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หมูวิชาศิลปกรรม  

(ARTI) 

 หมูวิชาศิลปกรรม ซึ่งอยูในหมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา

ดังตอไปน้ี 

 

1.   หลักการและความเขาใจทางศิลปกรรม                 (ARTI -1--) 

2.   วิจิตรศิลป          (ARTI -2--) 

3.   ประยุกตศิลป 2 มิติ      (ARTI -3--) 

4.   ประยุกตศิลป 3 มิติ                   (ARTI -4--) 

5.   

6   

7. 

8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ     (ARTI -8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ   (ARTI -9--) 

         โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย  
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หมูวิชาศิลปกรรม 

(ARTI) 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ARTI1101 2000102 สุนทรียะทางทัศนศิลป 2(1-2-3) 

ARTI1102 2001103 ทฤษฏีสี 3(2-2-5) 

ARTI1103 2011204 ประวัติศาสตรศิลป 3(2-2-5) 

ARTI1201 2021101 หลักการเขียนภาพ 3(2-2-5) 

ARTI1202 2021113 จิตรกรรมพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

ARTI1203 2021201 ภาพพิมพพื้นฐาน 3(2-2-5) 

ARTI1204 2021301 ประติมากรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) 

ARTI1301 2031401 หลักการออกแบบศิลปกรรม 3(2-2-5) 

ARTI1302 2031105 การออกแบบนิเทศศิลปเบื้องตน 3(2-2-5) 

ARTI1303 2031402 เขยีนแบบพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

ARTI2104 2012102 สุนทรียศาสตร 2(1-2-3) 

ARTI2105 2012104 ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 

ARTI2106 2011102 ศิลปะพื้นบาน 2(1-2-3) 

ARTI2107 2011301 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

ARTI2108 2001104 ศิลปะไทย 3(2-2-5) 

ARTI2109 2012106 วัสดุและเทคนิคศิลป 3(2-2-5) 

ARTI2205 2022107 การระบายสีนํ้า 2(1-2-3) 

ARTI2206 2021106 วาดเสนสรางสรรค 3(2-2-5) 

ARTI2207 2021105 วาดเสนเพือ่การออกแบบ 3(2-2-5) 

ARTI2208 2021107 กายวิภาค 3(2-2-5) 

ARTI2209 2021203 การพิมพซิลคสกรีนเบื้องตน 3(2-2-5) 

ARTI2210 2022306 ประติมากรรมประยุกต 2(1-2-3) 

ARTI2304 2031102 การออกแบบตัวอักษร 3(2-2-5) 

ARTI2305 2032106 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ 3(2-2-5) 

ARTI2306 2032103 การออกแบบเอกลักษณ 3(2-2-5) 

ARTI2307 2031210 การออกแบบลวดลาย 3(2-2-5) 
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รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ARTI2308 2032404 เทคนิคการถายภาพเบื้องตน 3(2-2-5) 

ARTI2309 2031114 การเขียนภาพประกอบ 3(2-2-5) 

ARTI2401 2041103 วัสดุผลิตภัณฑ 3(2-2-5) 

ARTI2402 2041105 ผลิตภัณฑพื้นบาน 3(2-2-5) 

ARTI2403 2041104 การออกแบบสรางสรรคเศษวัสดุ 3(2-2-5) 

ARTI2404 2031404 การออกแบบผลิตภัณฑ 2 มิติ 3(2-2-5) 

ARTI2405 2041103 การออกแบบผลิตภัณฑ 3 มิติ 3(2-2-5) 

ARTI3110 2004103 พิพิธภัณฑศิลป 3(3-0-6) 

ARTI3111 2013112 การออกแบบไทยประยุกต 3(2-2-5) 

ARTI3112 2002903 การนําเสนอผลงาน 3(2-2-5) 

ARTI3113 2014308 ความคิดสรางสรรคเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 

ARTI3114 3561203 ศิลปะกับธุรกิจ 3(2-2-5) 

ARTI3115 2014302 ศิลปวิจารณ 2(2-0-4) 

ARTI3116  ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 3(3-0-6) 

ARTI3211 2021116 จิตรกรรมสรางสรรค 3(2-2-5) 

ARTI3212 2021108 จิตรกรรมไทย 3(2-2-5) 

ARTI3213 2022207 การพิมพซิลคสกรีนบนผา 2(1-2-3) 

ARTI3214 2022213 การสรางสื่อประสมทางการพิมพ 3(2-2-5) 

ARTI3215 2022214 การพิมพแมพิมพตรายาง 2(1-2-3) 

ARTI3216 2022217 ภาพพิมพผิวนูน 3(2-2-5) 

ARTI3217 2022310 ประติมากรรมโครงสราง 2(1-2-3) 

ARTI3218 2022305 ประติมากรรมสรางสรรค 3(2-2-5) 

ARTI3219 2024306 ประติมากรรมตกแตง 3(2-2-5) 

ARTI3220 2021306 การแกะสลัก 3(2-2-5) 

ARTI3310 2031116 การเขยีนเพือ่การออกแบบ 3(2-2-5) 

ARTI3311 2031403 จิตวิทยาการออกแบบ 3(2-2-5) 

ARTI3312 2031106 การออกแบบการพิมพ 2(1-2-3) 

ARTI3313 2032104 การออกแบบสิ่งพิมพเพื่องานนิเทศศิลป 3(2-2-5) 

