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คํานํา 
 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนององคกรภาครัฐและเอกชนที่มีความตองการใช
บัณฑิตนักปฏิบัติทั้งในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตรมีพันธกิจที่สอดคลองกัน จึงไดทําการปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญและปฏิบัติงานไดจริง มีความคิดสรางสรรคในดานงานออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เขาใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหตอบสนองตอการดํารงชีวิตของ
มวลชน และมีคุณคาทางสุนทรียภาพ  

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงเพื่อดําเนินการเปดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อตอบสนองความตองการทางดานบุคลากรของ
ผูประกอบการทางดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บุคลากร
ดังกลาวจะชวยในการพัฒนาทางดานการออกแบบ และวิจัยผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ
หัตถกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งเปนการตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่ เนน 
การขับเคลื่อนประเทศดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม, เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
  หลักสูตรน้ีประกอบไปดวย รายละเอียดของหลักสูตร ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร หลักการและ
โครงสรางของหลักสูตร แผนการศึกษาและคําอธิบายรายวิชา ในการนําหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไปใชในการเรียนการสอน จะยังผลให
บัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให
สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552      
          
 

                                              คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  
                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 



 

สารบัญ 
 

  หนา 
หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป  
 1.  ช่ือหลักสูตร  1 
 2.  ช่ือปรญิญาและสาขาวิชา  1 
 3.  วิชาเอก  1 
 4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 
 5.  รูปแบบของหลักสูตร  2 
 6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 
 7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  3 
 8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  3 
 9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  4 
 10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  4 
 11.  สถานการณภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  5 
 12.  ผลกระทบตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของสถาบัน  7 
 13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันหลักสูตร 7 

ที่นํามาใชเปนแนวทางในการพฒันาหลักสูตร   
หมวดท่ี  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร   
 1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   8 
 2.  แผนพฒันาปรบัปรุง  9 
หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  
 1.  ระบบการจัดการศึกษา  11 
 2.  การดําเนินการหลกัสูตร  11 
 3.  หลกัสูตรและอาจารยผูสอน  14 
 4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกจิศึกษา)  64 
 5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  64 
หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล  
 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา   67 
 2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  68 
 3.  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 76 

สูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
 
 
 
 
   



 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  
 1. กฎ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  88 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  88 
 3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลกัสูตร 89 
หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย  
 1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใหม  90 
 2. การพัฒนาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย  90 
หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 1. การกํากับมาตรฐาน  91 
 2. บัณฑิต  91 
 3. นักศึกษา  91 
 4. อาจารย  92 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  92 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  93 
 7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  97 
หมวดท่ี 8  การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
 1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน  98 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  98 
 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร  98 
 4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 98 
 
ภาคผนวก  
   เอกสารแนบหมายเลข 1 ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
   เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
   เอกสารแนบหมายเลข 3 รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
   เอกสารแนบหมายเลข 4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
            วาดวย การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 
   เอกสารแนบหมายเลข 5 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
            วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
   เอกสารแนบหมายเลข 6 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
            วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
 
 
 



 

ปรัชญา (Philosophy) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ    
 

ปณิธาน (Pledge) 
 สูงาน วิชาการดี มีคุณธรรม เปนผูนําดานเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 มหาวิทยาลัยช้ันนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมุงสูประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความ

ตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน 

2. พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมทีส่รางคุณคาระดับชาติและระดับอาเซียน 

3. บริการวิชาการแกสังคมโดยนําความรูผสานภูมิปญญาและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

สังคม 

4. ทํานุบํารงุศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน 

5. บรหิารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อกาวสูความเปนองคกรคุณภาพ 

6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุงสูความเปนประชาคมอาเซียน 



1 

 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
 
 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา 

  วิทยาเขตอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร  :   25441931100273 

  ภาษาไทย  :   หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Architecture  Program in Industrial Product  
      Design Technology 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
  ช่ือปริญญาภาษาไทย   :  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
         (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
  ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Architecture  

  (Industrial Product Design Technology) 
  ช่ือยอภาษาไทย     : สถ.บ.(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
  ช่ือยอภาษาอังกฤษ     : B.Arch.(Industrial Product Design Technology) 
 

3.  วิชาเอก  
  -ไมม-ี 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  136 หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ป 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

      5.3 ภาษาท่ีใช 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
    หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 
    หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ             

 5.4 การรับเขาศึกษา 
    นักศึกษาไทย 
    นักศึกษาตางประเทศ 
    นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
   หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
    หลักสูตรไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น 
   ช่ือสถาบัน/หนวยงาน.................................................ประเทศ....................................... 
รูปแบบของความรวมมือ 
   รวมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปนผูใหปริญญา  
   รวมมือกัน โดยผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
    ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพียงสาขาวิชาเดียว  
    สองปริญญาสองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ช่ือปริญญาที่ 1 ......................................................สาขา ……………………………………… 
   ช่ือปริญญาที่ 2 ......................................................สาขา ……………………………………… 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา 2561 
 ปรับปรุงจากหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
  สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  6/2560 
 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560     
  สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ที ่24/2560    
 เมื่อวันที่  9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   
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 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  วาระพิเศษ    
 เมื่อวันที่    26  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562    
 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม   ครั้งที่ 17/2562    
 เมื่อวันที่    17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562    
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพร คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  ในปการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจากสําเร็จการศึกษา 
 8.1  บุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ ในอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิต ของหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
 8.2  นักวิชาการทางดานงานเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 8.3  ผูประกอบการดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทุกประเภท เชน อุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก บรรจุภัณฑ ฯลฯ รวมถึงอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

macbookSASI2018

macbookSASI2018
20
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(นางสาว/นาง/นาย) 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปท่ี
สําเร็จ 

1 นายพรชัย อัจฉริยเมธากร 
 

ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาเช่ียวชาญ 
การออกแบบ 
อุตสาหกรรม 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
 
ค.บ.(ชางอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบงั 
สถาบันราชภัฎ 
สวนสุนันทา 

2548 
 
 

2541 

2 นายย่ิงยง   รุงฟา ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาเช่ียวชาญ 
การออกแบบ 
อุตสาหกรรม 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
 
ศษ.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบงั 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2547 
 

 
2532 

3 นางสาวจรรยาวรรณ  
จรรยาธรรม 

อาจารย ปร.ด.(การออกแบบ
ผลิตภัณฑ) 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ) 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบงั 
สถาบันราชภัฎ 
สวนดุสิต 

2554 
 

2548 
 

 
2544 

4 นายชุมสิทธ์ิ  
โรจนสกุลพานิช 

อาจารย ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 
 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบงั 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบงั 

2548 
 
 

2546 
 

 
5 นายถิร  รุงเลิศศร ี อาจารย 

 
สถ.ม.(สถาปตยกรรมภายใน) 
 
 
สถ.บ.(สถาปตยกรรมภายใน)

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบงั 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

2558 
 
 
2554 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย       
 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร    
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  สถานการณการพัฒนาประเทศในปจจุบันมุงเนนการจัดการองคความรูและเทคโนโลยีทางดาน
สารสนเทศเขามามีบทบาทในการกําหนดกรอบแนวคิดในการแขงขันมากข้ึน คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตอง
พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอยอดในองคความรูใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2556 – 2560 ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เรื่องการพัฒนาและขยาย
โอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศและประเทศในกลุม
อาเซียนในดานการสงเสริมการเตรียมความพรอมของบัณฑิต สรางทักษะในการปฏิบั ติงานที่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมุงเนนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินของโลก 
สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ การรวมกลุมในภูมิภาคเอเชียภายใตกรอบ
การคาเสรีของอาเซียนกับประเทศจีน ญี่ปุน และอินเดีย ซึ่งในดานสังคมเนนการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม มีความมั่นคงและย่ังยืน สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” รวมถึงกรอบยุทธศาสตร
แหงชาติ ที่เนนการสรางความสามารถในการแขงขัน พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของคน ทําใหเกิด
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไทยแลนด 4.0 
  ไทยแลนด 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปนการวางแผน
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
เปลี่ยนผูประกอบการรายยอย (SME) ใหกลายเปนผูประกอบการรายใหมที่มีศักยภาพสูง (Smart 
Enterprises หรือ Startups) นโยบายไทยแลนด 4.0 จึงเปนการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหมให
กาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง ความมุงมั่นในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจไปสู 
“Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม หมายถึงการขับเคลื่อนที่จะทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ ที่สําคัญคือการเปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม, 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม  เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 

เมื่อยุทธศาสตร วิสัยทัศน ของการขับเคลื่อนประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ทางสาขาวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมซึ่งมีหนาที่ในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพใหตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน ทางสาขาวิชาฯ จึงมุงที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะตองสามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง มีความเขาใจในดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ทันสมัย มีความคิดสรางสรรคบนพื้นฐาน
ของการออกแบบและผลิต มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
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 11.2  สถานการณ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด ทําใหเทคโนโลยี 
มีสวนในการดํารงชีวิตมากข้ึน เขาสูสังคมวัตถุนิยมทําใหหลงลืมความเปนสังคมไทยที่มีความเอื้ออาทร 
ตอกันที่ลดนอยลง  จากเหตุผลดังกลาวจึงจําเปนตองใหความรู ทักษะและจริยธรรมที่ถูกตองในการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนแกสวนรวมมากย่ิงข้ึน 
  การสงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ดีและมีคุณภาพ เปนกลไก 
ดานหน่ึงของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนที่ตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ 
ดวยความรอบคอบ และเปนไปตามลําดับข้ันตอน สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการ
เสริมสรางศีลธรรม และสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหนาที่ และดําเนินชีวิตดวยความเพียร 
อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก 
ที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้ งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตนักออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองใหเขากับลักษณะงาน ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของสถาบันฯ 
ดานการมุงสูมหาวิทยาลัยช้ันนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูประชาคมอาเซียน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร   
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเปนแผน 
แมบทหลักในการพัฒนาประเทศที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนกฎหมายบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 น้ัน มีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”   
มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ
มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกลาว ดังน้ัน ภายใตวิสัยทัศน “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขใน
สังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ฉบับน้ีจึงไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรและวางเปาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สําคัญในดานตางๆ 
 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีวิสัยทัศนในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนผูนํา
ดานการจัดการศึกษาและวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมศาสตรสูอาเซียน 
โดยมีพันธกิจ 6 ดาน คือ  
  (1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน 
  (2) พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่สรางคุณคาระดับชาติและระดับอาเซียน 
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  (3) บริการวิชาการแกสังคมโดยนําความรูผสานภูมิปญญา และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน สังคม 
  (4) ทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
  (5) บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อกาวสูความเปนองคกรคุณภาพ 
  (6) พัฒนามหาวิทยาลัยมุงสูความเปนประชาคมอาเซียน 

ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดเนน
การจัดทําหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ใหบัณฑิตสามารถเปนบัณฑิตที่เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เนนการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิต
บัณฑิต ในสวนการรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการพัฒนาตอยอดความรูจากภูมิปญญา
ทองถ่ินไทย สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําความรูตางๆ ที่ไดศึกษามาบูรณาการ
กับการจัดกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการสรางสรรคงานวิจัยหรืองานสรางสรรค การบริการวิชาการแก
สังคม/ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ / สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
    -  กลุมรายวิชาที่เปนพื้นฐานที่นักศึกษาตองไปศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาอื่น ประกอบดวย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหรับผิดชอบโดยคณะกรรมการหมวด 
 13.2  กลุมสาขา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนท่ีตองมาเรียน 
    นักศึกษาในสาขาวิชาอื่นหรือคณะอื่น สามารถเลือกเรียนวิชาในหลักสูตรน้ีไดตามความสนใจ 
และสามารถเทียบเน้ือหารายวิชาในบางรายวิชา ที่เปดสอนในหลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก โดยเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวาดวย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550 
 13.3  การบริหารจัดการ  
    ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีประธานหลักสูตรฯ เปนผูรับผิดชอบหลัก 
สําหรับการดําเนินงานดานวิชาการอยูภายใตกฎเกณฑของฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก  
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
 1.1 ปรัชญา 

บัณฑิตนักปฏิบัติที่เช่ียวชาญในวิชาชีพ มีความคิดสรางสรรคในงานออกแบบผลติภัณฑอตุสาหกรรม 
ชํานาญในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม    
 1.2 ความสําคัญ 
  ศาสตรทางดานสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เปนศาสตรที่มีลักษณะ
ของการบูรณาการและการประยุกตใชศาสตรทางดานศิลปะ วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี มนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการสรางความรูและความเขาใจในเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่เนนใหผูเรียนตองศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อกอใหเกิดทักษะ และ
ความรู ความเขาใจ นําไปสูการประยุกตใชและบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ เพื่อการประกอบอาชีพที่
เกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน นักออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นักออกแบบ
เครื่องเรือน นักออกแบบบรรจุภัณฑ  งานโฆษณา ทั้ งในหนวยงานภาคธุรกิจ และหนวยงานภาครัฐ  
รวมทั้งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของตางๆ    
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร   
  (1) มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริตตอ
สังคมสวนรวม 
  (2)  มีความรู ความเช่ียวชาญสามารถใชเทคโนโลยีปฏิบัติงานได มีความคิดสรางสรรคในดาน
งานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เขาใจในนวัตกรรม ตอบสนองตอการดํารงชีวิตของมวลชน และมี
คุณคาทางสุนทรียภาพ  
  (3)  รับผิดชอบตอหนาที่และสิ่งแวดลอม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
  (4)  มีทักษะดานการวิจัย สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ปรับตัวเขาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ไดตลอดเวลา  
  (5) มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 
 



9 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
ดานหลักสูตร 
1. ปรับปรงุหลักสูตรใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 เพื่อใหสอดคลองกบั
ความตองการบุคคลของภาครัฐและ
เอกชน 

 
1.  ติดตามแผนการพัฒนา
และปรับปรงุหลักสูตร ให
สอดคลองกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 
มาทําการปรบัปรุง และพัฒนา
หลักสูตรทุกๆ 5 ป 
2. สํารวจความพึงพอใจของ
บัณฑิต 
3. จัดใหมีการฝกงาน/สหกจิ
ศึกษาใหตรงกบัสาขาวิชา 
ที่เรียน 

 
1.1 รายงานผลการดําเนินงาน
ปรับปรงุหลักสูตร (มคอ.7) 
1.2 ความตองการบัณฑิต (แบบ
ประเมินหลักสูตร) 
1.3 สถานการณเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิโลก สังคม และ
วัฒนธรรม (บทวิเคราะหความ
ตองการกําลงัคนฯ) 
1.4 ความตองการของสถาน
ประกอบการ (แบบสอบถามผูใช
บัณฑิต 
 

ดานอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 
1. ยกระดับความรูความสามารถของ
อาจารยผูสอน 

 
 
1. สงเสรมิใหใฝหาความ
เช่ียวชาญและความกาวหนา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดย
การเขารวมการอบรมหรือ
สัมมนา 

 
 
1.1 จํานวนอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนมีผลงานทาง
วิชาการการพฒันาและการ
ฝกอบรมไมนอยกวา  
1 ครั้ง/คน/ป 

2. เพิ่มความสามารถในการสราง
ผลงานสรางสรรคหรืองานวิจัยอยาง
ตอเน่ืองหรอืมีสวนรวมในผลงาน 

1. สงเสรมิใหมผีลงานวิจัยจาก
ทุนงานวิจัยจากภายใน และ/
หรือภายนอกสถาบันอยาง 
ตอเน่ือง 

