฑ์การออกแบบลวดลาย
หลักการใช้สีในการออกแบบลวดลาย ตลอดจนการต่อลายในลักษณะต่างๆ การนาแนวคิดจาก
ธรรมชาติ และรูปทรงเรขาคณิต มาออกแบบลวดลาย ฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทต่าง

ARTD3207

การออกแบบลายผ้า
3(2-2-5)
Textile Design
ศึกษาประเภทและหลักการออกแบบลายผ้าประเภทต่างๆ และฝึกปฏิบัติการออกแบบ
ให้สอดคล้องกับสมัยนิยม โดยเน้นความงาม ประโยชน์ใช้สอยและความต้องการของตลาด และ
นาไปใช้ในการผลิตลายผ้าด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทอ ย้อม พิมพ์ ฯลฯ

ARTD3208

การออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Jewelry Design
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานทางด้ า นการออกแบบเครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี แหวน ต่ า งหู
สร้อยคอ สร้อย ข้อมือ กาไล ฯลฯ โดยเขียนด้วยมือและใช้อุปกรณ์การออกแบบ โดยเพิ่มทักษะ
ทางด้านแนวคิดสร้างสรรค์ และการใช้อุปกรณ์รอบๆ ตัว มาเป็นแนวความคิดทางด้านการ
ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
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ARTD3301

การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
Packaging Design
ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการแบบบรรจุภัณฑ์ สาหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ทุก
ประเภท ด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม และฝึกปฏิบัติการออกแบบ โดยคานึงถึง
ขนาด น้าหนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑ์รวมทั้งการขนส่ง

ARTD3302

การออกแบบกราฟิกสาหรับบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
Graphic Design for Packaging
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการ ขั้นตอน วิธีการ
ดาเนิ น การออกแบบสร้างสรรค์ผ ลงานกราฟิกเพื่อการสื่ อสาร การสื่ อความหมายหรือการ
ตกแต่ง ร่วมใช้กับโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องรองรับวัตถุประสงค์ของ
การผลิตผลิ ตภัณฑ์สิ นค้า การใช้งานหรือการโฆษณาประชาสั มพันธ์ ทั้งของฝ่ ายผู้ ผลิ ตและ
ผู้บริโภค ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้วัสดุ เทคโนโลยีการผลิตและการบรรจุ เทคโนโลยี ทางการ
พิมพ์ ระบบการขนส่ง ข้อกาหนดกฏหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และหน้าที่ทางการตลาด

ARTD3303

การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศิลป์
3(2-2-5)
Photography for Visual Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ARTD1105 องค์ประกอบศิลป์
ศึกษากระบวนการถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการ
ถ่ายภาพประเภทต่างๆ ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธีในการอัด ขยาย ตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
รวมถึงกระบวนการ อื่นๆที่ต่อเนื่องกับการถ่ายภาพ และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการ
ออกแบบนิเทศศิลป์

ARTD3304

การถ่ายภาพโฆษณา
3(2-2-5)
Photography in Advertising
ศึกษากระบวนการในการผลิตชิ้นงานโฆษณาด้วยภาพถ่าย การถ่ายภาพตามแนวคิด
สร้างสรรค์ ของผู้สร้างงานโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการถ่ายภาพเพื่อการพิมพ์

ARTD3305

เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
3(2-2-5)
Technology for Visual Communication Design
ศึกษาทฤษฎีความรู้กระบวนการ ทักษะวิธีการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ต่างๆที่มีมาแต่เดิม (Legacy) ที่กาลังใช้อยู่ปัจจุบัน (Core) และที่กาลังพัฒนา(Emerging) เพื่อ
นามาช่วยในกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์และการนาเสนอผลงานออกแบบนิเทศ
ศิลป์ โดยคานึงถึงการปรับประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของตลาดแรงงาน
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ARTD3306

การออกแบบเว็บไซต์
3(2-2-5)
Website Design
ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบเว็ บ ไซต์ ใ ห้ เ กิ ด ความสวยงาม น่ า สนใจตามหลั ก การจั ด
องค์ประกอบทางศิลปะ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบ
โครงสร้างของเว็บไซต์ การถ่ายโอนข้อมูลสู่ระบบจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และ
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ARTD3307

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Animation Design
ปฏิบัติงานสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ศึกษา
เทคนิควิธีการสร้างภาพจากภาพจาลอง หรือจินตนาการโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
อย่างเหมาะสม รวมทั้งการผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์ของภาพ และการสื่อ
ความหมาย

ARTD3308

การสร้างสรรค์สื่อภาพและเสียง
3(2-2-5)
Audio and Visual Media Creativity
ศึกษาเทคนิคและการออกแบบการสร้างสรรค์สื่อภาพและเสียงลักษณะภาวะของการ
คิ ด สร้ า งสรรค์ ศึ ก ษาทฤษฏี แ ละแนวคิ ด ในการสร้ า งสื่ อ และเทคนิ ค พิ เ ศษทั้ ง ภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อและผสมเสียง การบันทึกเสียง ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อประสม
การประยุกต์ใช้และนาเสนอสื่อในกิจกรรมต่างๆ

ARTD3309

การออกแบบโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Design
ศึกษาหลักทฤษฏีและวิธีในการออกแบบโฆษณา แนวคิดในการออกแบบโฆษณา ศิลปะ
และการออกแบบการจัดข้ อความโฆษณา ส าหรับสื่ อโฆษณาประเภทต่ างๆ ฝึ กปฏิ บัติงาน
ออกแบบโฆษณา