ARTI3314 2034104 การออกแบบกราฟคบนบรรจุภัณฑ 3(2-2-5) 



62 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ARTI3315 2033101 การออกแบบโฆษณา 3(2-2-5) 

ARTI3316 2032403 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ 3(2-2-5) 

ARTI3317 2032409 เทคนิคการถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป 3(2-2-5) 

ARTI3318 2032402 การออกแบบดวยคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

ARTI3319 2041407 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป 3(2-2-5) 

ARTI3320 2034411 การออกแบบนิเทศศิลปดวยโปรแกรม

คอมพวิเตอร 

3(2-2-5) 

ARTI3321 2034412 การออกแบบนิเทศศิลปขั้นสูง 3(2-2-5) 

ARTI3322 2033105 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 

ARTI3323 2033104 เทคนิคการสรางสรรคสื่อภาพและเสียง 3(2-2-5) 

ARTI3406 2033301 การออกผลิตภัณฑผา 3(2-2-5) 

ARTI3407 2031211 เทคนิคการออกแบบลายผา 3(2-2-5) 

ARTI3408 2031202 บาติก 3(2-2-5) 

ARTI3409 2042602 การออกแบบเคร่ืองแตงกาย 2(1-2-3) 

ARTI3410 2041101 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ 2(1-2-3) 

ARTI3411 2041106 ออกแบบเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

ARTI3412 2042104 การออกแบบของที่ระลึก 3(2-2-5) 

ARTI3413 2042201 การออกแบบบรรจุภัณฑ 3(2-2-5) 

ARTI3414 2041602 เทคนิคการออกแบบเคร่ืองประดับ 2(1-2-3) 

ARTI3415 2022307 การทําหุนจําลอง 3(2-2-5) 

ARTI3416 2042109 การออกแบบเคร่ืองปนดินเผา 3(2-2-5) 

ARTI3417 2031112 การออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง 3(2-2-5) 

ARTI3418 2041402 ออกแบบตกแตงสถานที่ 3(2-2-5) 

ARTI3419 2041405 การออกแบบนิทรรศการ 3(2-2-5) 

ARTI3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรม 3(3-0-6) 

ARTI4801 2003802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางศิลปกรรม 2(90) 

ARTI4802 2004802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางศิลปกรรม 5(225) 

ARTI4901  สัมมนาทางศิลปกรรม 1(0-2-1) 

ARTI4903 2004907 ศิลปนิพนธ 3(0-6-3) 
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รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ARTI1101 สุนทรียะทางทัศนศิลป          2(1-2-3) 

 Aesthetics  of  Visual  Art 

 ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพมนุษย และประสบการณทางความงามการพัฒนา

ประสาทสัมผัสและเลือกสรรคาของความงามจากทัศนศิลปอันสนองความตองการและ

ความรูสึกทางอารมณและจิตใจเพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา

และความหมายของความเปนมนุษย 

 

ARTI1102 ทฤษฏสีี         3(2-2-5)  

 Theory  of  Color 

 ศึกษาใหเขาใจสวนประกอบการใชสีและการจัดองคประกอบความเปนมาของสีใน

งานศิลปกรรมและงานชางต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เปรียบเทียบขอแตกตางของทฤษฏีแตละ

วิธีและประโยชนในการนํามาใช 

 

ARTI1103 ประวัติศาสตรศิลป         3(2-2-5)  

 History of Arts  

 ศึกษาประวัติศาสตรศิลปะโดยสังเขป  เกีย่วกบัความสมัพนัธระหวางตะวันตกและ

ตะวันออกที่มีอิทธิพลตอศิลปะในสาขาตางๆและศิลปะไทยในดานรูปแบบและเนื้อหาในอดีต

ถึงปจจุบันโดยเนนคติความเชื่อและศิลปะการชางที่สําคัญของไทยและสากล 

 

ARTI1201 หลักการเขียนภาพ                     3(2-2-5) 

 Principles of Drawing 

 ศึกษาปฏิบัติงานดานการเขียนภาพ โดยใหมีประสบการณในการใชวัสดุ เคร่ืองมือ

และเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางงานวิชาชีพทางศิลปะตอไป 

 

ARTI1202 จิตรกรรมพื้นฐาน                     3(2-2-5) 

 Basic Painting 

 ศึกษาปฏิบัติงานทางดานจิตรกรรมสากลในหลักการเขียนภาพ และทฤษฎีดวย

เทคนิควิธีการเน้ือหาที่มีประโยชนตอการพัฒนาชีวิตและสังคม 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ARTI1203 ภาพพิมพพื้นฐาน                     3(2-2-5) 

 Basic Print 

 ศึกษาความเปนมาของภาพพิมพ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติ ของการ

ทํางาน การเก็บรักษา เนนพื้นฐานของการพิมพทั่วไป และปฏิบัติการพิมพเบื้องตน เพื่อให

เขาใจคุณลักษณะทั่วไปของภาพพิมพและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพเบื้องตน 

ประเภทตาง ๆ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการพิมพแตละประเภท 

 

ARTI1204 ประติมากรรมพื้นฐาน                    3(2-2-5) 