1.1 จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและ/หรือ
ภายนอกสถาบันไมนอยกวารอย
ละ 20 ของจํานวนอาจารย
ทั้งหมดตอป 
1.2 จํานวนผลงานที่ตีพมิพ 
เผยแพรหรือไดรบัการจดทะเบียน 
ทรัพยสินทางปญญาหรือนําไปใช
ประโยชนทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาติไมนอยกวารอยละ 20 
ของจํานวนอาจารยทั้งหมด/ป 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
3. พัฒนาอาจารยใหมปีระสบการณ
จากการนําความรูไปปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนใหอาจารยทํางาน
บริการวิชาการแกชุมชนและ
หนวยงานภายนอก 

1.1 จํานวนอาจารยที่ใหบริการ
วิชาการและไมนอยกวารอยละ 
50 ของอาจารยทัง้หมด 

ดานนักศึกษา   
1. พัฒนานักศึกษาใหมีความรู
ทางดานวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีความรับผิดชอบตอสังคม
และวิชาชีพที่ทันสมัย 

1. จัดการเรียนการสอนใหทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
โดยเนนการเรียนที่มผีูเรียน
เปนสําคัญเพือ่ใหนักศึกษามี
ทักษะรูจักคิด วิเคราะห และ
แกปญหาดวยตัวเอง 

1.1 จํานวนวิชาที่มีการจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2. จัดใหมผีูสนับสนุนการ
เรียนรูเพื่อกระตุนใหนักศึกษา
เกิดความใฝรูตลอดเวลา 

2.1 จํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

 3. เชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาใหความรู 
ถายทอดประสบการณจาก
การทํางานจรงิใหกับนักศึกษา 

3.1 เชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ
จากภายนอกมาบรรยาย 
ถายทอดประสบการณความรู
ใหกับนักศึกษาไมนอยกวา 1 ครั้ง 
ตอปการศึกษา 

2. ผลิตนักศึกษาทีม่ีคุณสมบัติ ดังน้ี 
-  มีความรูและทักษะวิชาชีพที่ตรง
ตามความตองการของการใชบัณฑิต 
-  มีทัศนคติที่ดีและสามารถเปนผูนํา
ได สามารถเขาใจ และดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบตอสังคมตาม 
วัฒนธรรมไทย 

1. สํารวจความคิดเห็นจาก
การใชบัณฑิตเพือ่ใชในการ
ปรับปรงุหลักสูตรตอไปใน
อนาคต 
2. สอดแทรกคุณคาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.1 นําผลการสํารวจความ
คิดเห็นของผูประกอบการมาเปน
แนวทางการพฒันาหลักสูตร 
 
2.1 มีการจัดกจิกรรมทีส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวา 
1 กิจกรรม/ป 
 

ดานทรัพยากร/สิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
ดานทรัพยากร 

  

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ หรอืเครือ่งมอื 
ตลอดจนทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพียงพอและอยูในสภาพใช
การไดดี 

1. มีแผนการจัดหาวัสดุหรอื
ครุภัณฑการศึกษาตลอดจน 
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

1.1 แผนการจัดหาวัสดุหรือ
ครุภัณฑการศึกษาตลอดจนสิง่
อํานวยความสะดวกตางๆ 
1.2 วัสดุหรือครุภัณฑการศึกษา
ตามแผนการจัดหาไดรับการ
จัดซื้ออยางนอยรอยละ 25 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
   ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ   โดย 1 ภาคการศึกษา
ปกติ จะมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
  การเปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ไดกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวน
เทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ  ซึ่งมีการจัดการศึกษาเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

    ไมม ี
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤด ูรอน   เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  (1) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายชางอุตสาหกรรม สายศิลปกรรม หรือเทียบเทา หรือ 

 (2) รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม ออกแบบเครื่องเรือน เคหะภัณฑ เทคโนโลยีสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน 
ออกแบบนิเทศศิลป และ/หรือเทียบเทา เขาศึกษาโดยการเทียบโอนหนวยกิตจากหลักสูตร 4 ป  
ทั้งน้ี ผูเรียนตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ตามคําแนะนําของอาจารยประจําหลักสูตร 

(3)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกําหนด 

 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

   (1) ปญหาการปรับตัวจากการเปนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมและประกาศนียบัตรวิชาชีพมาสู 
การเรียนในระดับอุดมศึกษา 

   (2) นักศึกษาที่จบ ม.6 และ ปวช. มีความรูทางวิชาการ ทักษะทางศิลปะและการออกแบบ
แตกตางกัน 

   (3) พื้นฐานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ยังไมเพียงพอ  
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ 
และการแบงเวลา  

(2) จัดการเรียนเสริม คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ พรอมปรับพื้นฐานทาง
ศิลปะและการออกแบบ  

(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษา และการดูแลนักศึกษา เชน 
วันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษา
ช้ันปที่ 1 จากอาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน 

 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5 ป  
 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปที่ 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปที่ 3 - - 30 30 30 
ช้ันปที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จํานวนที่คาดวาจะสําเรจ็การศึกษา - - - 30 30 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
คาบํารุงการศึกษา 660,000 1,320,000 1,650,000 1,980,000 1,980,000 
คาลงทะเบียน 432,000 864,000 1,080,000 1,296,000 1,296,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 144,000 288,000 360,000 432,000 432,000 
รายรับอื่นๆ 108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 
รวมรายรับ 1,344,000 2,688,000 3,414,000 4,140,000 4,140,000 
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  2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบดําเนินการ      
1. คาใชจายบุคลากร 297,000 311,850 327,443 343,815 361,005 
2. คาใชจายดําเนินงาน  (ไมรวม 3) 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 
3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 

รวม (ก) 847,000 1,411,850 1,977,443 2,543,815 3,111,005 
ข. งบลงทุน      
คาครุภัณฑ 300,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,250,000 

รวม (ข) 300,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,250,000 
รวม (ก) + (ข) 1,147,000 2,161,850 2,977,443 3,793,815 4,361,005 

จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 38,233 36,030 33,082 31,615 36,341 

 

หมายเหตุ:  คาใชจายในการเรียนตอคนตอป 34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถวน) 
 
 2.7 ระบบการศึกษา  
   แบบช้ันเรียน 
   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E–learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
   อื่นๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  
  นักศึกษาสามารถเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยได                     
ทั้งน้ี ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาดวย การเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. 2550 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1  หลักสูตร     
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 136  หนวยกิต  
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
    โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 1.1  กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 
 1.2  กลุมภาษา  12 หนวยกิต 
 1.3  กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6 หนวยกิต 
 1.4  กลุมบูรณาการ  6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
 2.1  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  21 หนวยกิต 
 2.2  กลุมวิชาชีพบังคับ  66 หนวยกิต 
 2.3  กลุมวิชาชีพเลือก  13 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
  3.1.3  รายวิชา 
   1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ไมนอยกวา     30 หนวยกิต 
    1.1  กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
ประกอบดวย 
   วิชาบังคับ  3  หนวยกิต 
 00-12-001 การพัฒนาบุคลิกภาพ             3(3-0-6) 
    Personality Development 

     วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3  หนวยกิต   
ใหเลือกศึกษาจากกลุมสังคมศาสตรหรือกลุมมนุษยศาสตร  ไมนอยกวา   3  หนวยกิต ดังน้ี 

    รายวิชาสังคมศาสตร 
00-11-001 สังคมกับเศรษฐกิจ 

Society and Economics 
3(3-0-6) 

00-11-002 สังคมกับกฎหมาย 
Society and Law 

3(3-0-6) 

00-11-003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน 
Introduction to Sociology and Anthropology 

3(3-0-6) 

00-11-004 ความเปนพลเมือง 
Citizenship 

3(3-0-6) 

00-11-005 การเมืองการปกครองของไทย  
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 
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    รายวิชามนุษยศาสตร 
00-12-002 ไทยศึกษา 

Thai Studies 
3(3-0-6) 

00-12-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควา 
Information Technology and Searching Skills 

3(2-2-5) 

00-12-004 ศาสนาเพื่อสันติสุข 
Religions for Peace 

3(3-0-6) 

00-12-005 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน   
Psychology in Daily Life 

3(3-0-6) 

00-12-006 จิตวิทยาสังคมประยุกต 
Applied Social Psychology 

3(3-0-6) 

00-12-007 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม  
Psychology for Modern Life 

3(3-0-6) 

00-12-008 มนุษยกับทักษะการคิด 
Humans and Thinking Skills 

3(2-2-5) 

00-12-009 วรรณคดีไทยนิยม  
Thai Literature Appreciation 

3(3-0-6) 

00-12-010 วรรณกรรมไทยรวมสมัยกับสังคมไทย 
Contemporary Thai  Literature and Thai Society 

3(3-0-6) 

00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน 
Recreation in Daily Life 
 

3(2-2-5) 

    1.2  กลุมภาษา   ไมนอยกวา   12   หนวยกิต  ประกอบดวย 
       วิชาบังคับ    9    หนวยกิต 

00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 
English for Study Skills  

3(2-2-5) 

00-22-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

00-22-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 
English for Presentation  

3(2-2-5) 

 วิชาเลือก   ไมนอยกวา   3   หนวยกิต 
   ใหเลือกศึกษาจากกลุมภาษาไทย หรือกลุมภาษาอังกฤษ หรือกลุมภาษาตางประเทศอ่ืนๆ 
ไมนอยกวา  3  หนวยกิต ดังน้ี 
   รายวิชาภาษาไทย 

00-21-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 
 

3(3-0-6) 
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00-21-002 วาทศิลปและเทคนิคการนําเสนอ  
Rhetoric and Presentation Techniques 

3(2-2-5) 

00-21-003 ศิลปะการรบัสาร 
Art of Receiving Messages 

3(3-0-6) 

00-21-004 ศิลปะการเขียน 
Art of Writing 

3(3-0-6) 

     รายวิชาภาษาอังกฤษ 

   รายวิชาภาษาตางประเทศอ่ืนๆ 
00-23-001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

00-23-002 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 
Chinese for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-003 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-004 ภาษาญี่ปุนเพื่องานอาชีพ 
Japanese for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-005 ภาษาเกาหลเีพื่อการสือ่สาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-006 ภาษาเกาหลเีพื่องานอาชีพ  
Korean for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-007 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร   
Russian for Communication 
 

3(3-0-6) 

00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรบัสถานประกอบการ   
English for Workplace 

3(3-0-6) 

00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรบัการสอบวัดมาตรฐาน 
English for Standardized Tests 

3(3-0-6) 

00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรบัการเดินทาง   
English for Travelling 

3(3-0-6) 

00-22-007 
 

00-22-008 

ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 
English for Entertainment 
การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
Academic English Reading 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

00-22-009 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English Reading in Daily Life 

3(3-0-6) 

00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English Writing in Daily Life 

3(3-0-6) 
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00-23-008 ภาษารสัเซียเพื่องานอาชีพ 
Russian for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-009 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การสื่อสาร   
French for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-010 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่งานอาชีพ 
French for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-011 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-012 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ  
Khmer for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-013 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-014 ภาษาพมาเพื่องานอาชีพ 
Burmese for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-016 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ 
Vietnamese for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-017 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร   
Lao for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-018 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ 
Lao for Careers 

3(3-0-6) 

00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสือ่สาร 
Bahasa for Communication 

3(3-0-6) 

00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ  
Bahasa for Careers 

3(3-0-6) 

 

    1.3  กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ไมนอยกวา   6   หนวยกิต  ประกอบดวย 
      วิชาบังคับ   3   หนวยกิต 

00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
Information Technology in Digital Era 

3(2-2-5) 

      วิชาเลือก  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
    ใหเลือกศึกษาจากกลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ดังน้ี 

   รายวิชาคณิตศาสตร 
00-31-002 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

Mathematics and Statistics in Daily Life 
 
 

3(2-2-5) 
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   รายวิชาวิทยาศาสตร 
00-32-001 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมกับชีวิต 

Science, Technology and Environment for Life 
3(3-0-6) 

00-32-002 คุณคาของสัตวเลี้ยง 
Pet Value 

3(3-0-6) 

00-32-003 การแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
Scientific Problem Solving 

3(3-0-6) 

00-32-004   วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย 
Sport Sciences for Exercise 

3(2-2-5) 

00-32-005 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

    1.4  กลุมบูรณาการ   ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 
      วิชาบังคับ   3   หนวยกิต 
00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

Life and Social Skills 
 

3(2-2-5) 

      วิชาเลือก   ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุมบูรณาการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ดังน้ี 
   รายวิชาบูรณาการ   

00-41-002 มหัศจรรยแหงบัว 
Amazing Waterlily and Lotus 

3(3-0-6) 

00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง 
Nature of  the  Whole 

3(3-0-6) 

00-41-004 วิถีชุมชน 
Community Ways 

3(3-0-6) 

00-41-005 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา 
Eastern Region Studies 

3(3-0-6) 

00-41-007 เหตุการณโลกรวมสมัย 
Contemporary World Affairs 

3(3-0-6) 

00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหปญหา 
Systems Thinking and Problem Analysis 

3(2-2-5) 

00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร 
Thai Literature and Film 

3(3-0-6) 

00-41-010 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
Ways of Living in the Digital Era 

3(2-2-5) 
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  2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 100    หนวยกิต  ประกอบดวย  
   2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  21    หนวยกิต   ใหศึกษารายวิชาตอไปน้ี  
06-04-105 ฟสิกสทั่วไป 

General Physics 
3(3-0-6) 

06-07-101 หลักสถิติ  
Principles Statistics  

3(3-0-6) 

07-50-101 การเขียนภาพราง  
Sketch Drawing 

3(1-6-4) 

07-50-102 การจัดองคประกอบศิลป 
Composition Arts 

3(2-3-5) 

07-50-103 เทคนิคการแสดงแบบ 
Presentation Techniques 

3(2-3-5) 

07-50-104 พื้นฐานการเขียนแบบ  
Basic Drafting 

3(2-3-5) 

07-57-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
Computer Technology 

3(2-3-5) 

       
   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  66   หนวยกิต   ใหศึกษารายวิชาตอไปน้ี  
07-50-105 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

Basic of Industrial Product Design 
3(2-3-5) 

07-50-106 การยศาสตร  
Ergonomics 

3(2-3-5) 

07-51-201
  

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1  
Industrial Product Design Technology 1 

4(2-6-6) 

07-51-202 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2  
Industrial Product Design Technology 2 

4(2-6-6) 

07-51-203 การออกแบบเฟอรนิเจอรเบื้องตน  
Introduction to Furniture Design 

3(1-6-4) 

07-51-204 การออกแบบเฟอรนิเจอรระบบอุตสาหกรรม  
Furniture Design for Industrial System 

3(1-6-4) 

07-51-205 การออกแบบเซรามิกสเบื้องตน   
Introduction to Ceramic Design 

3(1-6-4) 
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 07-51-306   เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3   4(2-6-6) 
      Industrial Product Design Technology 3 
 07-51-307   การออกแบบตกแตงภายใน     3(1-6-4) 
      Interior Design  
 07-51-309   การออกแบบบรรจุภัณฑเบื้องตน   3(1-6-4) 
      Introduction to Packaging Design 
 07-51-310   การออกแบบสิ่งทอเบื้องตน   3(1-6-4) 
      Introduction to Textile Design 
 07-51-312   เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4   4(2-6-6) 
      Industrial Product Design Technology 4 
 07-52-201   เทคโนโลยีการเขียนแบบ 2 มิติ   3(1-6-4) 
      2d Drawing Technology  
 07-53-101   ปฏิบัติการโรงงาน   3(1-6-4) 
      Workshop 
 07-53-302   เทคโนโลยีการทําหุนจําลอง   3(2-3-5) 
      Modeling Technology  
 07-54-302   การเตรียมเสนอโครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   2(1-3-3) 
      Industrial Design Project Preparation and Proposal  
 07-54-403   โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   6(0-18-6) 
      Industrial Product Design Project 
 07-55-201   เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต   3(2-3-5) 
      Material Technology and Manufacturing  
 07-57-202   เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต   3(2-3-5) 
      Computer Technology Aided Design and Manufacturing  
 07-57-203   คอมพิวเตอรกราฟก   3(2-3-5) 
      Computer Graphics  
 
