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รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

IPDC1101 พื้นฐานการออกแบบ  3(2-2-5) 
 Fundamental Design  

 ศึกษาความหมายของการออกแบบ คุณค่าและประโยชน์ของงานออกแบบที่มีต่อสังคม
องค์ประกอบของศิลปะ เทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป์เพ่ือให้ได้งานออกแบบที่สมบูรณ์ 
หลักการออกแบบพ้ืนฐาน คุณสมบัติของการเป็นนักออกแบบที่ดี จรรยาบรรณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ คุณภาพของงานออกแบบ รวมไปจนถึงการออกแบบเพ่ือน าไปใช้งาน
ได้จริง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานด้านการออกแบบที่สามารถน าไปต่อยอด
ประยุกต์ใช้ต่อไป  

IPDC1102 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
 Creative Thinking for Product Design 

 ศึกษาความหมาย นิยาม ขอบเขต และคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่องาน
ออกแบบ ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
ระดับของความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาพฤติกรรมการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ 
รูปแบบการด าเนินชีวิต รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการอยู่รวมกันในสังคม ศึกษา
วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ที่อาศัยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ศึกษาวิธีการค้นหาแรงบันดาลใจ
และวิธีการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  

IPDC1103 วาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Industrial Product Drawing  

   ศึกษาการเขียนภาพผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สีและเทคนิคต่างๆ ให้มี
ความเหมือนจริง โดยเน้นเรื่องสัดส่วน โครงสร้าง แสง เงา น้ าหนัก พ้ืนผิว และการจัดวาง
องค์ประกอบให้เกิดความสวยงาม วาดภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในรูปแบบทัศนียภาพ รูป
ด้าน รูปตัด และภาพใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบในการน าเสนอผลิตภัณฑ์  

IPDC1104 เทคนิคการท าหุ่นจ าลอง 3(2-2-5) 
 Model Making Technique  

     ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธี และวัสดุที่ใช้สร้างหุ่นจ าลองชนิดต่างๆ หุ่นจ าลองเท่า
ของจริง หุ่นจ าลองย่อขยายส่วน หุ่นจ าลองถอดประกอบ หุ่นจ าลองเพ่ือทดลองศึกษาเฉพาะกรณี 
การสร้างหุ่นจ าลองจากวัสดุชนิดต่างๆ ละเทคนิควิธี ท าสี พ้ืนผิว การตกแต่งรายละเอียดให้ดู
เหมือนจริง 
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IPDC1105 ออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer for Graphic Design 

 ศึกษาการท างานของโปรแกรมออกแบบกราฟิกประเภท 2 มิติ โปรแกรมการจัดการ
รูปภาพและโปรแกรมทางด้านเวคเตอร์ ศึกษาเครื่องมือ ค าสั่ง ของโปรแกรม ศึกษาการ
ออกแบบรูปภาพกราฟิก การจัดวางกราฟิก การออกแบบตัวอักษร การตกแต่ง เส้น สี การใช้
ลักษณะกราฟิกพิเศษรูปแบบต่างๆ ศึกษาระบบสี ความละเอียดของการบันทึกเพ่ือส่งงานไปใช้
ในกระบวนการพิมพ์ หรือภาพฉาย ศึกษารูปแบบและแนวทางการออกแบบกราฟิกตามสมัย
นิยม รวมไปจนถึงศึกษาแนวทางการออกแบบงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประเภท
ต่างๆ 

IPDC1201 เขียนแบบเทคนิค 3(2-2-5) 
 Technical Drawing 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์การเขียนแบบ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบื้องต้น การเขียนภาพฉาย ภาพไอโซเมตริก 
ภาพออบลิก ภาพไดเมตริก ภาพไตรเมตริก ภาพคลี่  ตามระบบการเขียนแบบเทคนิค
มาตรฐานสากล 

IPDC1202 เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer for Technical Drawing 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: IPDC1201 เขียนแบบเทคนิค 

 ศึกษาการน าเครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์การใช้
คอมพิวเตอร์เขียนแบบภาพฉายผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุต่างชนิด
กัน และสามารถแยกชิ้นส่วนของชิ้นงานนั้นๆ ส าหรับน าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  

IPDC1203 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Principle for Industrial Product Design 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: IPDC1103 วาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มา การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การแบ่งลักษณะของการประกอบอุตสาหกรรม ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ 
จุดประสงค์และประเภทของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของนักออกแบบผลิตภัณฑ์
ในด้านวิชาชีพและประจ าตัว หน้าที่ กฎระเบียบ จรรยาบรรณต่างๆของการเป็นนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดี ศึกษาการตลาด เพ่ือการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ศึกษา
การวางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์แนวโน้มผู้บริโภค การค้นหา
ความต้องการในผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นต้นไปจนถึงขั้น
น าเสนอผลงานได้  
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IPDC2101 การยศาสตร์ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Ergonomics for Product Design 