 Basic sculpture 

 กรรมวิธีของงานประติมากรรมโดยเนนความคิดสรางสรรค เทคนิควิธีการในการ

ปฏิบัติงาน   เนนความรูเกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องตน ลักษณะและคุณคาของวัสดุแตละชนิด

ที่นํามาสรางงานประติมากรรมตลอดจนการเตรียมการใชเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับประเภท

ของงานประติมากรรม  การออกแบบทางประติมากรรม การปน การทําแมพิมพ การหลอ การ

ปนนูนสูง นูนตํ่าและลอยตัว 

 

ARTI1301 หลักการออกแบบศิลปกรรม        3(2-2-5) 

 Principles of Design 

ศึกษาทฤษฎีองคประกอบศิลปะและทฤษฎีสี เพื่อใหเปนแนวทางสรางสรรคงาน

ออกแบบ และฝกปฏิบัติการออกแบบทั้งประเภท 2 มิติ และ 3 มติิ 

 

ARTI1302 การออกแบบนิเทศศิลป เบื้องตน       3(2-2-5) 

 Basic  Visual  Communication  Design 

ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและวิวัฒนาการของนิเทศศิลป  กระบวนการและ

องคประกอบตาง ๆ ของนิเทศศิลป  การดําเนินงานนิเทศศิลปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายที่ต้ังไว  การแกไขความลมเหลวที่เกิดในระหวางการปฏิบัติงานนิเทศศิลป  และ

ความสัมพันธระหวางงานนิเทศศิลปกับงานดานตาง ๆ ศึกษาหลักการออกแบบและการ

ออกแบบสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ARTI1303 เขียนแบบพืน้ฐาน         3(2-2-5) 

 Drafting 

ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบ โดยเนนใหรูจักวิธีการใชเคร่ืองมือเพื่อเขียนแบบรูป

พื้นฐานตาง ๆ ตลอดจนฝกการเขียนแบบ 

 

ARTI2104 สุนทรียศาสตร         2(1-2-3)  

 Aesthetics 

 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีสุนทรียศาสตร  โครงสรางของความงามที่มีอยูในธรรมชาติ

และศิลปกรรม ตามแนวปรัชญาที่มีอยูในขบวนการของวิวัฒนาการสังคม ทั้งโลกตะวันออก

และโลกตะวันตก 

 

ARTI2105 ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น        3(3-0-6)  

 Local  Arts  and  Culture 

 ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  การละเลน  หัตถกรรม  กีฬา  ตลอดจน

วรรณกรรม 

 

ARTI2106  ศิลปะพื้นบาน                     2(1-2-3)  

  Folk  Arts 

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของศิลปะและหัตกรรมในชุมชนไทย เนนลักษณะ

วัสดุวิธีการ  ประโยชนใชสอย  ความเชื่อหรือเหตุผลที่ปรากฏในรูปแบบของศิลปะพื้นบาน 

 

ARTI2107  ศิลปะในชีวิตประจําวัน         2(2-0-4)  

  Functional  Arts 

 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของรสนิยมที่มีตอผูบริโภค องคประกอบทางศิลปะและ

หลักการออกแบบ โครงสรางและการตกแตง  การนําเอาศิลปะและการออกแบบมาใชกับการ

จัดการเร่ืองเสื้อผา  อาหาร การตกแตงบานเรือน  และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ARTI2108 ศิลปะไทย          3(2-2-5) 

 Thai Arts  

 ศึกษาความหมายของศิลปะไทย ที่มาของลายไทยและภาพไทยสามารถประยุกตและ

สรางสรรค เพื่อนํามาใชในแนวทางอนุรักษ อีกทั้งสามารถจําแนกแบบและชนิดของภาพไทย

และลายไทยได ฝกฝนและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบลายไทยและภาพไทย 

 

ARTI2109 วัสดุและเทคนิคศิลป         3(2-2-5) 

 Materials  and  Techniques 

 ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่นํามาใชงาน

ศิลปะโดยเนนการคนควาทดลองเทคนิคใหม  เพื่อการเลือกนําไปใชในการสรางสรรคงาน

ศิลปะอยางมีคุณคา 

 

ARTI2205 การระบายสีนํ้า                     2(1-2-3) 

 Water Color 

 ศึกษาวัสดุ เคร่ืองมือและการเตรียมอุปกรณสําหรับเขียนสีนํ้า ตลอดจนศึกษาและ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนสีนํ้า เคยผานสื่อถายทอดที่เปนสิ่งของ คน สัตว และ

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 

ARTI2206 วาดเสนสรางสรรค        3(2-2-5) 

  Creative Drawing  

 ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพดวยเทคนิคและกรรมวิธีตาง ๆ ตามความมุงหมาย

และเนื้อหา  โดยความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา  เพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใชใน

สาขานิเทศศิลป 

 

ARTI2207  วาดเสนเพื่อการออกแบบ                3(2-2-5) 

 Drawing  

 ศึกษาปฏิบัติการเขียนภาพคน โดยเนนสัดสวน การเคลื่อนไหว ดวยความคิด 

รูปแบบการแสดงออก ที่มีความสัมพันธกับวัสดุและวิธีการถายทอด  เพื่อนํามาใชในงาน

ออกแบบ 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ARTI2208 กายวิภาค         3(2-2-5)  