   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก   13 หนวยกิต  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   
     2.3.1 วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
 07-53-496   การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา   1(0-2-1) 
      Preparation for Co-operative Education 
 07-53-497   สหกิจศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   6(0-40-0) 
       Co-operative Education in Industrial Product Design 
 หรือ 
 07-53-498   การเรียนรูอิสระ           6(0-40-0)  
       Independent Study 
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07-53-499   การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ    6(0-40-0)  
       Overseas Study, Training or Internship 
           

      2.3.2 วิชาเลือก   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 07-51-308   การออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อคนทัง้มวล   3(1-6-4) 
      Universal Furniture Design 
 07-51-311   การออกแบบสื่อโฆษณา   3(2-3-5) 
      Media Design  
 07-51-313   เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑเพือ่การขนสง   3(2-3-5) 

Packaging Design Technology for Transportation 
 07-51-314   การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช   3(2-3-5) 
      Design Products from Waste Materials  
 07-52-302   เทคโนโลยีการเขียนแบบ 3 มิติ    3(1-6-4) 
      3d Drawing Technology  
 07-54-301   ระเบียบวิธีวิจัยเพือ่การพัฒนาผลิตภัณฑ   3(3-0-6) 
      Research Methods for Product Development 
 07-54-404   สัมมนา   3(2-3-5) 
      Seminar 
 07-55-302   การบรูณาการผลิตภัณฑภูมปิญญาทองถ่ิน   3(2-3-5) 
      Integration of Local Wisdom  
 07-55-403   การปรับตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   3(2-3-5) 
      Adaptation to Change in Technology 
 07-55-404   นวัตกรรมกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   3(2-3-5) 
      Innovation with Industrial Product Design 
 07-56-301   การบริหารงานเพื่อการเพิม่ผลผลิต   3(3-0-6) 
      Management for Increasing Productivity 

07-56-302  การวิเคราะหตนทุนและประมาณราคา   3(3-0-6) 
      Cost Analysis and Price Estimation  
 07-57-404   คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน    3(2-3-5) 
      Computer Animation 
 07-57-405   การพัฒนาแฟมผลงานแอนิเมช่ัน 3 มิติ   3(2-3-5) 
      3D Animation Portfolio Development 
  
  3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา         6    หนวยกิต  
   ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
แตตองไมซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชาน้ัน 
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 ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
คณะ 

            กลุมวิชา / สาขาวิชา 
            ปที่ควรศึกษา 
            ลําดับวิชา 

       
               XX – XX - XXX 
       1 2    3 4     5 6 7          
           
  ตําแหนงที่  1 – 2  แทน คณะ 
   00 – หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   01 – คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
   02 – คณะเทคโนโลยีสังคม 
   03 – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
   04 – คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   05 – คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   06 – คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   07 – คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
   08 – คณะศิลปศาสตร 
   09 – สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
   10 – คณะสัตวแพทยศาสตร 
  ตําแหนงที ่ 3 – 4 แทน  กลุมวิชา / สาขาวิชา 
  ตําแหนงที ่   5 แทน  ปที่ควรศึกษา 
  ตําแหนงที่  6 – 7 แทน  ลําดับวิชา 
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ความหมายเลขแสดงหนวยกิต 
            หนวยกิต 
            ช่ัวโมงเรียนทฤษฎี 
            ช่ัวโมงเรียนปฏิบัติ 
            ช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง 
   

     
                       X (X – X - X) 
 
 การนับหนวยกิต 
 การนับหนวยกิตใหถือเกณฑ  ดังน้ี 
 1. ช่ัวโมงเรียนทฤษฎี 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห เทากับ 1 หนวยกิต 
 2. ช่ัวโมงเรียนปฏิบัติการในหองเรียน หองทดลอง หรือหองปฏิบัติการ 2 – 3 ช่ัวโมง ตอสัปดาห 
เทากับ 1 หนวยกิต 
 3. ช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง เทากับ 2 x หนวยกิตทฤษฎี + หนวยกิตปฏิบัติ 
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3.1.4 ตารางแสดงแผนการศึกษา  
 แผนการศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี 

การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในแตละภาคการศึกษาของปการศึกษาตางๆ  ดังน้ี 
 
 

ปการศึกษาท่ี 1 
 

   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา 
รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-12-001 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(2-2-5) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-50-101 การเขียนภาพราง 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-50-102 การจัดองคประกอบศิลป 3(2-3-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-50-103 เทคนิคการแสดงแบบ 3(2-3-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-50-104 พื้นฐานการเขียนแบบ 3(2-3-5) 

  รวม 21 
 
 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา 
รหัส

รายวิชา 
ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(2-2-5) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-22-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 06-04-105 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-57-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-50-105 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-50-106 การยศาสตร 3(2-3-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-53-101 ปฏิบัติการโรงงาน 3(1-6-4) 

  รวม 21 
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ปการศึกษาท่ี 2 
 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-xx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (เลือก) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-51-201 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 4(2-6-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-51-203 การออกแบบเฟอรนิเจอรเบื้องตน 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-52-201 เทคโนโลยีการเขียนแบบ 2 มิติ  3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-55-201 เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 3(2-3-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-57-203 คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-3-5) 

  รวม 19 
 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-4x-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุมบูรณาการ (เลือก) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-22-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมภาษา (เลือก) 

3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-51-202 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 4(2-6-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-51-204 การออกแบบเฟอรนิเจอรระบบอุตสาหกรรม 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-51-205 การออกแบบเซรามิกสเบื้องตน 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-57-202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 3(2-3-5) 

  รวม 19 
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ปการศึกษาท่ี 3 
 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-41-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุมบูรณาการ (เลือก) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 06-07-101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-51-306 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 4(2-6-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-51-309 การออกแบบบรรจุภัณฑเบื้องตน 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-51-310 การออกแบบสิ่งทอเบื้องตน 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-53-302 เทคโนโลยีการทําหุนจําลอง 3(2-3-5) 

  รวม 19 
 
 
 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 00-22-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-51-307 การออกแบบตกแตงภายใน 3(1-6-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-51-312 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 4(2-6-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-54-302 การเตรียมเสนอโครงการออกแบบผลติภัณฑ 

อุตสาหกรรม 
2(1-3-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 07-53-496 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-xx-xxx กลุมวิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

  รวม 16 
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ปการศึกษาท่ี 4 
 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-53-497 สหกจิศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม 
6(0-40-0) 

หรือ    
หมวดวิชาเฉพาะ 07-53-498 การเรียนรูอิสระ 6(0-40-0) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-53-499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ 6(0-40-0) 

  รวม 6 
 
 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-54-403 โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 6(0-18-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 07-xx-xxx กลุมวิชาชีพเลือกเสรี 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ xx-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ xx-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

  รวม 15 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา       
    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
00-11-001 สังคมกับเศรษฐกิจ             3(3-0-6) 
   Society and Economics 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายการเงินและการคลัง ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
Economic concepts, economic development, National Economic and Social 
Development Plan, monetary and fiscal policy, economic relations between 
Thai and Global Economy, Philosophy of Sufficiency Economy concept 

 
00-11-002 สังคมกับกฎหมาย             3(3-0-6) 

Society and Law 
   การกําเนิดข้ึนของสังคม  องคประกอบและโครงสรางสังคม ความสัมพันธระหวางสังคมกับ

กฎหมาย กระบวนการบัญญัติกฎหมายไทย ลําดับช้ันและประเภทของกฎหมายไทย 
กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
Formation of society, components and social structures, relations between 
society and law, process of enacting Thai law, levels and categories of Thai 
law, law in daily life 

  
00-11-003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน        3(3-0-6) 

Introduction to Sociology and Anthropology  
 ความหมายของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

การจัดระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรม  สถานภาพและบทบาทของสถาบันทางสังคม 
ครอบครัวและศาสนา ประชากรศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและ
ปญหาสังคม 

 Meaning of Sociology and Anthropology, theories of Sociology and 
Anthropology, social and cultural organization, status and roles of social, 
family and religious institutions, demography, social and cultural changes, 
and social problems 
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00-11-004 ความเปนพลเมือง             3(3-0-6) 
   Citizenship 

การเปนพลเมืองดี มี คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ความอดทน 
อดกลั้น และความสามัคคี การทํางานรวมกับผูอื่น ความตระหนักในสิทธิและหนาที่ในการ 
เปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความรอบรู
และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม การคิดวิเคราะหและการสังเคราะหแบบองครวม  
การแกไขปญหาและพัฒนาตนเองความรวมมือในการปราบปรามการทุจริต 
Being good citizens, having moral, public-minded, responsibility, patient and 
unitary, cooperation, awareness in authorities and duties as Thai and Global 
citizens, understanding about the cultural diversities, knowing and undertaking the 
social change, critical thinking and synthesizing integrated knowledge, problem 
solving and self-development, cooperation to preventing corruption 

 
00-11-005 การเมืองการปกครองของไทย          3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 
ความรูทั่วไปและพัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองไทย เหตุการณสําคัญทาง
การเมือง การปกครองของไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ การเลือกต้ัง การบริหาร
แผนดินทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน การมีสวนรวมทางการเมืองของภาค
ประชาชน 
General knowledge and development  of Thai politics and government systems, 
important events in Thai politics and government, constitutional monarchy 
regime, political institutions, legislation process, election, central, regional 
and local administration, and people public political participation 

 
00-12-001 การพัฒนาบุคลิกภาพ            3(3-0-6) 
 Personality Development   
 หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนารูปกาย การแตงกาย การปรากฏตัวและมารยาทที่

เหมาะสม การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ สุขภาพจิต และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Principle of personality development, development of physical appearance, 
dressing and manners, strengthening of human relations, mental health and 
adjustment in multicultural society 
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00-12-002  ไทยศึกษา                3(3-0-6) 
 Thai Studies 
 ความเปนมาของชนชาติไทย วิวัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ และการปกครองของไทย 

ศาสนา  ประเพณีไทย  ภาษาวรรณกรรม  ทัศนศิลป หัตถกรรมไทย นาฏศิลปไทยและ 
ดนตรีไทย มรดกทางภูมิปญญา ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม และความตระหนัก
ในคุณคาความเปนไทย 
Background of Thai nation, evolution of social economy and Thai government, 
religion, traditions, language, literature, visual arts, crafts, Thai dance and music, 
wisdom heritage, variety of arts and culture, and awareness of Thai value 

 
00-12-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคนควา            3(2-2-5) 
 Information Technology and Searching Skills 
 ความสําคัญของสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหลงบริการสารสนเทศ ระบบการจัด

สารสนเทศ การใชงานและเทคนิคการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
การใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อสืบคนสารสนเทศประเภทตางๆ การใช
โปรแกรมหองสมุดเพื่อสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศจากการศึกษาคนควา 
จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Importance of information technology, information resources, information 
service sources, information management system, applications and technical 
information retrieval from electronic databases, searching informations via the 
Internet, using OPAC for information retrieval, presentations from the study, and 
intellectual property ethics 

 
00-12-004 ศาสนาเพ่ือสันติสุข                     3(3-0-6) 

Religions for Peace   
 ความรู เกี่ยวกับศาสนา องคประกอบของศาสนา หลักปฏิบัติ และวิธีคิดตามเหตุผล 

ทางศาสนา การประยุกตหลักศาสนาเพื่อสรางความรวมมือ และสันติสุขในสังคม 
General knowledge about religions, elements of religions, practices and 
religious rational thinking, application of religions for cooperation and peace 

 
00-12-005 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน               3(3-0-6) 
 Psychology in Daily Life  
 พื้นฐานทางจิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของมนุษย การรับรู 

การเรียนรู การตระหนักรู และเห็นคุณคาในตัวเอง การวิเคราะหความเหมือนและ 
ความแตกตางของปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ความขัดแยงทางจิตและการปรับตัว จิตวิทยา 
กับการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
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Fundamental concepts of psychology and human behavior, influencing factors 
for human development, perception, self-esteem, analysis of similarity and 
differences of individual social interaction, individual differences, mental 
conflict, and adjustment in daily life 

 
00-12-006 จิตวิทยาสังคมประยุกต             3(3-0-6) 
 Applied Social Psychology  
 ความหมายความสําคัญ และขอบขายของจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม โครงสราง 

ทางสังคม พฤติกรรมสังคม อิทธิพลทางสังคม การรับรูทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม  
ภาวะผูนํา การชวยเหลือ การรวมมือ การแขงขัน การขัดแยง ความกาวราว ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล แรงจูงใจทางสังคมเพื่อการทํางาน อิทธิพลทางสังคมตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมนุษย 
Meaning, importance and scope of social psychology, social psychology 
theories, social structures, social behaviors, social influences, social perceptions, 
socialization, leadership, cooperation, competition, conflict, interpersonal 
relation, social motivation for working, social influences to change human 
behaviors 

 
00-12-007 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม             3(3-0-6) 
 Psychology for Modern Life 
 การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี การเขาใจและควบคุมอารมณ ความฉลาด

ทางอารมณ การฝกสมอง การหากลยุทธที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเรียน การเสริมสราง
และการเห็นคุณคาในตนเอง การปรับตัวสูสังคมสมัยใหม การรักษาความรักและความสุข
ในชีวิตสมัยใหม และการเปนพลเมืองดีในโลกสมัยใหม  
Maintaining balanced lifestyle for good health, understanding and controlling 
emotions, emotional quotient, brain training, effective strategies finding for 
learning, strengthening self-esteem and adjustment to modern society, 
maintaining affection and happiness in modern life, and being good citizens 
in modern world 
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00-12-008 มนุษยกับทักษะการคิด            3(2-2-5) 
 Humans and Thinking Skills  
 ความหมาย ประเภทของการคิด กระบวนการคิดของมนุษย ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล 

ความสําคัญและแนวทางการพัฒนาความคิด การใชทักษะการคิดเพื่อการแกปญหา 
ในชีวิตประจําวัน 

 Meaning, types of thinking, process of human thinking, logic and rationalization, 
importance and guidelines on thinking development, application thinking skills 
as a guideline to solve everyday-life problems 

 
00-12-009 วรรณคดีไทยนิยม               3(3-0-6) 
 Thai Literature Appreciation                                                                        
 ประวัติและคุณคาของวรรณคดีไทย วรรณศิลปและสุนทรียภาพทางภาษา อิทธิพลของ

วรรณคดีที่มีตอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย ความซาบซึ้งในวรรณคดีไทย วรรคทองของ
วรรณคดีไทย วิเคราะหคุณคาของวรรณคดีไทยที่มีตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน 

 History and value of Thai literatures, art of literatures and aesthetics of 
language, influences of literature on culture and way of life, appropriation 
towards Thai literatures, golden words of Thai literatures, analysis of value of  
Thai literatures on current lifestyle 

 
00-12-010 วรรณกรรมไทยรวมสมัยกับสังคมไทย          3(3-0-6)  

Contemporary Thai Literature and Thai Society 
 ความสัมพันธของวรรณกรรมกับสภาพสังคมไทยในอดีตและปจจุบัน การสรางสรรค 