 ศึกษาสัดส่วนและสรีระร่างกายมนุษย์ สัดส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆ การท างานของร่างกาย
มนุษย ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และหน้าที่ใช้สอย ศึกษาการท างานและสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการน าข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ 

IPDC2102 เทคนิคการน าเสนอผลงาน 2(1-2-3) 
 Presentation Technique 

 ศึกษาเทคนิคการน าเสนองานด้วยวิธีการต่างๆการเขียนทัศนียภาพ การเขียนภาพเหมือน
จริงที่เป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ การน าเสนอเพลตผลงานด้วยรูปภาพ และตัวอักษร การจัดองค์ประกอบ
ของการน าเสนองาน การสื่อความหมายด้วยภาพและภาษา เทคนิควิธีการน าเสนองาน การเขียน
แนวคิดในการออกแบบ รวมทั้งเทคนิคการสื่อความหมายด้วยภาษาพูดอย่างมีศิลปะ และใช้
เทคนิคของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ  

IPDC2103 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Packaging Design 
 ศึกษาความหมายของออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิวัฒนาการของออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความส าคัญ 

หน้าที่ หลักการ รูปทรง และโครงสร้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ศึกษาชนิดและ
คุณสมบัติของวัสดุที่น ามาท าออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยค านึงถึงปริมาตรในการบรรจุ ศิลปะการ
ออกแบบ โครงสร้าง กราฟิก และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์อุปโภคบริโภค 
ที่ท าจากวัสดุชนิดต่างๆ พร้อมจัดท าออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 

IPDC2201 ออกแบบระบบกลไกลส าหรับผลิตภัณฑ์ 2(1-2-3) 
 Mechanic Design For Product 
 ศึกษาระบบการท างานกลไกชนิดต่างๆ ระบบเครื่องผ่อนแรง ระบบคานวัด คานดีด ระบบกล

ไกลอัตโนมัติ ระบบกลไกลที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การดัดแปลงและผสมผสานการ
ท างานของระบบต่างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันหรือทดแทนในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบระบบกลไก เพ่ือน าไปประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ 

IPDC2202 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3(2-2-5) 
 Industrial Furniture Design 
 ศึกษาวัสดุที่เกี่ยวกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การเลือกใช้วัสดุให้สอดคล้องกับกระบวนการ

ออกแบบ เทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทพับขึ้นรูป เฟอร์นิเจอร์ถอด
ประกอบ เฟอร์นิเจอร์ประเภทชุดที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในระบบอุตสาหกรรม การให้รายละเอียดวัสดุ การออกแบบเขียนแบบเพ่ือการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ในระบบอุตสาหกรรม   
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IPDC2401 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3(2-2-5) 
 Architectural Interior Design  

 ศึกษาหลักการออกแบบพ้ืนที่ว่างในอาคารที่สร้างสรรค์กับการใช้ความงามที่แฝง
ประโยชน์ ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยเกี่ยวโยงถึงการพิจารณาระยะและขนาดเนื้อที่ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของมนุษย์ โดยการเลือกใช้วัสดุตามคุณสมบัติมาใช้งานก่อให้เกิดเป็นรูปร่าง 
ทั้งพ้ืน ผนัง เพดาน งานระบบต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการใช้อาคาร ได้แก่ แสง สี เสียง การ
ออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน ท าภาพร่างและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้า งสรรค์ 
การเขียนรายการประกอบแบบ และเขียนทัศนียภาพตามกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายใน   

IPDC3108 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(2-2-5) 
 Product Design Patents  

   หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นสิทธิพิเศษ ความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การสร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีระดับการพัฒนา
เทคโนโลยี หรือการประดิษฐ์คิดค้นมีประโยชน์ใช้สอย   

IPDC3109 ประมาณราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
 Cost Estimating for industrial Product  

 ศึกษาการประมาณราคาในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การค านวณขนาด 
และปริมาตรวัสดุ ศึกษาการอ่านแบบ การค านวณปริมาณงาน ปริมาณวัสดุ ค่าแรง ค่า
ออกแบบ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของงานและเครื่องจักร การท าบัญชีปริมาณงาน และ
เอกสารเสนอราคา ศึกษาสัญญาการด าเนินการ และจริยธรรมในการด าเนินงานด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการอ่านแบบ ค านวณปริมาณงาน ทั้งแบบประมาณและแบบ
ละเอียด จัดท าการเสนอราคาตามกระบวนการการประเมินราคาผลิตภัณฑ์ 

IPDC3301 ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(2-2-5) 
 Community Product Design  

      ศึกษาลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับ
ชุมชน ต าบล จังหวัด ศึกษาชนิด ประเภท คุณสมบัติของวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ การขึ้นรูปชนิด
ต่างๆ และท่ีมาของกระบวนการความคิด ภายใต้ศักยภาพของชุมชน สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีมูลค่า การออกแบบ ท าการผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบและแนวความคิดแปลกใหม่ โดยมุ่งเน้น
ตลาดการส่งออก 
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IPDC3302 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก   3(2-2-5) 
 Souvenir and Gift Product Design 

 ศึกษารูปแบบและลักษณะของที่ระลึกที่ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นที่นิยมสูง พัฒนาส่งเสริมให้เกิดทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการออกแบบ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ให้มีรูปแบบและแนวความคิดแปลกใหม่อย่างสากล 

IPDC3402 ออกแบบเครื่องประดับ 3(2-2-5) 
 Jewelry Design 

  ศึกษาวิวัฒนาการของเครื่องประดับและรสนิยมการใช้เครื่องประดับในยุคต่างๆ ศึกษา
รูปแบบ วิธีการ เทคนิค การขึ้นงานเครื่องประดับที่โดดเด่นในแต่ละช่วงสมัย  ศึกษาประเภท
และวัสดุที่สามารถน ามาใช้ท าเครื่องประดับ ศึกษารูปแบบงานเครื่องประดับในไทยและ
ต่างประเทศ ศึกษากระบวนการออกแบบงานเครื่องประดับ การวาดรูปทรง ใช้สี  ให้แสงเงา
เสมือนจริง และออกแบบเครื่องประดับแนวคิดการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ 

IPDC3601 การออกแบบกราฟิก 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
 Computer 3D Graphic Design 

 ศึกษาการออกแบบ การสร้างภาพ 3 มิติทางด้านกราฟิกผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 
สถาปัตยกรรมภายใน การใช้เครื่องมือสร้างวัตถุ การก าหนดขนาด พ้ืนผิววัสดุของวัตถุ การให้
แสงเงา การก าหนดมุมมองและรายละเอียดภาพ การท าให้ภาพเสมือนจริง และการสร้าง
สภาพแวดล้อมของวัตถุ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างผลงานการออกแบบภาพ 3 มิติ 
ปฏิบัติการพิมพ์ภาพ การบันทึกไฟล์เพื่อน าไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอ่ืน   

IPDC3602 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อทุกคน 3(2-2-5) 
 Universal Product Design for all  

 ศึกษาความหมาย ประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือทุกคน การแบ่งประเภท
ความพิการ  การแบ่งกลุ่มงานออกแบบเพ่ือทุกคน  ศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทุก
คนสามารถใช้ได้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและปลอดภัย ผลิตภัณฑ์หรือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ ศึกษารูปแบบงานกราฟิกที่สื่อความหมาย และเข้าใจ
ง่าย ศึกษารูปแบบการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการเข้าถึงและการใช้งาน ศึกษาแนวทางการ
ออกแบบที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้เพ่ือให้ทุกคนใช้งานอย่างเท่าเทียม สะดวก 
โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านอายุและสภาพร่างกาย 
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IPDC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Research Methodology In Industrial Product Design 

 ศึกษาหลักการ ระเบียบวิธีวิจัย การหาหัวข้องานวิจัย การเขียนวัตถุประสงค์ ขอบเขต
การวิจัย สถิติ การเขียนรายงานการวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การเขียนเค้าโครงในหัวข้อที่สนใจ การด าเนินการวิจัย สรุปเป็นผลงาน
ออกแบบ การเขียนรายงานทางการวิจัยที่เป็นมาตรฐาน 

IPDC4801 การเตรียมฝึกประสบการณวิชาชีพทางการออกแบบ  2(90) 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 Preparation for Occupational Practicum in Industrial Product Design       

 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการพัฒนาความรู้    
เจตคติ และทักษะด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยปฏิบัติในสถานการณ์หรือ รูปแบบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในวิชาชีพ 

IPDC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5(450) 
 Field Occupational Practicum in Industrial Product Design  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IPDC4801การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

IPDC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2(90) 
 Co-operative Education Preparation in Industrial Product Design  

 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

IPDC4804 สหกิจศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 6(540) 
 Co-operative Education in Industrial Product Design  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: IPDC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงาน ทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น าเสนอรายงานและผลงานต่อสถานประกอบการ และคณาจารย์ของ
สาขาวิชาที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
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IPDC4901 สัมมนาทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2(0-4-2) 
 Seminar in Industrial Product Design  

 ศึกษาลักษณะและชนิดของการสัมมนา การตั้งหัวข้อการสัมมนา การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสาระส าคัญต่างๆ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และสาขาวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างศรัทธาและ
จิตส านึกที่ดีต่อวิชาชีพ  ด าเนินการจัดสัมมนาและมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์  

IPDC4902 วิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  3(0-6-3) 
 Research in Industrial Product Design  

 การค้นคว้าและวิจัยด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนรายงาน และการ
เสนอผลงานวิจัยภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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