 Anatomy 

 ศึกษาหลักกายวิภาคของคน  สัตว ใหเขาใจในโครงสรางสวนใหญในแตละวัย  

ศึกษาถึงลักษณะของกระดูก  กลามเน้ือ  ทาทาง  การทรงตัว  การเคลื่อนไหว  ดวยความเขาใจ

ในรูปแบบ  เน้ือหา  การแกปญหาดวยวัสดุตาง ๆ ทั้งการเขียนและการปน  โดยเนนลักษณะ

ความงามและความถูกตองเปนสิ่งสําคัญ 

 

ARTI2209  การพิมพซิลคสกรีนเบื้องตน       3(2-2-5)  

  Principles  of  Silkscreen 

 ศึกษากรรมวิธีการใชวัสดุ  อุปกรณในการพิมพผานตะแกรงไหม  เพื่อนําไปใชใน

การปฏิบัติ งานสรางแมพิมพ และพิมพผานตะแกรงไหมเบื้องตน 

 

ARTI2210 ประติมากรร มประยุกต                   2(1-2-3) 

 Applied  Sculpture 

 ศึกษาวัสดุอุปกรณ  เทคนิควิธีการทางประติมากรรม  เพื่อนําไปประยุกตใชเปน

เคร่ืองประดับตกแตงหรือของใช 

 

ARTI2304 การออกแบบตัวอักษร                    3(2-2-5) 

 Lettering  Design 

ประวัติและวิวัฒนาการออกแบบตัวอักษร  รูปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากล  ศึกษา

และปฏิบัติการออกแบบและจัดตัวอักษรรวมทั้งการนําเอาวัสดุตาง ๆ มาประดิษฐเปนตัวอักษร

ใหสัมพันธกับภาพและเร่ืองราว 

 

ARTI2305 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ      3(2-2 -5) 

 Lettering Typography  Design 

ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากลประเภทตางๆ ปฏิบัติการ

ออกแบบตัวอักษร  โดยเนนถึงรูปแบบและความสัมพันธระหวางตัวอักษรที่ใช  กับสื่อที่จะ

นําไปประกอบเขาดวยกันภายในขอบเขตและรูปรางที่กําหนดให 
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ARTI2306 การออกแบบ เอกลักษณ        3(2-2-5) 

 Corporate Identity Design 

ศึกษาและปฏิบัติงานการออกแบบเคร่ืองหมายและสัญลักษณ  ที่ใชในกิจกรรมและ

สถานที่ตาง ๆ โดยคํานึงถึงหลักการและการสื่อสารที่จําแนกตามลักษณะการสัมผัส  รวมทั้ง

โสตทัศนวัสดุอุปกรณที่ใชในการสื่อสาร 

 

ARTI2307 การออกแบบลวดลาย         3(2-2-5) 

 Decorative Design 

ศึกษาที่มาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทตาง ๆ ตลอดจนการผูกลาย

เพื่อนําไปใชในการออกแบบ และฝกปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทตาง ๆ 

 

ARTI2308 เทคนิคการถายภาพเบื้องตน       3(2-2-5) 

 Photography 

ศึกษาประวัติการถายภาพ ประโยชนของการถายภาพ หลักการทํางานของกลอง

ถายภาพ ชนิด สวนประกอบของกลอง อุปกรณที่จําเปนตองใช การเก็บรักษา ชนิดของฟลม 

เทคนิคตาง ๆ ในการถายภาพ เคร่ืองวัดแสง การปฏิบัติงานในหองมืด กระบวนการลาง อัด 

ขยายรูป และฝกปฏิบัติการถายภาพเบื้องตน  

 

ARTI2309   การเขียนภาพประกอบ         3(2-2 -5) 

  Illustration    

ศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริง  หรือจากจินตนาการเพื่อ

นํามาประกอบเร่ืองประเภทตาง ๆ เชน  นวนิยาย  สารคดี  หนังสือ  แบบเรียนและหนังสืออาน

ประกอบสําหรับเด็กทุกชนิด  ทั้งน้ีจะตองศึกษาถึงลักษณะและวิธีการแสดงออก  เพื่อใหผลงาน

สอดคลองหรือสงเสริมกันในเร่ืองดังกลาว 

 

ARTI2401 วัสดุผลิตภัณฑ                      3(2-2-5) 

 Product  Media 

ศึกษาเร่ืองวัสดุพื้นฐานของทองถิ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ  เชน  ศึกษา

โครงสราง  รูปทรง  ลักษณะพื้นผิว  ตลอดจนวิธีการประกอบเขาดวยกันของผา  ไม  ดิน  

กระดาษ  พลาสติก  แกว  โลหะ  เปนตน  เพื่อใชเปนพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑตอไป 
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ARTI2402 ผลิตภัณฑพื้นบาน         3(2-2-5) 

 Folk  Art  Product 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิ่น โดยเนนที่ความคิด

สรางสรรคเฉพาะตน  ปฏิบัติงานทั้งดานเขียนแบบและการสรางผลงานจริง  ศึกษาในเร่ือง

รูปแบบ  รูปทรง  และสีใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใชและรูปแบบของการนําไปใช

งาน 

 

ARTI2403 การออกแบบสรางสรรคเศษวัสดุ        3(2-2-5) 

 Collage  Design 

ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐเศษวัสดุเพื่อเปนของใชของประดับ