วรรณกรรม ปรัชญา แนวคิด คานิยมและสภาพสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรม คุณคาของ
วรรณกรรม การวิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน 
Relations between literatures towards ancient and current society, literary 
creations, philosophy, concepts, values and social conditions appeared in 
the literatures, value of literature, analysis of value on modern lifestyle 

 
00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน             3(2-2-5)  
 Recreation in Daily Life  
 ความสําคัญของนันทนาการกับคุณภาพชีวิต ความหมายและขอบขายของนันทนาการ 

การเลือกนันทนาการในชีวิตประจําวัน การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับ
การพัฒนา รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 
Importance of recreation and quality of life, meaning and scope of recreation, 
choosing daily recreation, appropriate recreations 
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00-21-001 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
 ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร ลักษณะของภาษาไทย ทักษะการฟง การอาน  

การพูด และการเขียนภาษาไทยเพือ่การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
  Basic knowledge about communication, characteristics of Thai language, 

listening, reading, speaking and writing skills of Thai Language to communicate 
effectively 

00-21-002 วาทศิลปและเทคนิคการนําเสนอ          3(2-2-5) 
 Rhetoric and Presentation Techniques 
 พื้นฐานการพูด หลักวาทศิลป จริยธรรมในการพูด การเตรียมพูด การปฏิบัติการพูดเพื่อ

วัตถุประสงคตางๆ การพูดโดยใชสื่อประกอบเทคนิค การนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 
Basic of speaking, principles of rhetoric, ethics of speech, speech preparation, 
speaking practice for various purposes, using media presentation for speech, 
technical presentations efficiently 

 
00-21-003 ศิลปะการรับสาร             3(3-0-6) 
 Art of Receiving Massages 
 ความหมายและความสําคัญของการรับสาร ศิลปะการรับสาร การวิเคราะห และการ

ประเมินคาการฟงและการอาน และแนวทางแกไขปญหาในการฟงและอาน การฟงและ
การอานสารประเภทตางๆ เพื่อการรับสารอยางมีประสิทธิภาพ 
Meaning and importance of receiving messages, art of receiving messages, 
analysis and evaluation of listening and reading, problem solving in listening 
and reading, listening and reading different types of contents to receiving 
messages effectively 

 
00-21-004 ศิลปะการเขียน             3(3-0-6) 
 Art of Writing 
 ความสําคัญของการเขียน หลักการเขียน กลวิธีการเขียน แนวทางแกไขปญหาในการเขียน 

การเขียนงานในรูปแบบตางๆ เพื่อการสงสารอยางมีประสิทธิภาพ 
Importance of writing, principles of writing, techniques for writing, problem 
solving in writing, writing in various forms to sending messages effectively 

 
00-22-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน          3(2-2-5) 
 English for Study Skills 
 คําศัพท สํานวนและโครงสรางประโยคพื้นฐาน การใชพจนานุกรม กลยุทธการอาน และ

การเขียนที่มีประสิทธิภาพ การฟงเพื ่อจับใจความสําคัญ การฝกปฏิบัติการพูดเพื ่อ  
สื่อความ และทักษะการนําเสนอขอมูลข้ันตน 
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  Vocabularies, expressions and basic language structures, using dictionaries, 
effective reading and writing strategies, listening for gist, practicing of speaking  
for meaning interpretation, and skill for Basic English presentation 

 
00-22-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 English for Communication 
 คําศัพท สํานวนและโครงสรางทางภาษาที่ใชสําหรับการสื ่อสารภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพ การเลือกใชภาษาตามสถานการณที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนเองและ
เจาของภาษา 
Vocabulary, expressions, and language structures used in communicative 
English speaking; choosing the appropriate language for suitable situations 
with the native and non-native speakers 

 
00-22-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ           3(2-2-5) 
 English for Presentation  
 คําศัพท สํานวนที่ใชสําหรับการนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ การใชวจนภาษาและ 

อวจนภาษา การใชสื่อตางๆ ประกอบการนําเสนองาน การพัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสาร
เพื่อการนําเสนองาน 
Vocabulary, expressions used in English presentation, using verbal and non-
verbal language, using media for presentation, enhancing personality and 
communication for presentation 

 
00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ        3(3-0-6) 
 English for Workplace 
 คําศัพท สํานวนและโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการ การสื่อสารภายในองคกร 

การนําเสนอทางวาจาและทางเอกสาร การรับสมัครงานและการสัมภาษณงาน 
Vocabulary, expressions and language structures used in workplace, 
communication in organization, oral and document presentation, job 
application, and job interviewing 

 
00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบวัดมาตรฐาน       3(3-0-6) 
 English for Standardized Tests 
 โครงสรางขอสอบ ไวยากรณ คําศัพท ขอความ บทสนทนาและคําพูดที่ปรากฏในขอสอบ

วัดมาตรฐาน กลวิธีตางๆ สําหรับการทําแบบทดสอบมาตรฐาน 
Test structures, grammar, vocabularies, messages, dialogues and statements 
used in standardized tests, and strategies for doing the standardized tests 
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00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรับการเดินทาง          3(3-0-6) 
 English for Travelling 
 คําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับการเดินทาง การติดตอสื่อสาร การสอบถาม

และใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมขอมูลทั่วไปสําหรับการเดินทาง
ภายในประเทศและกลุมประเทศในประชาคมอาเซียน 
Vocabulary, expressions used for travelling, communication, asking for and 
giving information about tourist attractions, art, culture and general 
information about travelling in Thailand and ASEAN countries 

 
00-22-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือความบันเทิง          3(3-0-6) 
 English for Entertainment 
 คําศัพทและสํานวนที่ปรากฏในบทเพลง นวนิยาย ภาพยนตรและสื่อตางๆ การวิเคราะห

โครงสรางทางภาษาเพื่อการประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน 
Vocabulary and expressions appeared in songs, novels, movies, and media, 
and analyzing language structure 

 
00-22-008 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         3(3-0-6) 
 Academic English Reading 
 การหาความหมายของคําศัพท สํานวนที่ปรากฏในเอกสารเชิงวิชาการ กลวิธีการอาน

เอกสารเชิงวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการอานเชิงวิชาการ 
Finding out the meaning of vocabulary, expressions appeared in academic 
documents, strategies for academic reading, development of the academic 
reading’s ability 

 
00–22–009 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6) 
 English Reading in Daily Life 
 คําศัพท สํานวนและโครงสรางทางภาษาที่ใชในบทอานประเภทตางๆ ที ่ปรากฏใน

ชีวิตประจําวัน 
 Vocabulary, expressions and language structures appeared in various reading 

works in daily life 
 
00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6) 
 English Writing in Daily Life 
 ชนิดของประโยคในภาษาอังกฤษ งานเขียนรูปแบบตางๆ ที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน 

ฝกฝนการเขียนแบบตางๆ การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
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Types of English sentences; various writing styles appeared in daily life, 
practicing to write various styles, and developing the writing skills for 
communication in daily life   

 
00-23-001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 หลักพื ้นฐานของภาษาจีน การอานออกเสียง คําศัพท ประโยคและสํานวนที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาจีน 
Fundamental of Chinese language, pronunciation, vocabulary, sentences and 
expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading 
and writing skills in Chinese 

 
00-23-002 ภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ            3(3-0-6) 
 Chinese for Careers 
 คําศัพท สํานวนภาษาจีนที่ใชในอาชีพตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 
 Chinese vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
 
00-23-003 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 หลักพื้นฐานของภาษาญี่ปุน  การอานออกเสียง  คําศัพท ประโยคและสํานวนที่ ใช 

ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน 
Fundamental of Japanese language, pronunciation, vocabulary, sentences 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in Japanese 

 
00-23-004 ภาษาญ่ีปุนเพ่ืองานอาชีพ           3(3-0-6) 
 Japanese for Careers 
 คําศัพท สํานวนภาษาญี่ปุนที่ใชในอาชีพตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 

Japanese vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
 
00-23-005 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 หลักพื ้นฐานของภาษาเกาหลี การอานออกเสียง คําศัพท ประโยคและสํานวนที่ใช  

ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟง  การพูด การอานและการเขียนภาษาเกาหลี 
Fundamental of Korean language, pronunciation, vocabulary, sentences and 
expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading 
and writing skills in Korean 
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00-23-006 ภาษาเกาหลีเพ่ืองานอาชีพ           3(3-0-6) 
 Korean for Careers 
 คําศัพท สํานวนภาษาเกาหลีที่ใชในอาชีพตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 

Korean vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
 
00-23-007 ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 Russian for Communication 
 หลักพื้นฐานของภาษารัสเซีย การอานออกเสียง คําศัพท ประโยคและสํานวนที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษารัสเซีย 
Fundamental of Russian language, pronunciation, vocabulary, sentences, and 
expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading 
and writing skills in Russian 

 
00-23-008 ภาษารัสเซียเพ่ืองานอาชีพ           3(3-0-6) 
 Russian for Careers 
 คําศัพท สํานวนภาษารัสเซียที่ใชในอาชีพตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 

Russian vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
 
00-23-009 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 French for Communication 
 หลักพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส การอานออกเสียง คําศัพท ประโยคและสํานวนที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 
Fundamental of French language, pronunciation, vocabulary, sentences, and 
expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading 
and writing skills in French 

 
00-23-010 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ืองานอาชีพ           3(3-0-6) 
 French for Careers 
 คําศัพท สํานวนภาษาฝรั่งเศสที่ใชในอาชีพตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 

French vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
 

00-23-011 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 Khmer for Communication 
 หลักพื ้นฐานของภาษาเขมร การอานออกเสียง คําศัพท ประโยคและสํานวนที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาเขมร 
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Fundamental of Khmer language, pronunciation, vocabulary, sentences, and 
expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading 
and writing skills in Khmer 

 
00-23-012 ภาษาเขมรเพ่ืองานอาชีพ           3(3-0-6) 
 Khmer for Careers 
 คําศัพท สํานวนภาษาเขมรที่ใชในอาชีพตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 
 Khmer vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
 
00-23-013 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 หลักพื ้นฐานของภาษาพมา การอานออกเส ียง คําศัพท ประโยคและสํานวนที ่ใช  

ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาพมา 
 Fundamental of Burmese language, pronunciation, vocabulary, sentences, 

and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in Burmese 

 
00-23-014 ภาษาพมาเพ่ืองานอาชีพ           3(3-0-6) 
 Burmese for Careers 
 คําศัพท สํานวนภาษาพมาที่ใชในอาชีพตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 
 Burmese vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
 
00-23-015 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Vietnamese for Communication 
 หลักพื้นฐานของภาษาเวียดนาม การอานออกเสียง คําศัพท ประโยคและสํานวนที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาเวียดนาม 
Fundamental of Vietnamese language, pronunciation, vocabulary, sentences, 
and expressions used in daily life, development of listening, speaking, 
reading and writing skills in Vietnamese 

 
00-23-016 ภาษาเวียดนามเพ่ืองานอาชีพ          3(3-0-6) 
 Vietnamese for Careers 
 คําศัพท สํานวนภาษาเวียดนามที่ใชในอาชีพตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 
 Vietnamese vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
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00-23-017 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
 Lao for Communication 
 หลักพื้นฐานของภาษาลาว การอานออกเสียง คําศัพท ประโยคและสํานวนที่ ใช ใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาลาว 
 Fundamental of Lao language, pronunciation, vocabulary, sentences and 

expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading and 
writing skills in Lao 

 
00-23-018 ภาษาลาวเพ่ืองานอาชีพ           3(3-0-6) 
 Lao for Careers 
 คําศัพท สํานวนภาษาลาวที่ใชในอาชีพตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 
 Lao vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
 
00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Bahasa for Communication 
 หลักพื้นฐานของภาษาบาฮาซา การอานออกเสียง คําศัพท ประโยคและสํานวนที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาบาฮาซา 
 Fundamental of Bahasa language, pronunciation, vocabulary, sentences, and 

expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading, and 
writing skills in Bahasa 

 
00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพ่ืองานอาชีพ          3(3-0-6) 
 Bahasa for Careers 
 คําศัพท สํานวนภาษาบาฮาซาที่ใชในอาชีพตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 
 Bahasa vocabulary, expressions used in various careers for job preparation 
 
00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล         3(2-2-5) 
 Information Technology in Digital Era 
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันและแนวโนมเทคโนโลยี สวนประกอบของ

คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสาร การใชซอฟแวรประยุกต เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน  
ภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอรเน็ต ความรูเกี่ยวกับวิศวกรรมสังคม กฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการและโปรแกรมประยุกตใน
เครือขายอินเทอรเน็ต เทคนิคการสืบคนขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต  การถายโอนขอมูล
และใชงานขอมูลรวมกันผานระบบเครือขาย  การสํารองและกูคืนขอมูล 

 The utilization of information technology in daily life and technology trendy, 
computer components and communication equipment, the use of application 
software, basic computer networking concept, Internet security and threat, 
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knowledge of social engineering, information technology’s legal and ethical 
issues, Internet services and application, Internet search techniques, Data 
transfer and data sharing through the network, Data backup and data recovery   

 
00-31-002 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน        3(2-2-5) 
 Mathematics and Statistics in Daily Life 
 การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติเพื่อใชกับชีวิตประจําวัน การวัดและหนวยการวัด พื้นที่ 

และปริมาตร อัตราสวน สัดสวนและรอยละ คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน การใชสถิติสําหรับ
อธิบายเหตุและผลของปรากฏการณตางๆ การอธิบายปรากฏการณที่ไมแนนอนดวยความ
นาจะเปน ระเบียบวิธีสถิติข้ันพื้นฐาน การใชซอฟทแวรประยุกตสําหรับวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ การใชประโยชนจากขอสรุปที่ไดจากระเบียบวิธีทางสถิติ 

 The application of mathematics and statistics in daily life, Measurement and 
units of measurement, area and volume, ratio, proportions and percent, the 
basics of financial mathematics, explaining causes and outcomes of phenomena 
with statistics, explaining stochastic phenomena with probability, fundamental 
statistics methodologies, the use of application software for statistics data 
analysis 

 
00-32-001 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมกับชีวิต      3(3-0-6) 
 Science, Technology and Environment for Life 
 ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมกับชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีตอการดํารงชีวิต การประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

 Relations between science, technology, environment and life, science and 
technology’s impact on livelihood, applying of science and technology for 
improving quality of life 

 
00-32-002 คุณคาของสัตวเลี้ยง            3(3-0-6) 
 Pet Value 
 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสัตวเลี้ยง คุณคาของสัตวเลี้ยง ปจจัยและสิ่งแวดลอมที่ทําให

เกิดพฤติกรรมของสัตวเลี้ยง ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง โรคของสัตวเลี้ยงสูคน  
การเลือกและดูแลสัตวเลี้ยงใหเหมาะสม 

 Relations between human and pet, pet value, factor and environment 
causing the behavior of pet, tradition and culture relating to pet, zoonosis,  
selection and proper pet care 
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00-32-003 การแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร       3(3-0-6) 
 Scientific Problem Solving 
 ขอมูลชนิดนามธรรมพื้นฐาน การสรางขอมูลนามธรรม ข้ันตอนวิธีพื้นฐานสําหรับ แกปญหา 

การใชแผนภาพความคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสรางสมมติฐาน การวิจัยขอมูล
เบื้องตน 

 Basic abstract data, abstract data creation, basic algorithm for solving 
problem, mind map usage, scientific process, hypothesis defining, preliminary 
data research 

 
00-32-004 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือการออกกําลังกาย       3(2-2-5) 
 Sport Sciences for Exercise 
 ความหมายและความสําคัญที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรการกีฬา กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา

การออกกําลังกาย ชีวกลศาสตรทางการกีฬารวมกับเทคนิคเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
รางกาย การบาดเจ็บจากการกีฬาและกีฬาเวชศาสตร โภชนาการการกีฬา ฝกปฏิบัติตามความ
แตกตางของแตละบุคคล 