ARTD3310

การออกแบบสื่อโฆษณากลางแจ้ง
3(2-2-5)
Outdoor Advertising Design
ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนของการออกแบบโฆษณาด้วยแผ่นป้าย โฆษณาที่มีขนาด
ใหญ่ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ด้วยเทคนิคและรูปแบบที่แตกต่างโดยเน้นถึงความเหมาะสมทาง
ความคิดกับสื่อที่ใช้ในการโฆษณา
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ARTD3501

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
Creative Design
ศึกษาแนวคิดเกี่ย วกับการออกแบบ รวมไปถึงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการ
ออกแบบ เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูล และฝึกปฏิบัติเขียนแนวคิดทางการออกแบบให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ARTD3502

การนาเสนอผลงาน
3(2-2-5)
Presentation
ศึกษาและปฏิบั ติรู ปแบบในการน าเสนอผลงาน เพื่อ การสื่ อ ความหมายผลงานใน
รูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องการนาเสนอด้วยภาพ การพูดอธิบายแนวความคิด การ
จัดแสดงหรือการสาธิต การใช้สื่อในการนาเสนอ เพื่อเป็นพื้นฐานในการถ่ายทอดแนวคิดของ
การออกแบบและงานสร้างสรรค์

ARTD3503

การวิเคราะห์งานออกแบบ
3(2-2-5)
Design Analysis
ศึกษาหลักการ กระบวนการฝึกหัดการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
การออกแบบ ได้แก่ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ แนวทางการออกแบบ หน้าที่ใช้สอย เทคโนโลยีการ
ผลิต การตลาด และศิลปวัฒนธรรม

ARTD3504

การเขียนข้อความโฆษณา
3(2-2-5)
Copy Writing
ศึก ษารู ป แบบและวิ ธีใ นการน าเสนอผลงานโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ์ โดย
ถ่ายทอดด้วยวิธีการสื่อสารจากการเขียนเป็นข้อความให้มีความน่าสนใจ และสามารถดึงดูดใจ
ต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ARTD3505

ศิลปะการจัดวาง
3(2-2-5)
Installation Art
ศึกษาเกี่ยวกับผลงานศิลปะที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นพื้นที่เฉพาะเจาะจง
หรือไม่เจาะจง โดยให้ความสาคัญกับการประกอบส่วนต่างๆ ของผลงานศิลปะให้เหมาะสมกับ
พื้ น ที่ แ ละ สภาพแวดล้ อ มที่ ก าหนดไว้ ทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสบการณ์ ร่ ว มในการสร้ า ง
ปฏิสั มพั น ธ์ และฝึ ก ปฏิ บัติ ส ร้า งผลงานศิ ล ปะและงานออกแบบที่มี ความสั มพั นธ์ก าพื้ นที่ ที่
กาหนดไว้
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ARTD3506

การออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
Exhibition Design
ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดนิทรรศการประเภทต่างๆ โดยเน้นการ
กาหนดรูปแบบ แผนผังบริเวณ ตาแหน่ง ทิศทาง ฯลฯ และปฏิบัติการออกแบบ การจัดและ
ตกแต่งนิทรรศการ ตามความมุ่งหมายต่างๆ

ARTD3507

ธุรกิจในงานออกแบบ
3(2-2-5)
Design Business
ศึกษารูปแบบธุรกิจ บทบาท และแนวทางการจัดการธุรกิจทางศิล ปกรรม จากการ
วิเคราะห์อัตลักษณ์ของการออกแบบและการประเมินปัจจัยพื้นฐานทางการตลาดเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด

ARTD3901

วิธีวิจัยวิทยาทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
Research Methodology in Fine and Applied Art
ศึกษาหลั กการของระเบีย บวิธี การวิจัย การสื บ ค้นและวิ เคราะห์ ข้อมู ล การสร้า ง
เครื่องมือวิจัย การอภิปรายผล การอ้างอิงและจัดทาบรรณานุกรมตามระเบียบวิธีวิจัย

ARTD4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Fine and Applied Art
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปกรรม

ARTD4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม
5(450)
Occupational Practicum in Fine and Applied Art
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานตามแขนงศิลปกรรมหรือสาขาที่นักศึกษามีความถนัดและสนใจ
เป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนาผลจากการ
ฝึกปฏิบัติงานไปใช้ประกอบอาชีพได้

ARTD4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางศิลปกรรม
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Fine and Applied Art
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้มีความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน และ
การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การพัฒ นาตนตามมาตรฐานวิช าชีพ เช่น การพัฒ นาในด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานโครงงานหรือ
ผลงานและการนาเสนอโครงงานหรือผลงาน
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ARTD4804

สหกิจศึกษาทางศิลปกรรม
6(560)
Co-operative Education in Fine and Applied Art
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ARTD4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางศิลปกรรม
การฝึกงานทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ โดยความร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน มีการคัดเลือก
นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้จาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง มีการจัดทาโครงการ การนาเสนอโครงการ และ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามค าแนะน าของอาจารย์นิ เทศและพนั ก งาน พี่ เลี้ ย งในสถาน
ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะองค์ความรู้ในวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสาเร็จการศึกษา ในโดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่
ต่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ

ARTD4903

ศิลปนิพนธ์
3(0-6-3)
Art Thesis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: กลุ่มวิชาแกนจานวน 39 หน่วยกิต
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในรูปแบบงานวิจัย โดยนักศึกษาดาเนินงานต่อเนื่องจาก
โครงร่างงานวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในวิชาการวิจัยทางศิลปกรรม ดาเนินการ
ในภาคการออกแบบและนาเสนอผลงานตามขั้นตอนที่สาขาวิชากาหนด โดยผลงานสุดท้าย
ประกอบด้วยภาคการออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์ ภาคเอกสารที่สรุปผลการวิจัย และต้องนาเสนอ
ผลงานต่อสาธารณะ
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