และฝกปฏิบัติการออกแบบ  โดยเนนคุณคาในดานความคิดสรางสรรค ทั้งในดานรูปแบบและ

วิธีการ 

ARTI2404 การออกแบบผลิตภัณฑ  2  มิติ        3(2-2-5) 

 2  Dimensional  Product  Design 

ศึกษาวิธีการออกแบบ  2  มิติ  โดยเนนเร่ือง เสน  รูปทรง  รูปราง  สี  โดยเนนความคิด

สรางสรรค  เพื่อนําไปประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ  เชน  การออกแบบนามบัตร  ปฏิทิน  

เปนตน 

 

ARTI2405 การออกแบบผลิตภัณฑ  3  มิติ        3(2-2-5) 

 3  Dimensional  Product  Design 

ศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบประดิษฐเศษวัสดุเพื่อเปนของใชประดับและ

ฝกปฏิบัติการออกแบบ โดยเนนคุณคาในดานความคิดสรางสรรคทั้งในดานรูปแบบและวิธีการ 

 

ARTI3110 พิพิธภัณฑศิลป         3(3-0-6) 

 Museum  of  Art 

 ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการพิพิธภัณฑ ศูนยวัฒนธรรมพิพิธภัณฑศิลปะ 

และสถานที่แสดงผลงานศิลปะที่มีตอสังคม  โดยเนนระบบและการดําเนินงาน  การบริหาร

องคกร  รูปแบบการจัดและการเสนอผลงานเพื่อใหบริการตอชุมชน 
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ARTI3111     การออกแบบไทยประยุกต       3(2-2-5) 

                       Thai Style  for  Design 

  ศึกษาศิลปะไทย  ทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหาเพื่อนําไปประยุกตใชในการ

ออกแบบ  2  มติิ และออกการออกแบบ 3 มิติ พรอมทั้งฝกปฏิบัติ  

 

ARTI3112 การนําเสนอ ผลงาน                   3(2-2-5) 

 Art Presentation 

 เมื่อนักศึกษาไดเลื่อนขั้นศึกษาในเทอมสุดทายของการเรียน จะไดมีการวิเคราะห

สัมมนาและประเมินผลสะสมของแตละบุคคล หลังจากนั้นจึงทําการแกไขปรับปรุง หรือ

ทํางานเพิ่มเติมจนกวาผลงานจะอยูในระดับ 

 

ARTI3113 ความคิดสรางสรรคเพื่อการออกแบบ                 3(2-2-5)   

                           Creative  Thinking 

 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของความคิดสรางสรรค  กระบวนการของความคิด

สรางสรรค  พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของมนุษย  การสงเสริมความคิดสรางสรรคเพื่อ

การออกแบบ 

 

ARTI3114 ศิลปะกับธุรกิจ                     3(2-2-5)  

 Art  Business  Management 

 การบริหารจัดการลักษณะและประเภทของงานศิลปกรรมตลอดจนพระราชบัญญัติ

และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  การจางแรงงาน  การจางทําของ  การขออนุญาตติดต้ังและร้ือ

ถอนสิ่งโฆษณา  รูปแบบรายการสัญญาและการขอทําสัญญา  ตลอดจนระเบียบการเงินและ

ภาษีตาง ๆ และปฏิบัติการธุรกิจจําลอง 

 

ARTI3115 ศิลปวิจารณ                     2(2-0-4)  

 Art Criticism 

 ศึกษาและเรียนรูการสื่อความหมายของงานดานทัศนศิลปเพื่อนําไปใชในการ

แยกแยะเปรียบเทียบแบบอยางรวมทั้งคุณคาอันสืบเนื่องไปสูการเรียนรูข้ันพื้นฐานทางการ

วิจารณงานศิลปะและการออกแบบ  3  มิติ  พรอมทั้งฝกปฏิบัติ 
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ARTI3116 ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย                    3(3-0-6)  

 Arts  for  Early  Childhood  Teachers 

 ความรูพื้นฐานทางศิลปะ การนําศิลปะไปใชในการสอน การสรางสรรคงานศิลปะ

สําหรับครู การจัดปายนิเทศ การตกแตงหองเรียน การเขียนลายเสนรวมถึงการจัดนิทรรศการ  

การประดิษฐของแลนและเคร่ืองใชจากเศษวัสดุ และการนําวัสดุในทองถิ่นมาใชใหเหมาะสม

กับเด็กปฐมวัย 

 

ARTI3211  จิตรกรรมสรางสรรค                    3(2-2-5) 

  Creative  Painting 

 ศึกษารวบรวมพื้นฐานทางดานการถายทอดรูปแบบตาง ๆ จากวิชาพื้นฐานมา

สรางสรรค รูปแบบของศิลปกรรม  เพื่อใหไดรูปแบบของจิตรกรรมที่แปลกใหมนาทึ่ง  มีความ

งามและเสรีภาพ 

 

ARTI3212  จติรกรรมไทย          3(2-2-5) 

  Thai  Painting 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของจิตรกรรมในสมัยตางๆ แนวความคิดในการ

สรางสรรคงานจิตรกรรมไทย ทั้งรูปแบบ  เน้ือหาและการฝกปฏิบัติงาน  จิตรกรรมไทยพื้นฐาน 

 

ARTI3213 การพิมพซิลคสกรีนบนผา       2(1-2-3 ) 