 Meaning and importance of sports science, anatomy and physiology of 
exercise, biomechanics and specific techniques to improve physical 
development from injuries and sports medicine, sports nutrition, and 
individual practice 

 
00-32-005 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 
 Exercise for Health 

ความรูทั่วไปและความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การประยุกตหลักการ
ทางวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม องคประกอบ
ของสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก การฝกและเสริมสรางสมรรถภาพ 
ปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพใหเหมาะสมกับตนเอง 
General knowledge and importance of exercise for health, applying of sports 
science theories to improve physical, mental, spiritual condition and society, 
components of physical fitness and motor fitness, physical enhancement; 
exercise for health for individual appropriation 

 
00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม         3(2-2-5) 
 Life and Social Skills 

ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การสรางแนวคิดและ
เจตคติเพื่อพัฒนาตนเองในทางสรางสรรค แนวทางการสรางคุณภาพชีวิตเพื่อความสําเร็จ 
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและการมีสวนรวมกิจกรรมจิตอาสา 
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Philosophy and principles for living on Sufficiency Economy Concept, 
building concepts and attitude for self-development creatively, guidelines 
for building the quality of life to achieve work effectively, participation in 
volunteer activities 

 
00-41-002 มหัศจรรยแหงบัว             3(3-0-6) 
 Amazing Waterlily and Lotus 

ความหมายและความมหัศจรรยของบัว ปรัชญาของบัวในศาสนาและลัทธิตางๆ ความสัมพันธ
ของบัวในทางศิลปะ วรรณกรรม และสถาปตยกรรม การสรางสรรคช้ินงานจากความซาบซึ้ง 
ในความงามและความมหัศจรรยของบัว 
Meaning and amazing of waterlily and lotus, philosophies of waterlily and lotus 
in  religions and other beliefs, relations of waterlily and lotus with arts, literature 
and architecture, creation of artistic works with the beauty and the amazing of 
waterlily and lotus 

 
00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง            3(3-0-6) 
 Nature of the Whole 

การเรียนรูที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ปจจัยที่รูเห็นธรรมชาติตามความเปนจริง 
การคิดอยางเปนกลางและเช่ือมโยงแนวทางศึกษาจิตสมัยใหม สติปญญากับสมองคอมพิวเตอร 
กําเนิดของจักรวาล การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สรรพชีวิตสัมพันธ 
การบูรณาการระหวางศาสนากับวิทยาศาสตร 
Learning with the internal change, factors revealing the nature truly, neutral 
thinking and linking to the modern mind education concept, intelligence with 
the Central Processing Unit (CPU), cosmogony, extinction of creatures, 
biodiversitys, all of life’s relation, integration between religion and science 
 

00-41-004 วิถีชุมชน               3(3-0-6) 
 Community Ways 

ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมมนุษย โครงสรางสังคมและกระบวนการทางสังคม 
วิวัฒนาการของมนุษย การต้ังถ่ินฐานของชุมชน ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง วิถีชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม การปรับตัวและการอยู
รวมกัน ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Meaning and characteristics of human behavior, social structure and social 
process, human evolution, settlement of community, rural and urban 
communities, community ways on sufficiency economy concept, community 
with environmental conservation, adjustment and coexistence in society 
with the diversities of culture 
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00-41-005 อาเซียนศึกษา              3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 

ความเปนมาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน 
สมาชิกอาเซียน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง 
ภูมิศาสตร บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
Background of ASEAN,ASEAN declaration, vision, ASEAN charter, ASEAN 
communities, ASEAN members, historical background, economy, society and 
culture, politics, geography, ASEAN’s role in global society 

 
00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา            3(3-0-6) 
 Eastern Region Studies 

การต้ังถ่ินฐานและความเปนมาของภาคตะวันออกของไทย จังหวัด การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม ภูมิศาสตร  ชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปญญาในเขตภาคตะวันออก แนวทาง 
การพัฒนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออก 
Settlement and background of the East of Thailand, provinces, administration, 
economy, society, geography, community, culture, and wisdom of Eastern 
religion, The developmental guideline for the east provinces 

 
00-41-007 เหตุการณโลกรวมสมัย            3(3-0-6) 
 Contemporary World Affairs 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกต้ังแตอดีตจนถึงในยุคปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต ทั้งดาน

การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การคิดวิเคราะห แกไขปญหาตางๆ  
ดวยสันติวิธีการปรับตัวในสถานการณตางๆ ทั้งปจจุบันและอนาคต 

 Changing world from the past until the present and the future trend 
including politics, society, economy, culture, environment, critical analysis, 
problem solving by peaceful method, adaptation in each situation at present 
and in the future 

 
00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหปญหา        3(2-2-5) 
 Systems Thinking and Problem Analysis 
 ความหมาย หลักการและความสําคัญและการคิดเชิงระบบกับองคกรแหงการเรียนรู

เครื่องมือชวยในการจัดการความคิด การวิเคราะหสภาพการณปญหา การคนหารูปแบบ 
และความสัมพันธของปญหา การเช่ืองโยงระหวางสาเหตุกับผล การสรางแผนภาพวงจรการ
คิดเชิงระบบ การนําหลักการการคิดเชิงระบบไปใชกับสาขาวิชาตางๆ ประยุกตการคิดเชิง
ระบบกับการแกปญหาลักษณะตางๆ การนําเสนองานเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ 

 Definition, principle, and significance, systems thinking with learning organization,  
systems thinking tools, problems analysis, searching for pattern and relations of 
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problems, association of  causes and effects, creating causal loop diagram, 
applying systems thinking to other subjects, adapting systems thinking for 
various problem solving, systems thinking presentation 

 
00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร          3(3-0-6) 
 Thai Literature and Film 
 ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร ความแตกตางระหวางภาพยนตรและ

วรรณกรรม การอานวรรณกรรมเชิงวิเคราะห การเปรียบเทียบระหวางวรรณกรรมไทย
ตนฉบับ  และภาพยนตรที่แปรรูปจากวรรณกรรมไทยตนฉบับ คุณคาของงานวรรณกรรม
ไทยในสื่อภาพยนตรที่สัมพันธกับชีวิต 

 Relations between Thai literature and film, difference between film and 
literature, critical literary reading; comparison between original Thai literature 
and film transformed from original literature, value of Thai literary in film 
related to life 

 
00-41-010 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล            3(2-2-5) 
 Ways of Living in the Digital Era 
 การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสาร รูปแบบและบทบาทของการสื่อสารผาน

อินเทอรเน็ต การสืบคน การวิเคราะห และการประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค ตระหนัก 
รูถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบของตนตอสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 

 The use of computers and communication equipment, Patterns and roles of 
internet communication, Inquiries, Analysis and Evaluation, Right and creation, 
Social awareness of ethical and responsiveness from communication behaviors 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

06-04-105 ฟสิกสท่ัวไป              3(3-0-6) 
  General Physics 
 คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในวิชาฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร 

ของไหลปรากฏการณคลื่น แสง เสียง ความรอน อุณหพลศาสตร ไฟฟาสถิต แมเหล็กไฟฟา 
วงจรไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสเทคโนโลยี 

 Basic Mathematics Used in Physics Force and Motion Work and energy Fluid 
mechanics, light wave phenomenon, thermal noise, thermodynamics, 
electrostatic, electromagnetic Basic circuit Physics technology 
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06-07-101 หลักสถิติ               3(3-0-6) 
 Principles Statistics 
 ความรูพื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเน่ือง

และตอเน่ือง การสุมตัวอยาง การแจกแจงกลุมตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร  
การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  การวิเคราะหการถดถอย 
และสหสัมพันธอยางงาย 
Basic statistical knowledge Probability theory Discrete and continuous probability 
distributions, Random sampling Sample distribution Parameter estimation 
Hypothesis testing One-way analysis of variance Simple regression analysis and 
correlation 
 

07-50-101 การเขียนภาพราง             3(1-6-4) 
 Sketch Drawing 
 การวาดภาพและระบายสี  ดวยลายเสนดินสอ ปากกา และสีนํ้าหรือสีหมึก จากรูปทรง

พื้นฐาน รูปทรงธรรมชาติ และรูปทรงที่มนุษยสรางข้ึน การจัดวางภาพและความสัมพันธ
ของเสน โครงสราง ปริมาตร แสงเงา   
Drawing and coloring with pencil lines, pens and watercolors or ink colors 
from the basic shape, natural shape and man-made shapes, Image alignment 
and correlation of lines, volume, shadow, volume 

 
07-50-102 การจัดองคประกอบศิลป           3(2-3-5) 
 Composition Arts 
 ความรูพื้นฐานทางศิลปะ เสน รูปทรง พื้นผิว นํ้าหนัก สี สัดสวน ขนาด โดยยึดหลักของ 

การออกแบบที่คํานึงถึงเอกภาพ ความสมดุล การขัดแยง ความประสานกลมกลืนตลอดจน 
การเนนจุดเนนขององคประกอบในงาน 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อนําไปประยุกตใชใน 
การออกแบบ 
Basic knowledge of art, lines, shapes, surfaces, value, color, proportion, 
parallelism, based on the principles of design, thought, unity, balance, 
conflict, harmony, as well as highlighting elements in 2d and 3d to apply, 
used in design 
 

07-50-103 เทคนิคการแสดงแบบ            3(2-3-5) 
 Presentation Techniques 
 การเสนอผลงานในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ดวยผัง รูปดาน รูปตัด ทัศนียภาพ หุนจําลอง 

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการนําเสนอ 
 Presentation in 2D and 3D with a layout plan of the scenery model software 
for presentation 



46 

07-50-104 พ้ืนฐานการเขียนแบบ            3(2-3-5) 
 Basic Drafting  
 การใชเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการเขียนแบบ สัญลักษณในการเขียนแบบ การใชเสน  

การเขียนภาพฉาย ไอโซเมตริก การเขียนทัศนียภาพภายในและภายนอก การเขียนตัว
อักษรไทย อังกฤษ และอารบิค ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในการเขียนแบบข้ันพื้นฐาน 
Using tools equipment used in drawing, symbols in drawing, drawing, 
isometric drawing, interior and exterior writing, Thai, English and Arabic 
writing use computer program to write basic form 

 
07-50-105 พ้ืนฐานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม       3(2-3-5) 
 Basic of Industrial Product Design 
 ประวัติความเปนมาของการออกแบบอุตสาหกรรม รูปแบบ ยุคสมัย รูปราง ลวดลายตางๆ 

ของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  พื้นฐานในการออกแบบอุตสาหกรรม  ประเภทของ 
การออกแบบ 

 History of industrial design, era patterns, patterns of industrial products 
fundamentals of industrial design type of design 

 
07-50-106 การยศาสตร              3(2-3-5) 
 Ergonomics 
 ระบบโครงสรางของรางกายมนุษย ขนาดสัดสวนมาตรฐานของมนุษย การทํางานของ

กระดูก และกลามเน้ือ เพื่อการเคลื่อนไหว  ลักษณะ ขอจํากัดในการเคลื่อนไหวรางกายของ
มนุษย ความสามารถในการมองเห็น ไดยิน  เพื่อนําผลของการศึกษามาเปนพื้นฐานในการ
ออกแบบ ปรับปรุงงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใหเหมาะสมกับการใชงานของ
มนุษยและสิ่งแวดลอม 

 Structural system of the human body standard size of human proportion bone 
function And muscle for movement, limitation characteristics in human body 
movements, an ability to see, hear, to bring the results of the study into the 
basis of design, Improve industrial design suitable for human and environmental 
applications 

 
07-51-201 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1      4(2-6-6) 
 Industrial Product Design Technology 1 
 วิชาบังคับกอน:  07–50–105   พ้ืนฐานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 วิเคราะห  ขนาดสัดสวน วิวัฒนาการของเด็กในแตละวัย เพื่อนํามาออกแบบผลิตภัณฑ

สําหรับเด็ก วัสดุในการออกแบบที่เหมาะสม คนควาขอมูลนวัตกรรมผลิตภัณฑสําหรับเด็ก
ในยุคปจจุบันประกอบการออกแบบ รางแบบ เขียนแบบ และทําหุนจําลอง พรอมนําเสนอ
ดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรประยุกต  



47 

 Parallel analysis of the evolution of children in each age. to design children's 
products. material in the design to fit, researching on innovative products for 
children in modern times, designing drafts, drawing and modeling, and 
presenting them with computer programs 

 
07-51-202 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2      4(2-6-6) 
 Industrial Product Design Technology 2  
 วิชาบังคับกอน:  07-51-201  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 
 พฤติกรรม ขนาดสัดสวนของมนุษย เพื่อนํามาใชในการออกแบบผลิตภัณฑภายในครัวเรือน 

เครื่องใชในสํานักงาน กรรมวิธีการผลิต วัสดุที่ใชในการออกแบบ การผลิต ระบบกลไกที่ใช
ในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ การคนควาขอมูลประกอบการออกแบบ การออกแบบภาพราง 
การเขียนแบบเพื่อการผลิต รายการประกอบแบบ การทําหุนจําลองพรอมนําเสนอดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต 

 Behavior of human proportions to be used in the design of household 
products, office supplies manufacturing processes materials used in the 
design, manufacture, and mechanics used to drive products, design research 
sketch design writing for production assembly list model with a computer 
program 

 
07-51-203 การออกแบบเฟอรนิเจอรเบ้ืองตน         3(1-6-4) 
 Introduction to Furniture Design    
 ความหมาย ประวัติ ความเปนมาของเฟอรนิเจอร ความรู เบื้องตนในการออกแบบ  

หลักการออกแบบเฟอรนิเจอร ประเภทและชนิดของเฟอรนิเจอร ขนาดสัดสวนเฟอรนิเจอร 
วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอร พัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเฟอรนิเจอรใน
บานพักอาศัยที่มีสวนสนับสนุนสําคัญในการดําเนินชีวิต ประเภทเฟอรนิเจอรลอยตัว และ
ติดต้ังกับที ่ ทําแบบราง ออกแบบ เขียนแบบ ทําหุนจําลองและตนแบบ  

 Introduction to the fundamentals design,  principal of  furniture design  category  
of  furniture,  dimensions and  basic ergonomics ,  material used in production,  
develop conceptual design by exploration of free standing  and built –in  
furniture, as a vital support for human activity,   design  make model  and 
prototype 

 
07-51-204 การออกแบบเฟอรนิเจอรระบบอุตสาหกรรม       3(1-6-4) 
 Furniture Design for Industrial System 

กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรระบบอุตสาหกรรม วัสดุอปุกรณ การผลิตระบบอุตสาหกรรม 
การออกแบบเฟอรนิเจอรในระบบอุตสาหกรรม ขนาดสัดสวนเฟอรนิเจอรที่สอดคลองกับ
การใชงานและสัมพันธกับการใช วัสดุอุปกรณอยางคุมคา พัฒนาแนวความคิดใน 
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การออกแบบเฟอรนิเจอร สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม สามารถถอดประกอบใหมี
ขนาดเล็กลดพื้นที่จัดเก็บสะดวกในการขนสง เฟอรนิเจอรแบบถอดประกอบได ทําแบบราง 
ออกแบบ เขียนแบบ ทําหุนจําลองและตนแบบ 
Manufacturing processes, industrial systems, materials, equipment, manufacturing 
Systems furniture design in the industrial system the proportion of furniture that 
is consistent with the use and relative value of the materials, develop a 
concept in furniture design, can be manufactured in the industrial system, 
disassembled to a smaller size, reduced storage space, convenient 
transportation, removable furniture made of sketch, design, model and 
prototype 