 Silkscreen 

 ศึกษากระบวนการการพิมพผาชนิดตาง ๆ ออกแบบลวดลาย  เพื่อนําไปฝก

ปฏิบัติการพิมพตะแกรงไหม  โดยเนนทักษะ  ความคิดสรางสรรค  รูปแบบผลงานการพิมพ 

 

ARTI3214  การสรางสื่อประสมทางการพิมพ       3(2-2-5)  

  Multi  Media  Print 

 ศึกษาและปฏิบัติเทคนิคการพิมพตาง ๆ โดยเนนความคิดสรางสรรคความซับซอน

ของเทคนิคเพื่อแสดงเร่ืองราว และรูปทรงที่มีคุณคาของศิลปกรรม 
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ARTI3215  การพิมพแมพิมพตรายาง         2(1-2-3) 

  Rubber  Stamp 

 ศึกษาและทําความเขาใจวัสดุ  อุปกรณ  กระบวนการทําแมพิมพยางออกแบบและ

ปฏิบัติการทําแมพิมพยางใหเกิดความชํานาญ 

 

ARTI3216 ภาพพิมพผิวนูน         3(2-2-5) 

 Relief  Making   Printing 

ศึกษาประวัติความเปนมา  อุปกรณ  และกรรมวิธีของการพิมพ  แกะไม  การพิมพ

แกะยาง การพิมพโลหะ  การพิมพวัสดุและการพิมพตะแกรงไหม 

 

ARTI3217 ประตมิากรรมโครงสราง         2(1-2-3) 

 Structural  Sculpture 

ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสราง  รูปทรง  ความสัมพันธเกี่ยวกับทาทางการ

เคลื่อนไหว  ลักษณะพื้นผิว  เนนความคิดสรางสรรค  เร่ืองราว  รูปทรง 

 

ARTI3218 ประติมากรรมสรางสรรค        3(2-2-5) 

 Creative  Sculpture 

ปฏิบัติการสรางสรรค  ประติมากรรมทั้งแบบที่เนนโครงสรางจากวัสดุ  ลวด

เหล็กเสน  ไม  เหล็กแผน  สังกะสี  อลูมิเนียม  และแบบที่เนนรูปทรงจากวัสดุ  ปูนพลาสเตอร  

ปูนซีเมนต   ดิน ขี้เลื่อย  ผา  กระดาษ ฯลฯ  เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคและพัฒนางาน

ประติมากรรมพื้นบาน 

 

ARTI3219 ประติมากรรมตกแตง        3(2-2-5) 

 Decorative  Sculpture 

ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคประกอบของศิลปะ  ระหวางรูปทรงและเร่ืองราวที่

อํานวยประโยชนตอการพัฒนาตัวเอง  ปญหาสังคม  ทั้งศิลปะไทยและศิลปะสากล  โดยศึกษา

ความเปนมาของประติมากรรมและสื่อประสมสําหรับตกแตงบทบาทของประติมากรรมและ

สื่อประสมสําหรับตกแตงที่มีอิทธิพลในแตละยุคแตละสมัย  ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุและ

การเลือกใช การตกแตงภายในและภายนอก   
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รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ARTI3220 การแกะสลัก         3(2-2-5) 

 Carving 

ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ  การจัดองคประกอบ  ความคิดสรางสรรค  เทคนิค

การแกะสลักแบบนูนสูง  นูนตํ่า  ลอยตัว  ทั้งไทยและสากล ประสานกับการสรรหาเร่ืองราวที่

สอดคลองกับการดําเนินชีวิตและความตองการของทองถิ่น ศึกษาถึงวัสดุที่จะนํามาสรางสรรค

งานและการใชเคร่ืองมือแกะสลักอยางถูกวิธี 
 

ARTI3310  การเขียนเพื่อการออกแบบ       3(2-2 -5) 

  Writing  for  Advertising 

ศึกษาการใชภาษาและการเขียนคําโฆษณาเพื่อใชประกอบในการออกแบบสื่อชนิด

ตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
 

ARTI3311 จิตวิทยาการออกแบบ          3(2-2-5) 

 Psychological Design 

ศึกษาลักษณะความรูของการออกแบบในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็นและการ

รับรูโดยเนนเน้ือหาและรูปแบบเปนตัวแปรที่ทําใหเกิดคาเชิงพฤติกรรมใหปรากฏตอสังคม 
 

ARTI3312 การออกแบบการพิมพ        2(1- 2-3) 

 Printing  Design 

ศึกษาการวางแผนงานและกระบวนการดําเนินการสิ่งพิมพทุกชนิดอยางมีระบบ  

ขั้นตอนสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

 

ARTI3313 การออกแบบ สิ่งพิมพเพื่องานนิเทศศิลป      3(2-2 -3) 

 Printed  Materials Design 

ศึกษาและทําความเขาใจในการพิมพ  สิ่งพิมพระบบตาง ๆ การออกแบบและการ

จัดทําตนฉบับสําหรับงานพิมพ  เชน  การเลือกแบบตัวอักษร  การกําหนดคอลัมนและ

ภาพประกอบ  การกําหนดสีสําหรับงานพิมพ  ตลอดจนทําความเขาใจในธุรกิจการพิมพ 
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ARTI3314 การออกแบบ กราฟคบนบรรจุภัณฑ      3(2-2 -5)

 Graphic  Design  on  Package 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบสิ่งพิมพบนบรรจุภัณฑเพื่อผล

ทางดานประสิทธิภาพความปลอดภัย  และความประหยัดในการผลิต  การบรรจุ  การขนสง  

การจําหนาย และการบริโภค  เนนการฝกหัดการออกแบบ  2  มติิ 

 

ARTI3315 การออกแบบโฆษณา        3(2-2-5) 

 Advertising 

ศึกษาวิธีออกแบบโฆษณา  และฝกปฏิบัติใหเกิดความชํานาญในการแกปญหาและ

กระบวนการผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งการโฆษณาทั้งในและนอกสถานที่ 

 

ARTI3316 การวิเคราะหขอมูลการออกแบบ       3(2-2-5) 

 Analytical  Design 

ศึกษาหลักการรวบรวมขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูล  เพื่อนํามาใชวิเคราะหหา

ขอสรุปในการออกแบบงานประเภทตาง ๆ และเทคนิคการวิเคราะหขอมูลอยางงาย 

 

ARTI3317 เทคนิคการถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป       3(2-2-5) 

 Photography  for  Visual  Communication  Design 

ศึกษากลองถายภาพ  หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถายภาพประเภทตาง ๆ ขั้น

พื้นฐานตลอดจนกรรมวิธีในการลาง  อัด  ขยาย  และกระบวนการอ่ืนที่ตอเน่ืองกับการถายภาพ

ทั้ง  2  มิติและ 3 มิติ การใชอุปกรณ การจัดแสง  แวน  กรองแสง  แทนกอปป  และอุปกรณอ่ืน 

ๆ ในการถายภาพและฝกปฏิบัติการถายภาพเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป 

 

ARTI3318 การออกแบบดวยคอมพิวเตอร        3(2-2-5) 

 Design by Computer 

ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิตและ

โทโปโลยีแผนภูมิสถิติ รูปลายเสน ภาพการตูน และฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร

โดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป 
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ARTI3319 เทคโนโลยี เพื่อการออกแบบนิเทศศิลป               3(2-2-5) 

 Technology for Visual  Communication  Design  

ศึกษาการใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใชในการสรางสรรคงานนิเทศศิลป  

 

ARTI3320 การออกแบบนิเทศศิลปดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 

 Advanced  Computer  Graphic  Design 

ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการทํางานกราฟกเพื่องานนิเทศ

ศิลป



76 
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ARTI3406  ออกแบบผลิตภัณฑผา         3(2-2-5) 

 Garment  Design 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑจากผา โดยเนนที่ความคิดสรางสรรคเฉพาะ

ตน  ปฏิบัติงานทั้งดานเขียนแบบและการสรางผลงานจริงศึกษาในเร่ืองรูปแบบ  รูปทรง  สี  ให

เหมาะสมกับเนื้อผาที่ใชและรูปแบบของการนําไปใช 

 

ARTI3407 เทคนิคการออกแบบลายผา       3(2-2 -5) 

 Technical Textile Design 

ศึกษาประเภทและหลักการออกแบบลายผาประเภทตาง ๆ และฝกปฏิบัติการ

ออกแบบใหสอดคลองกับสมัยนิยม โดยเนนความงาม ประโยชนใชสอยและความตองการของ

ตลาด และนําไปใชในการผลิตลายผาดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทอ ยอม พิมพ ฯลฯ 

 

ARTI3408 บาติก           3(2-2-5) 

 Batik   

ศึกษาประวัติความเปนมาในการทําบาติก ขั้นตอน ขบวนการและวัสดุอุปกรณใน

การทําบาติก การเลือกผา หลักการผสมเทียน ผสมสี การพิมพ การยอม และตกแตงผิว 
 

ARTI3409 การออกแบบเคร่ืองแตงกาย       2(1-2 -3) 

 Fashion  Design 

ศึกษาถึงลักษณะแบบอยาง  และประวัติความเปนมาในการพัฒนาทางดานวัสดุสี

ของเคร่ืองแตงกาย  ทฤษฏีการออกแบบเคร่ืองแตงกาย  ซึ่งเหมาะสมกับยุคสมัย 

 

ARTI3410 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ       2(1-2-3) 

 Theory of Product Design 

ศึกษาวิธีการออกแบบเบื้องตน เพื่อปฏิบัติใหเกิดความชํานาญโดยคํานึงถึง

โครงสรางวัสดุ วิธีการผลิตที่มีความสัมพันธกับสัดสวนของผูใช 
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ARTI3411 ออกแบบเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน      3(2-2 -5) 

 Functional  Design 

ศึกษาประวัติความเปนมา  รูปแบบ  คุณลักษณะของวัสดุและการใชเคร่ืองมือ  การ

ออกแบบเคร่ืองเรือน  เพื่อมุงประโยชนการประยุกตใหสอดคลองกับความตองการของสังคม  

โดยเนนความงามและความเหมาะสมกับการใชงาน 

 

ARTI3412 การออกแบบของท่ีระลึก        3(2-2-5) 

 Souvenir  Design 

ศึกษาการผลิตของชํารวย  ศึกษาและปฏิบัติ  วัสดุและอุปกรณที่มีอยูในทองถิ่น  เพื่อ

นํามาประกอบกันเขาเปนผลิตภัณฑใหมดวยรูปแบบ  และวิธีการที่แตกตางกัน  เนนในดานการ

ใชเศษวัสดุใหเกิดประโยชน  เชน  การประดิษฐดอกไมจากผา  ตุกตาพวงกุญแจ  ฯลฯ 
 

ARTI3413 การออกแบบบรรจุภัณฑ        3(2-2-5) 