 
07-51-205 การออกแบบเซรามิกสเบ้ืองตน          3(1-6-4) 
 Introduction to Ceramic Design  
 ความเปนมา ชนิดของผลิตภัณฑเซรามิกส แนวความคิด กระบวนการออกแบบ การข้ึนรูป

ช้ินงานดวยมือ เทคโนโลยีการข้ึนรูปในรูปแบบอุตสาหกรรม การเคลือบ การเผา  
การนําเสนอผลงาน  

 Background type of ceramic products concept design process hand molding 
forming technology in the coating industry, burning, presentations 

 
07-51-306 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3      4(2-6-6) 
 Industrial Product Design Technology 3 
 วิชาบังคับกอน:  07–51–202  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 
 เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑสาธารณะภัณฑ 

ที่สามารถใชงานของคนทุกกลุมในสังคม วัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่ใชในการออกแบบ 
ระบบกลไกในการทํางาน  การศึกษาคนควาขอมูลประกอบการออกแบบเขียนแบบเพื่อ 
การผลิตดวยคอมพิวเตอร  การทําหุนจําลอง การนําเสนอผลงานออกแบบดวยโปรแกรม
ประยุกต  

 Innovative technology and creativity in the design of publicly available 
products that can be used by all people in society, materials and methods 
used in the design, mechanism of work study and research in computer-
aided design. modeling presentation design with computer program 

 
07-51-307 การออกแบบตกแตงภายใน           3(1-6-4) 
 Interior Design 
 หลักการออกแบบตกแตงภายใน  กระบวนการออกแบบตกแตงภายในบานพักอาศัย  

จัดพื้นที่ใชสอย  จัดวางเฟอรนิเจอร เลือกใชสีวัสดุครุภัณฑ พัฒนาแนวความคิด ออกแบบ
และเขียนแบบ เขียนรายการประกอบแบบ เขียนทัศนียภาพ ทําแบบจําลอง 
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 Principles of Interior Design ,Interior Design Process ,  Arrange space , Arrange 
furniture  ,Choose colors, materials, Develop concept ,  Design and drawings,  
Write a complementary list,  Drawing a perspective  model making 

 
07-51-308 การออกแบบเฟอรนิเจอรเพ่ือคนท้ังมวล        3(1-6-4) 
 Universal Furniture Design 
 ความเปนมา ขอมูลความตองการใชงานเฟอรนิเจอรของคนแตละกลุม สรุปวิเคราะหขอมูล

เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ ใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบ  ขนาดและ
สัดสวนมนุษยกับการออกแบบเฟอรนิเจอรสําหรับคนแตละกลุม วัสดุและเทคโนโลยีการ
ผลิต รางแบบและออกแบบเฟอรนิเจอรสําหรับคนทุกกลุม เขียนแบบรายละเอียดเพื่อผลิต
และนําเสนองานดวยโปรแกรมประยุกต การทําหุนจําลองและเฟอรนิเจอรตนแบบ 

 Introduction, the use of furniture of the various groups, summarize data 
analysis as a guideline for design, use creativity in design, dimensions of 
furniture for different groups, materials and manufacturing technology,  
design of furniture for all groups, drawing a detailed description for 
production, model and prototype 

 
07-51-309 การออกแบบบรรจุภัณฑเบ้ืองตน         3(1-6-4) 
 Introduction to Packaging Design  
 ความหมายของบรรจุภัณฑ วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ หลักการ พื้นฐานการออกแบบ  

โครงสราง การข้ึนรูปบรรจุภัณฑจากวัสดุตางๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ กราฟกบนบรรจุภัณฑ 
 Definition of packaging the evolution of packaging, basic principles, structural 

design, packaging forming from various materials packaging design graphics 
on packaging 

 
07-51-310 การออกแบบสิ่งทอเบ้ืองตน           3(1-6-4) 
 Introduction to Textile Design  
 การถักทอในระบบหัตถกรรม ระบบอุตสาหกรรม ความเปนมา แนวความคิด ของการ

ออกแบบลายทอลายถัก กระบวนการข้ันตอนการออกแบบลายทอลายถัก การออกแบบ
และพัฒนารูปแบบลายทอลายถัก การสรางตนแบบลายทอลายถักจากการออกแบบ
ลวดลายดวยโปรแกรมประยุกต 

 Knitting in the craft system Industrial History concept of knit woven design 
the process of designing knit patterns design and development of woven 
patterns. creating a pattern of knit pattern from pattern design with finished 
software 
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07-51-311 การออกแบบสื่อโฆษณา           3(2-3-5) 
 Media Design 
 หลักการ แนวคิด ในการออกแบบสื่อโฆษณา การออกแบบตัวอักษร การจัดตัวอักษร 

เครื่องหมาย สัญลักษณ ความสัมพันธระหวางตัวอักษร สภาพแวดลอม ภาพประกอบ การ
เลือกใชสี การเรียงพิมพ วิธีการพิมพ การใชโปรแกรมประยุกต 

 Principles of concept in graphic design character design alphabetical typographic 
printing, using the software package 

 
07-51-312 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4      4(2-6-6) 
 Industrial Product  Design Technology 4 
 วิชาบังคับกอน:  07-51-306  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 
 เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการขนสง 

ที่สามารถใชงานของคนทุกกลุมในสังคม หลักพลศาสตร วัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่ใชใน
การออกแบบ ระบบกลไกในการทํางาน  การศึกษาคนควาขอมูลประกอบการออกแบบ
เขียนแบบเพื่อการผลิตดวยคอมพิวเตอร  การทําหุนจําลอง การนําเสนอผลงานออกแบบ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 Innovative technology and creativity in the design of transportation products 
that can be used by all people in society, material dynamics, and 
manufacturing processes used in design, mechanism of work study and research 
in computer-aided design, modeling presentation of design with software 
package 

 
07-51-313 เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง      3(2-3-5) 
 Packaging Design Technology for Transportation 
 หนาที่ ประโยชน ประเภทของบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง รูปแบบการขนสง ข้ันตอนการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ โปรแกรมประยุกตสําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ หุนจําลอง 
 Benefit type of transport packaging, transport format packaging design 

Process application for modeling packaging design  
 
07-51-314 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช        3(2-3-5) 
 Design Products from Waste Materials  
 รูปแบบ วิธีการ ความคิดสรางสรรคในการออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุเหลือใชประเภท

ตางๆ การนําความคิดสรางสรรคไปใชในการออกแบบผลิตภัณฑ 
 Patterns of creative thinking in design, properties of various types of waste, 

bringing creativity into product design  
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07-52-201 เทคโนโลยีการเขียนแบบ 2 มิติ               3(1-6-4) 
 2d  Drawing  Technology 
 หลักการ กฎเกณฑ ตามมาตรฐานสากลในการเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การใช

มาตราสวนในการเขียนแบบ การเขียนแบบแสดงรายละเอียดของช้ินสวนประกอบเพื่อ 
การผลิต  การระบุรายการวัสดุในการเขียนแบบ โปรแกรมประยุกตสําหรับการเขียนแบบ
สากล การเขียนแบบเพื่อจดสิทธิบัตร 

 Principles of international standards in industrial design, use of scale in writing, 
detailed design of components for production, specifying the material in the 
drawing, application for universal writing  patent writing 

 
07-52-302 เทคโนโลยีการเขียนแบบ 3 มิติ          3(1-6-4) 
 3d  Drawing  Technology 

วิชาบังคับกอน:  07-52-201  เทคโนโลยีการเขียนแบบ 2 มิติ 
 การเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 มิติ ดวยโปรแกรมประยุกตสําหรับการเขียนแบบ

สากล  การเขียนแบบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ  
 Drawing 2d industrial products with 3d computer program, drawing for 

production 
 
07-53-101 ปฏิบัติการโรงงาน             3(1-6-4) 
 Workshop 
 การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ความปลอดภัยในโรงฝกงาน  การใชและการบํารุงรักษา

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุในงานไม งานโลหะ  
 Workplace safety regulations in the workplace utilization and maintenance 

of hand tools, machine tools, wood material, metal work 
  
07-53-302 เทคโนโลยีการทําหุนจําลอง           3(2-3-5) 
 Modeling Technology 
 โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตสําหรับการข้ึนรูปหุนจําลองในแบบตางๆ เพื่อสั่งผลิตโดย

เครื่องข้ึนรูปหุนจําลองอัตโนมัติ 2 มิติ  3 มิติ 
Computer program for modeling various models, to order by automatic 2d 
3d printer 

 
07-53-496 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา        1(0-2-1) 
 Preparation for Co-Operative Education 
 กระบวนการ ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การปรับตัวในสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  การจัดการ
คุณภาพใน สถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอผลงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 The process of regulations relating to cooperative education, basic knowledge in 
the workplace to develop themselves according to professional standards, 
adaptation in society personality development english for industrial design 
information and communication technology human relations teamwork 
organizational structure in the organization quality management in establishment 
presentation techniques  

 หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษา ใหคาระดับคะแนนเปน 
   S  หรือ    พอใจ (Satisfactory)   
   U หรือ    ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
 
07-53-497 สหกิจศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม     6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Industrial Product Design 
 วิชาบังคับกอน: 07-53-496   การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา 
           และผานการประเมินจากอาจารยประจําหลักสูตร 
 การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ตามหนวยงานราชการ สํานักงานเอกชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห เมื่อเสร็จสิ้นการฝกงานแลวนักศึกษาจะตองเสนอ
รายงานการฝกงาน พรอมทั้งมีการประเมินผลการฝกงานจากหัวหนาหนวยงาน 

 Practical work in the workplace related to industrial design. by government 
agencies private office or factory. at least 16 weeks of work experience upon 
completion of the internship, students will be required to submit an 
internship report, and with the appraisal of the work from the head of the 
agency 

 หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษา ใหคาระดับคะแนนเปน 
   S  หรือ    พอใจ (Satisfactory)   
   U หรือ    ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
 
07-53-498 การเรียนรูอิสระ             6(0-40-0) 
 Independent  Study 
 วิชาบังคับกอน:   07-53-496 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา 
                และผานการประเมินจากอาจารยประจําหลักสูตร 
 การวิจัยหรือศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวของ อาจมีการฝกอบรมเพื่อ

เสริมสรางความรูในการทําวิจัย หรือศึกษาโครงงานวิชาชีพไดตามความเหมาะสมภายใตการ
กํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการเรียนรูอิสระ นักศึกษาตองเขียนโครงการหรือโครงราง
การเรียนรูอิสระสงรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงานใน 1 ภาคการศึกษา 
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 A research study or a professional development project in the student’s 
major field of study under supervision of an academic advisor; training in 
research methodology or project consultation is required to meet academic 
requirements; students are required to develop a research or project 
proposal prior to undertaking the project, to submit a fully detailed paper 
describing their research or project and give a presentation by the end of the 
semester in which the training is undertaken 

 หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษา ใหคาระดับคะแนนเปน 
   S  หรือ    พอใจ (Satisfactory)   
   U หรือ    ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
 
07-53-499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ      6(0-40-0) 
 Overseas Study, Training or Internship  
 วิชาบังคับกอน: 07-53-496 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา 
          และผานการประเมินจากอาจารยประจําหลักสูตร 
 การศึกษา หรือฝกงาน หรือฝกอบรมตางประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษา 

ตองเขียนโครงการศึกษา สงรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอผลงาน โดยทุกข้ันตอนอยู 
ในความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการการศึกษา หรือฝกงาน หรือฝกอบรม
ตางประเทศ 

 Overseas study, training or internship in an area related to the student’s major 
field or study; student’s are required to develop a study project proposal prior 
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic 
advisor and submit a full report on completion of the training and give a 
presentation by the end of the semester in which the training is undertaken 

 หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษา ใหคาระดับคะแนนเปน 
   S  หรือ    พอใจ (Satisfactory)   
   U หรือ    ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
 
07-54-301 ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ        3(3-0-6) 
 Research Methods for Product Development 
 การวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการทําวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียน

โครงการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การสราง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและสถิติ การสรุปผล การนําผลการวิจัยไปใช
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ การเขียนรายงานการวิจัย 

 Research for product development research process research planning 
writing research projects Study of relevant documents and research data 
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collection creating research tools analysis of data and statistics on the 
results of the research used to develop the product writing research reports 

 
07-54-302 การเตรียมเสนอโครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    2(1-3-3) 
 Industrial Design Project Preparation and Proposal 

การเตรียมงานโครงการ การกําหนดหัวขอโครงการ  กาํหนดเปาหมาย จุดประสงค  
ขอบเขตการวางแผนการดําเนินงานโครงการ วิธีการเขียนโครงการ วิธีหาขอมูล การประเมิน
โครงการเบื้องตน ประโยชนที่ไดรับ  การทดลองดําเนินงานเบื้องตน 
Project preparation project assignment target, scope, planning, and project 
implementation, how to write a project, how to find the preliminary project 
evaluation data, benefits experimental operation 

 
07-54-403 โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม        6(0-18-6) 
 Industrial Product Design Project 
 วิชาบังคับกอน:  07-54-302 การเตรียมเสนอโครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 การเขียนโครงการ กระบวนการวางแผน การดําเนินโครงการ การทําโครงการตามสาขาวิชา 

การนําเสนอผลงานดวยภาคเอกสาร ผลงานออกแบบ หุนจําลอง ผลิตภัณฑตนแบบ 
 Project writing planning process project implementation doing project by 

subject presentations with document, portfolio design prototype models 
 
07-54-404 สัมมนา               3(2-3-5) 
 Seminar 
 ลักษณะ ชนิดของการสัมมนา การต้ังหัวขอการสัมมนา การจัดทําสื่อในการสัมมนา   

ฝกปฏิบัติการสัมมนางานออกแบบอุตสาหกรรม โดยเนนแนวความคิด ปรัชญา รวมถึง
ผลกระทบในการออกแบบที่เกี่ยวของกับสภาพสังคม  สิ่งแวดลอม  

 Type of seminar, seminar topics the media in the seminar. Workshop on 
industrial design seminar the emphasis is on philosophical concepts, as well as 
the design impacts associated with environmental, social and environmental 
conditions 

 
07-55-201 เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต           3(2-3-5) 
 Material  Technology  and  Manufacturing 
 ชนิด คุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห ข้ันตอนในการนํามาใชงาน การประดิษฐ

ช้ินงานจากวัสดุ การนําวัสดุมาประยุกตใชในงานออกแบบ ข้ันตอนการผลิตในรูปแบบ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 



55 

 Properties of natural materials synthetic materials steps to implement 
invention of material application of materials to design, production process 
in industrial form suitable production technology     

 
07-55-302 การบูรณาการผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ิน       3(2-3-5) 

Integration of Local Wisdom 
 ความหมายของภูมิปญญาทองถ่ิน ประเภทรูปแบบของภูมิปญญาทองถ่ิน การบูรณาการภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และการใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 Definition of local wisdom types of forms of local wisdom integration of 

local wisdom and sufficiency economy for industrial product design 
 
07-55-403 การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี     3(2-3-5) 

Adaptation to Change in Technology 
 แนวคิดในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ทันสมัย พรอมสําหรับการเรียนรูสิ่งใหม 

นวัตกรรมในรูปแบบตางๆ  โปรแกรมสําเร็จรูป 
 The concept of adopting modern technology changes, ready for learning 

something new innovations in various ways, program   
 
07-55-404 นวัตกรรมกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม      3(2-3-5) 

Innovation with Industrial Product Design 
ความหมายของนวัตกรรม ประเภท รูปแบบ การสรางสรรคสิ่งประดิษฐ ผลงานนวัตกรรมใน
งานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
Meaning of innovation, type, form, invention innovative in industrial design 