 Package Design 

ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการแบบบรรจุภัณฑ สําหรับการบรรจุผลิตภัณฑทุก

ประเภท ดวยวัสดุชนิดตางๆ ตามความเหมาะสม และฝกปฏิบัติการออกแบบ โดยคํานึงถึง

ขนาด นํ้าหนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑรวมทั้งการขนสง 
 

ARTI3414 เทคนิคการออกแบบเคร่ืองประดับ       2(1-2-3) 

 Jewelry  Design 

ศึกษาถึงลักษณะแบบอยางและประวัติความเปนมาในการพัฒนาดานวัสดุและสีของ

เคร่ืองประดับ  ทฤษฏีการออกแบบเคร่ืองประดับและปฏิบัติการออกแบบ 

 

ARTI3415 การทําหุนจําลอง         2(1-2-3) 

 Model 

ศึกษารูปแบบ  และวิธีการสรางหุนจําลองแบบตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ

จริง เนนการ ทําหุนจําลองแบบ  3  มิติ  สําหรับเปนสื่อความเขาใจ  
 

 

 

 



78 
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ARTI3416 การออกแบบเคร่ืองปนดินเผา         3(2-2-5) 

 Pottery  Design   

ศึกษาประวัติเคร่ืองปนดินเผาสมัยตาง ๆ ที่สําคัญในเอเชียและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ดินเบื้องตน  เชน  การคัดเลือกดิน  การเตรียมดิน  และการปนดวยวิธีการพื้นฐาน  โดยเนน

ความงามและความเหมาะสมกลมกลืนตามหลักการทางศิลปะ 
 

ARTI3417 การออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง       3(2-2-5) 

 Out  Door  Advertising 

ศึกษาและปฏิบัติขั้นตอนของการออกแบบโฆษณาดวยแผนปาย โฆษณาที่มีขนาด

ใหญที่ติดต้ังภายนอกอาคาร ดวยเทคนิคและรูปแบบที่แตกตางโดยเนนถึงความเหมาะสมของ

ความคิดกับสื่อที่ใชในการโฆษณา 

 

ARTI3418 ออกแบบตกแตงสถานท่ี        3(2-2-5) 

 Exterior Design 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการตกแตงภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งการออกแบบตกแตง

บริเวณใหเหมาะสมกับความจําเปนของการใชงานตาง ๆ 

 

ARTI3419 การออกแบบนิทรรศการ        3(2-2-5) 

 Exhibition  Design 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ  การจัดนิทรรศการประเภทตาง ๆ โดยเนนการ

กําหนดรูปแบบ  แผนผังบริเวณ  ตําแหนง  ทิศทาง  ฯลฯ  และปฏิบัติการออกแบบ  การจัดและ

ตกแตงนิทรรศการ ตามความมุงหมายตาง ๆ  

 

ARTI3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปกรรม       3(3-0-6) 

 Research Methodology in Fine Arts 

  ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย  ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย  

     การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การเขียนเคาโครงการวิจัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน   

                                การเลือกกลุมตัวอยาง  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  วิธีการรวบรวมขอมูลและ  

                                การวิเคราะหขอมูล  การอภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  การเขียนรายงานการวิจัย  และ  

                                การประเมินผลการวิจัย  โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางศลิปกรรม 
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รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

ARTI4801         การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางศิลปกรรม         2(90)  

 Preparation for Professional  Experience in Fine  Art 

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  

ทักษะ  เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปกรรม 

 

ARTI4802 การฝกประสบการณวิชาชีพ ทางศิลปกรรม         5(225) 

 iled  Experience  in  Fine  Art 

นักศึกษาฝกปฏิบัติงานตามแขนงวิชาศิลปกรรมหรือสาขาที่นักศึกษามีความถนัด

และสนใจเปนพิเศษ  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนํา

ผลจากการฝกปฏิบัติงานไปใชประกอบอาชีพได 

 

ARTI4901 สัมมนาทางศิลปกรรม        1(0-2-1)  

 Seminar  in  Fine Art 

ศึกษา วิเคราะห และนําเสนอปญหา  วิจารณและอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ถึงแนวคิดในขอบขายของวิชาศิลปกรรม ตลอดจนศึกษาคนควาลวงหนาเพื่อเตรียมงานศิลป

นิพนธ  

 

ARTI4903 ศิลปนิพนธ         3 (0-6-3) 

 Arts  Thesis 

ศึกษาขอมูล และคนควาในวิชาที่ศึกษามาโดยตรงตามที่ผูเรียนแตละคนเลือกหรือ

สนใจ เพื่อใหผูเรียนในวิชาเอกแตละสาขาไดทําการคนควาหาความรูเพิ่มเติม ซึ่งจะไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสิน ศิลปนิพนธ สวนการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามขั้นตอนที่คณะกรรรมการกําหนดใหจนกวาจะแลวเสร็จ และตองผานการตรวจสอบของ

คระกรรมการและตองจัดนิทรรศการผลงานใหผูสนใจไดชม 

  

 