 
07-56-301 การบริหารงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต         3(3-0-6) 
 Management for Increasing Productivity 
 การพัฒนาบุคลากร การจัดการ การบริหารงานองคการเพื่อเพิ่มผลผลิต การพัฒนากรรมวิธี

การผลิต  เทคนิคที่ใชในการเพิ่มผลผลิต วิธีการวางแผน ควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
การบริหารงานคุณภาพตามหลักการของ ISO 9000 

 Personnel development management, organization management for 
productivity development of process techniques used to increase productivity, 
planning method production control quality control ISO 9000 quality 
management 
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07-56-302 การวิเคราะหตนทุนและประมาณราคา        3(3-0-6) 
 Cost Analysis and Price Estimation 
 ความหมาย วัตถุประสงคของการวิเคราะหตนทุนและประมาณราคา โครงสราง ประเภท 

องคประกอบของตนทุน  การคํานวณ  วิเคราะห  การควบคุมตนทุนการผลิต  การวางแผน  
การประมาณราคา 

 Meaning, purpose of cost analysis and cost estimation, type of composition, 
cost, calculation, analysis, production cost control, cost estimation planning 

 
07-57-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร            3(2-3-5) 
 Computer Technology 
 คุณสมบัติ และสวนประกอบดานฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบ

โดยเฉพาะ ระบบปฏิบัติการชนิดตางๆ และขอดีขอเสียของระบบปฏิบัติการแบบตางๆ 
โปรแกรมประยุกตที่ใชในการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การจัดการขอมูลขนาดใหญ  

 Computer hardware components and components for specific designs 
operating systems and the pros and cons of various operating systems, 
applications used in industrial product design, large data management  

 
07-57-202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและผลิต      3(2-3-5) 
 Computer Technology Aided Design and Manufacturing 
 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบ เขียนแบบ การสรางรูปแบบ

ผลิตภัณฑในลักษณะ 2 มิติ 3 มิติ  หลักการ วิธีการเบื้องตนในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

 The use of computer program in designing, drawing, modeling, product 
design in 2d and 3d principles, methods of introductory computer software 
for industrial production 

 
07-57-203 คอมพิวเตอรกราฟก            3(2-3-5) 
 Computer Graphics  
 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตเพื่อการออกแบบกราฟก การนําเสนองานในรูปแบบ

ตางๆ  การตกแตงภาพ การออกแบบตัวหนังสือและสัญลักษณ การสรางภาพเคลื่อนไหว 
การออกแบบสิ่งพิมพ งานสื่อผสม  

 Using computer program for graphic design, presentations in various forms, 
decorations, designs, letters and symbols, animation print design application 
of computer program in mixed media 
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07-57-404 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น            3(2-3-5) 
Computer Animation 

 พื้นฐานการสรางภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว  2  มิติ  3  มิติ  สําหรับงานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

 Fundamentals of slide making and 2d 3d animation for industrial products, 
with the program  

 
07-57-405 การพัฒนาแฟมผลงานแอนิเมชั่น 3 มิติ        3(2-3-5) 
 3D Animation Portfolio Development 
 หลักการ รูปแบบ พัฒนาจัดทําแฟมผลงานในลักษณะสื่อดิจิทัลดวยโปรแกรมประยุกต  
 การอัพโหลดไฟล ดาวนโหลดไฟลข้ึนในเว็บไซตและอินเทอรเน็ต การบันทึกไฟลลงใน ดีวีดี 

คลาวดคอมพิวต้ิง 
 Principles format develop digital output files by application, upload files 

download files on websites and internet save files for dvd, cloudcomputing    
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปท่ี 
สําเร็จ 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 นายพรชัย  อัจฉริยเมธากร 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาเช่ียวชาญ 
การออกแบบ 
อุตสาหกรรม 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 
ค.บ.(ชางอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 

2548 
 

2541 

11 14 14 15 15 

2 นายย่ิงยง  รุงฟา 
 

ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาเช่ียวชาญ 
การออกแบบ 
อุตสาหกรรม 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 
ศษ.บ.(ออกแบบศิลปประยุกต) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2547 
 

2532 

11.5 14 15 15 15 

3 นางสาวจรรยาวรรณ  
จรรยาธรรม 

อาจารย ปร.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ) 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 

2554 
2548 

 
2544 

11.5 13 14 15 15 

4 นายชุมสิทธ์ิ  โรจนสกุลพานิช 
 

อาจารย ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
 

2548 
 

2546 

11 13 14 15 15 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปท่ี 
สําเร็จ 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
5 นายถิร  รุงเลิศศรี อาจารย สถ.ม.(สถาปตยกรรมภายใน) 

 
สถ.บ.(สถาปตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 

2558 
 

2554 

11 13 14 15 15 

   
 
 3.2.2  อาจารยประจํา 
 

ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปท่ี 
สําเร็จ 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 นายพรชัย  อัจฉริยเมธากร 
 

ผูชวยศาสตราจารย
สาขาเช่ียวชาญ 
การออกแบบ 
อุตสาหกรรม 

 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 
ค.บ.(ชางอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 

2548 
 

2541 

11 14 14 15 15 

2 นายย่ิงยง  รุงฟา ผูชวยศาสตราจารย
สาขาเช่ียวชาญ 
การออกแบบ 
อุตสาหกรรม 

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 
ศษ.บ.(ออกแบบศิลปประยุกต) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2547 
 

2532 

11.5 14 15 15 15 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปท่ี 
สําเร็จ 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

3 นางสาวจรรยาวรรณ จรรยาธรรม อาจารย ปร.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ) 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 

2554 
2548 

 
2544 

11.5 13 14 15 15 

4 นายชุมสิทธ์ิ  โรจนสกลุพานิช อาจารย ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2546 

11 13 14 15 15 

5 นายถิร  รุงเลิศศรี อาจารย สถ.ม.(สถาปตยกรรมภายใน) 
 
สถ.บ.(สถาปตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก 

2558 
 

2554 

11 13 14 15 15 

6 นายธนการ  วงศเงิน อาจารย ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม) 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2528 

10 12 14 14 14 

7 นายบุญชม สุดจิตต อาจารย วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2556 
2548 

11 13 14 15 15 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปท่ี 
สําเร็จ 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

8 นายชัยชาญ  วงศกระจาง อาจารย สถ.ม.(สถาปตยกรรมภายใน) 
 
ค.อ.บ.(สถาปตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2549 
 

2533 

4 4 4 4 4 

9 นางสารดา  จารุพันธ ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาเช่ียวชาญ
ภาษาอังกฤษ 

ปร.ด.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.ม.(ภาษาประยุกต) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2556 
2543 

3 3 3 3 3 

10 นางมัณทนาภรณ   อรุณเรือง อาจารย กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
 
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2539 
 

2534 

3 3 3 3 3 

11 นางสาวไปรมา  ดิษฐสมบรูณ อาจารย วท.ม.(ฟสิกส) 
ค.บ.(วิทยาศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2543 
2540 

3 3 3 3 3 

12 นางดารุวรรณ  โรจนสพุจน ผูชวยศาสตราจารย 
สาขาเช่ียวชาญ

จิตวิทยา 

วท.ม.(สุขภาพจิต) 
วท.บ.(พยาบาล) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2545 
2525 

3 3 3 3 3 

13 นางเกษเพ็ชร  วงษวัฒนพงษ อาจารย ค.อ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม) 
 
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

2548 
 

2532 

3 3 3 3 3 
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ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปท่ี 
สําเร็จ 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

14 นางอรดา  ขําอินทร อาจารย วท.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) 
อ.บ.(บรรณารกัษศาสตร) 
 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2545 
2542 

3 3 6 6 6 

15 นายจีรศักด์ิ   ดีสะเมาะ อาจารย กศ.ม.(คณิตศาสตร) 
 
วท.บ.(คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 

2548 
 

2540 

3 3 3 3 3 
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  3.2.3  อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ 
ชื่อ – สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปท่ี 
สําเร็จ 

 
ประสบการณการทํางาน 

/สถานท่ีทํางาน 
 

1 นายอุดมศักด์ิ  สาริบุตร รองศาสตราจารย 
สาขาเช่ียวชาญ 
การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

ค.อ.ม.(บรหิารอาชีวศึกษา) 
 
 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2532 
 
 

2525 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

2 นายทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา รองศาสตราจารย
สาขาเช่ียวชาญ 
การออกแบบ
อุตสาหกรรม 

ปร.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ) 
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ) 
 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2553 
2548 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

3 นายธเนศ  ภิรมยการ ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ) 
ค.ม.(ศิลปศึกษา) 
ค.อ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2557 
2544 
2534 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
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4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
ปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตองการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพ อีกทั้งผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางาน 
ดังน้ันในหลักสูตรไดกําหนดแนวทางการฝกประสบการณภาคสนาม คือ  วิชาสหกิจศึกษา วิชาการเรียนรู
อิสระ วิชาการศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรมตางประเทศ  วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เนนการเตรียมความพรอมในการทํางานและ 
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการมีภาระที่ไดรับมอบหมายจากองคกร รวมระยะเวลาไมนอยกว า  
15 สัปดาห 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
(1)  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ

จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 
(2)  บูรณาการความรูที่เรยีนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางการออกแบบได 
(3)  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดดี 
(4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานประกอบการได 
(5)  มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
(6)  มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล 

4.2  ชวงเวลา  
ปการศึกษาที่ 4  ภาคการศึกษาที ่1 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

 หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 ตองทําโครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
ในภาคการศึกษาที่ 2 โดยทําเปนโครงการฯ ตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจ นักศึกษาสามารถทําวิจัยตาม
เงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการของ
สาขาวิชาฯ นักศึกษาตองเสนอหัวขอโครงการฯ ที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูและทักษะการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใหผานรายวิชาการเตรียมเสนอโครงการฯ จึงจะสามารถลงทะเบียน
และเขาสูกระบวนการทําโครงการ ผลงานแบงออกเปน 3 สวน คือ รายงานโครงการฉบับสมบูรณ 
หุนจําลองหรือตนแบบ (model Prototype) และแบบเพื่อสั่งผลิต (working drawing) รายงานโครงการ
ตองมีการวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลตามระเบียบวิธีวิจัย เปนรายงานโครงการฉบับสมบูรณ และ
ผานการนําเสนอผลงานทั้งหมดตอคณะกรรมการของสาขาวิชาฯ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
(1)  ทักษะในการปฏิบัติงานวิจัย  ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนในการเรียนรู

ทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 
(2)  บูรณาการความรูทางดานงานวิจัย เพื่อนําไปแกปญหาทางการออกแบบได 
(3)  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
(4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และทราบถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย 
(5)  มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานออกแบบ 
(6)  มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล 

   5.3 ชวงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศึกษาที่ 3 ดําเนินการในสวนของการเตรียมเสนอโครงการฯ  โดยตอง
ผานการอนุมัติของคณะกรรมการ จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชาโครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 ได 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 ดําเนินการในสวนของการทําโครงการออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมตามข้ันตอน และมีการนําเสนอผลงานในข้ันตอนสุดทาย 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
  จํานวน 6 หนวยกิต ตามรายวิชา ดังน้ี 
  -  รายวิชาโครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  6  หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  
    (1)  นักศึกษาตองผานการศึกษาในรายวิชาการเตรียมเสนอโครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  (2)  หัวขอในการทําโครงการฯ ตองผานคณะกรรมการสอบหัวขอที่คณะฯ  แตงต้ัง โดยหัวขอ
โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  จะตองประกอบดวย  
   2.1 ช่ือโครงการ 
   2.2 หลักการและเหตุผล 
   2.3 วัตถุประสงค 
   2.4 ขอบเขตโครงการ 
   2.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
   2.6 กระบวนการและวิธีการ 
   2.7 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
   2.8 ศึกษารายละเอียดของโครงการ 
  (3) คณะฯ แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโครงการฯ ของนักศึกษาเปนรายบุคคล ประกอบดวย  
อาจารยที่ปรึกษาหลัก 1 ราย และ/หรืออาจารยที่ปรึกษารวมไดอีก 1 ราย  
  (4) นักศึกษานําหัวขอที่ผานการสอบพบที่อาจารยที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ไดรับการแตงต้ัง  
เพื่อวางแผนการดําเนินงานโครงการ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล   
    (1) คณะแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครงการฯ อยางนอย 3 ราย ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
โครงการฯ ของนักศึกษา อาจารยประจําในสาขาวิชา และ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
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  (2) นักศึกษาจะตองมีการสอบรายงานความกาวหนาของโครงการฯ อยางนอย 2 ครั้ ง  
โดยคณะกรรมการสอบรายงานความกาวหนาของโครงการฯ จะประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาโครงการฯ 
ของนักศึกษา และอาจารยประจําในสาขาวิชาที่คณะฯ แตงต้ัง 
  (3) นักศึกษานําเสนอผลงานข้ันสุดทายตอคณะกรรมการสอบโครงการฯ ที่ไดรับการแตงต้ัง 
ตามขอ (1) กรณีที่ไมผานเกณฑการประเมินที่ไดกําหนดไว นักศึกษาสามารถย่ืนคํารองเพื่อขอนําเสนอผลงาน
โครงการข้ันสุดทายไดอีก 1 ครั้ง ภายใน 45 วัน 
  (4) นักศึกษาจะตองจัดทําเลมรายงานโครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับสมบูรณ
จํานวน 5 ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล จํานวน 1 ชุด เสนอตอคณะกรรมการสอบโครงการตามขอ (1)  
ภายใน 30 วัน มิฉะน้ันสาขาวิชาจะไมพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดานบุคลิกภาพ 
นักศึกษาตองมีความรูทันสมัย ใฝรู 
และมีความสามารถพฒันาความรู 
เพื่อพฒันาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาสงัคมคิดเปน ทําเปน และ
เลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปน
ระบบและเหมาะสม 

 
- รายวิชาเลือกที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานในภาคบังคับ และ
ปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มโีจทยปญหาทีท่าทายใหนักศึกษา
คนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ 
- ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรอืโครงงาน ใหนักศึกษาได
ฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา แทนการทองจํา 

ดานภาวะผูนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 
นักศึกษาตองมีภาวะความเปน
ผูนํา และความรบัผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

 
 
 
- การสงงานที่มีกําหนดวัน เวลา นักศึกษาตองรบัผิดชอบสงงานให 
ตรงตอเวลา ฝกวินัยในตนเอง 
- สงเสริมจัดกิจกรรมกลุมและมกีารจัดทํากจิกรรมความรูสูชุมชนเพื่อ
นักศึกษาจะสามารถรับผิดชอบและมภีาวะการเปนผูนําของกิจกรรมตางๆ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
มีความซื่อสัตย สจุริต  และ
สามารถขจัดปญหาความขัดแยง
ระหวางผลประโยชน ที่ไดรับกบั
จริยธรรมและจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ 
และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยาง
สม่ําเสมอ 

 
 
- สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามจีรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพใน
สิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคม
ที่ถูกตอง นอกจากน้ีอาจมีการจัดคายพฒันาชุมชน เพื่อใหนักศึกษา 
มีโอกาสประยุกตหรือเผยแพรความรูทีไ่ดศึกษามา 

ดานบัณฑิตจิตสาธารณะ 
 

- จัดกิจกรรมใหนักศึกษาออกคายอาสาพัฒนา 
- ใหนักศึกษารวมกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1  คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1)  มีวินัย  ซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 
(2)  มีความเขาใจในการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม 
(3)  ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ใหเกิดประโยชนแกตนเอง 

ครอบครัวและสังคม 
(4)  เห็นคุณคาและธํารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 
(1)  ปลูกฝงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  ในระหวางการจัดการเรียนการสอน  

โดยยกตัวอยางจากสถานการณจริง  บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอยาง 
(2)  สอดแทรกความรู  และกิจกรรมคุณธรรม  จริยธรรม  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  ในระหวางการเรียนการสอนควบคูกับการบรรยายในเน้ือหาวิชา 
(3)  เปดโอกาสใหนักศึกษา  อภิปราย และมอบหมายงานเกี่ยวกับสถานการณปญหาตางๆ 

ของสังคม  เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดลอม และ
ธรรมชาติ 

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 
(1)  ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนในช่ัวโมงสอน และการสอบประเมินจากความ

รับผิดชอบในหนาที่  ที่ไดรับมอบหมาย 
(2)  ประเมินจาก งานที่ไดรับมอบหมาย ผลงาน และการสะทอนคิด ที่เกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ประเมินจากงานที่มอบกมายรายบุคคลหรืองานกลุม 

2.2  ความรู 
2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

(1)  มีความรูในศาสตรและเน้ือหาสาระ ที่เกี่ยวของ 
(2)  มีความรอบรู ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
(3)  สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ ระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติ 

2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
(1)  จัดการเรียนรูโดยเนนนักศึกษาเปนสําคัญ  โดยวิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  

เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรู  ความเขาใจตามจุดเนนของรายวิชาและเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและ
ผูเรียน  ผูสอนทําหนาที่เปนผูแนะนํา  และกระตุนใหเกิดการเรียนรู 

(2)  สงเสริมการเรียนรูจากสถานการณจริง  เพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
โดยการศึกษานอกสถานที ่
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2.2.3  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
(1)  ประเมินผลสัมฤทธ์ิ ดานความรูและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนใน

หองเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การอภิปราย การนําเสนอผลงาน การประเมินผลงาน และการ
ทดสอบ 

(2)  ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย  กระบวนการแกปญหา  และการนําเสนอผลงาน 
2.3  ทักษะทางปญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1)  มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดแบบองครวม 
(2)  มีทักษะการคิดวิเคราะห ประเมินตนเองและตัดสินใจ เพื่อพัฒนาตนอยางตอเน่ือง 
(3)  มีทักษะการคิดอยางสรางสรรค  และแกไขปญหาที่เผชิญได 
(4)  มีการแสวงหาความรูและสามารถบูรณาการความรูสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1)  จัดการเรียนรูโดยอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวิเคราะหกรณีศึกษา    

ใชปญหาเปนพื้นฐานในประเด็นที่เปนปญหาของสังคม หรือการเรียนรูแบบจัดทําโครงการ  โดยการใช
ขอมูลอยางรอบดานเพื่อวางแผน ออกแบบ  และตัดสินใจ  เลือกวิธีแกปญหาที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานการณอยางเปนเหตุเปนผล 

(2)  จัดการเรียนรู  โดยเนนนักศึกษาเปนสําคัญ  แสวงหาความรู  กระบวนการคิดอยาง
เปนระบบและสรางสรรค  สงเสริมใหมีการสะทอนคิด  เพื่อประเมินตนเอง  ทั้งดานความรูและ
กระบวนการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1)  ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา  ขณะศึกษาดวยวิธีการที่หลากหลาย  เชน การมีสวน

รวมในการอภิปราย  กระบวนการแสวงหาความรู  กระบวนการแกปญหา  การนําเสนอรายงานประเมิน
จากผลงานหรือโครงการที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม 
(2)  มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น และมีความอดทนอดกลั้น 
(3)  มีจิตสาธารณะ เสียสละและชวยเหลือผูอื่น 
(4)  ตระหนักในสิทธิและหนาที่ในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความเขาใจ 

ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(5)  มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และมีบุคลิกภาพที่ดี 
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2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

(1)  จัดการเรียนรู  โดยเนนการฝกปฏิบัติและทํางานเปนกลุม  สงเสริมการพัฒนาความ
เปนผูนําและการเปนผูตาม  การมีมนุษยสัมพันธ  การเรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล 

(2)  สอดแทรกการปลูกฝงคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการทํางานรวมกับผูอื่น และฝกเรื่อง
ความรับผิดชอบตอตนเอง  และสังคม  ผานการแกปญหาหรือสถานการณ ดวยการอภิปราย ระดม
ความคิดและบทบาทสมมติ 

2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาระหวางการเรียนการสอน  
การทํากิจกรรม  ผลงาน  และการนําเสนอผลงาน  เชน  ความรับผิดชอบสวนตนและสวนรวม 
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 

 
2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1)  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ปจจุบัน 

(2)  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน นําเสนอ และสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
(3)  มีความสามารถวิเคราะห จําแนก และตีความขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ 
(4)  มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  เนนใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู  ฝกการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบ
บทความ  ตัวเลข  สถิติ  ผังกราฟก และอื่นๆ  รวมทั้งการเลือกใชขอมูลอยางเหมาะสมและมีวิจารณญาณ  
สามารถนํามาประยุกตในการแกปญหาได 

(2)  จัดการเรียนรูแบบกระตือรือรน (Active Learning) เปนสวนหน่ึงในการกระตุนใหผูเรียน
มีสวนรวมในช้ันเรียน  มีปฏิบัติสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษเพื่อ
การสื่อสารทั้งดานการฟง การพูด การอาน การเขียน สงเสริมใหนักศึกษาทุกคนไดนําเสนอผลงานการศึกษา
คนควาผานการพูดและการเขียนทั้งเปนกลุมและรายบุคคล 

2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู วิเคราะหขอมูล การเลือกใชขอมูล และผลงานจาก
การนําความรูที่ไดไปใชเพื่อการตอบคําถามหรือการแกปญหา 

(2)  ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานในดานการฟง การพูด การอาน และการ
เขียนเพื่อสื่อสารความรูความคิดของตนเอง 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรบัผิดชอบทั้งตอตนเองและสังคม 
และเปนผูมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2)  เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบวิชาชีพภายใตหลักธรรมภิบาลขององคกรและสังคม 
(3)  มีวินัย ซื่อสัตย มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง 
(4)  มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมสังคม และวัฒนธรรม 

  2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน

แกสวนรวมและเสียสละ  
(2)  ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย เนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการ 

แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของสถาบันฯ  
(3)  จัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อใหเกิดจิตสํานึกตอผลกระทบตางๆ ที่เกิดข้ึน

ในการออกแบบอุตสาหกรรม  
(4)  ตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและ

การเปนสมาชิกกลุม  
(5)  ปลูกฝงใหมีความซื่อสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในดานตางๆ  

  2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
    (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

(2)  ประเมินจากการมีวินัย และพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

(3)  ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
(4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย 
(5)  ประเมินจากผลการออกแบบโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและคุณภาพชีวิต รวมไป

ถึงสิ่งแวดลอม 
 

 2.2 ความรู 
  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1)  มีความรูความเขาใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของสาขาวิชาชีพ 
(2)  มีความรูความเขาใจกระบวนการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริง สามารถรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เพื่อพัฒนาหรือแกปญหาทางสังคม ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

(3)  สามารถคนควาหาขอมูลโดยนําหลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเขามาสรางแนวทาง 
ที่สามารถนํามาแกปญหาในการปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม 
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2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
(1)  ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและการออกแบบ เชน 

นอกจากการตรวจแบบและการประเมินหลัก จัดใหมีการทํา Workshop รวมทั้งในสถาบันและกับสถาบนัอืน่ๆ  
(2)  การสอนโดยประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะ

ของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ  นอกจากน้ีควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

(3)  การดูงานกรณีศึกษาตางๆ ที่เปนงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจริง  
(4)  มีการจัดการสอนในวิชาเลือกที่เกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่

หลากหลาย  
(5)  มีการจัดกิจกรรมทางดานการสัมมนาและประชุมวิชาการตางๆ ทางดานการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและองคความรูที่เกี่ยวของ 
2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

    ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ 
(1)  ประเมินจากผลงานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 
(2)  การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน  
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

 
 2.3 ทักษะทางปญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ความสามารถนํามาใชในการบูรณาการศาสตรทางดานความคิดรวมสรางสรรคนวัตกรรมหรือตอยอด 
องคความรูจากเดิมได 

(2)  สามารถคิด วิเคราะห แกไขปญหาดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอยาง
เปนระบบและใชขอมูลประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(3)  มีทักษะศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะความเปนผูประกอบการ สามารถสรางโอกาส
และเพิ่มมูลคาใหแกตนเอง ชุมชน สมาคมและประเทศ 

(4)  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 
  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1)  การตรวจแบบ และเทคนิคการแสดงแบบที่ผูเรียนออกแบบ ที่จะมีความซับซอนมาก
ข้ึนในแตละช้ันป 

(2)  การอภิปรายกลุม และการทํา Workshop ในสถาบันและกับสถาบันอื่นๆ เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนความรูและเพิ่มโอกาสในการออกแบบ 

(3)  ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง โดยอาจเขารวมกับองคกรหรือเปนสวนหน่ึงของ
งานวิจัยตางๆ  
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(4)  กรณีศึกษาผลิตภัณฑประเภทที่อยู ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 (5)  จัดใหนักศึกษามีการเขารวมการประกวดแบบทั้งในสถาบันเองและรวมกับองคกร
ตางๆ ภายนอกเปนประจํา 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
    กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาน้ีสามารถทําได ดังน้ี 

(1)  การมีระบบการตรวจแบบที่เครงครัดและมีการวัดผลเปนระยะเพื่อเปนการ
ตรวจสอบความรูและทักษะใหตรงกับเกณฑที่ตองการ 

(2)  มีการประเมินผลการอภิปรายกลุมและการทํา Workshop เพื่อนํามาปรับปรุงและ 
เปนแนวทางใหกับนักศึกษาและอาจารย ในการพัฒนาการออกแบบและองคความรูตอไป 

(3)  การออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และ
วิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่ เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่ เปนการเลือกคําตอบ 
ที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตางๆ 

(4)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เพื่อเอามาเปนผลที่นํามา
วิเคราะหปรับปรุงทั้งวิธีการเรียนการสอนและเน้ือหาตางๆ  เปนตน 

(5)  ประเมินจากผลงานการประกวดแบบและรางวัลที่ไดรับ 
 
 2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และใชความรูในสาขาวิชาชีพถายทอดให
สังคมรับทราบได 

(2)  สามารถริเริ่มในการแสดงประเด็นเพื่อแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค 
(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู  ทั้งของตนเองและ

สอดคลองกับวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง 
(4)  มีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายและสามารถปรับตัวในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
  2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง
ประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 
   (1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
   (2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
   (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
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   (4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
   (5) มีภาวะผูนํา 
  2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน 

ช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ได และมีการประเมินความพึงพอใจแบบสอบถามจากผูประกอบการทั้งในชวงฝกงาน
และจบการศึกษา 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอยางเหมาะสม 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขตอการแกไขปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
(3)  มีทักษะทางการสื่อสาร  สามารถถายทอดความรูและนําเสนอผลงานทั้งการพูด  

การเขียน  และการสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจได 
(4)  มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการ
สื่อสารน้ีอาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธี
แกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในช้ันเรียน 
อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา  

(2)  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง 
และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในประเภทตางๆ 

(3)  การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายรูปแบบและวิธีการใหเหมาะสมกับผูฟงและผูนําเสนอ 
  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ 

(2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอช้ันเรียน 
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 2.6 ทักษะการปฏิบัติ 
  2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ 
   (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ ออกแบบ 
   (2) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณในภาคปฏิบัติ 
   (3) มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการเขียนแบบ ออกแบบ และ

นําเสนองาน 
  2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ 
   (1) เนนฝกทักษะใหนักศึกษาใชเครื่องมือและอุปกรณ ในการเขียนแบบ ออกแบบ 
   (2) ใชเครื่องมือและอุปกรณ ในภาคปฏิบัติ 
   (3)  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการเขียนแบบ ออกแบบ และนําเสนองานที่

ทันสมัย 
  2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ 
   (1) การมีระบบการตรวจแบบที่เครงครัดและมีการวัดผลเปนระยะเพื่อเปนการตรวจสอบ

ความรูและทักษะใหตรงกับเกณฑที่ตองการ 
   (2) มีการประเมินผลการอภิปรายกลุมและการทํา Workshop เพื่อนํามาปรับปรุงและเปน

แนวทางใหกับนักศึกษาและอาจารย ในการพัฒนาการออกแบบและองคความรูตอไป 
   (3) การออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการ

แกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่
ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตางๆ 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มีผลการเรียนรู ดังน้ี 
 

คุณธรรม  จริยธรรม 
1.  มีวินัย ซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 
2.  มีความเขาใจในการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
3.  ประยุกตและปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงใหเกดิประโยชนแกตนเอง

ครอบครัวและสงัคม 
4.  เห็นคุณคาและธํารงรกัษาวัฒนธรรมไทย 

 ความรู 
1.  มีความรูในศาสตรและเน้ือหาสาระทีเ่กี่ยวของ 
2.  มีความรอบรู ทันตอการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 
3.  สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ ระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติ 

ทักษะทางปญญา 
1.  มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดแบบองครวม 
2.  มีทักษะการคิดวิเคราะห ประเมินตนเองและตัดสินใจเพือ่พัฒนาตนอยาง

ตอเน่ือง 
3.  มีทักษะการคิดอยางสรางสรรคและแกไขปญหาทีเ่ผชิญได 
4.  มีการแสวงหาความรูและสามารถบรูณาการความรูสูการเรียนรู ตลอดชีวิต 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม 
2.  มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น และมีความอดทนอดกลั้น 
3.  มีจิตสาธารณะ เสียสละและชวยเหลือผูอื่น 
4.  ตระหนักในสิทธิและหนาที่ในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความ   

เขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
5.  มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และมีบุคลิกภาพที่ดี 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณปจจบุัน 
2.  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน นําเสนอ และสื่อสารได

อยางเหมาะสม 
3.  มีความสามารถวิเคราะห จําแนก และตีความขอมลูเพื่อชวยในการตัดสินใจ 
4.  มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
00-11-001 สังคมกับเศรษฐกิจ                       
00-11-002 สังคมกับกฎหมาย                       
00-11-003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน                      
00-11-004 ความเปนพลเมือง                      
00-11-005 การเมืองการปกครองของไทย                      
00-12-001 การพัฒนาบุคลิกภาพ                     
00-12-002 ไทยศึกษา                       
00-12-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควา                      
00-12-004 ศาสนาเพื่อสันติสุข                       
00-12-005 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน                       
00-12-006 จิตวิทยาสังคมประยุกต                       
00-12-007 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม                      
00-12-008 มนุษยกับทักษะการคิด                       
00-12-009 วรรณคดีไทยนิยม                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
00-12-010 วรรณกรรมไทยรวมสมัยกับสังคมไทย                      
00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน                     
00-21-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     
00-21-002 วาทศิลปและเทคนิคการนําเสนอ                     
00-21-003 ศิลปะการรับสาร                     
00-21-004 ศิลปะการเขียน                     
00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน                     
00-22-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     
00-22-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ                     
00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรบัสถานประกอบการ                       
00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรบัการสอบวัดมาตรฐาน                     
00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรับการเดินทาง                      
00-22-007 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง                       
00-22-008 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                      
00-22-009 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                       
00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
00-23-001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                     

00-23-002 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ                     
00-23-003 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร                     
00-23-004 ภาษาญี่ปุนเพื่องานอาชีพ                     
00-23-005 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                     
00-23-006 ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ                     
00-23-007 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร                     
00-23-008 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ                     
00-23-009 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                     
00-23-010 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ                     
00-23-011 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                     
00-23-012 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ                     
00-23-013 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร                     
00-23-014 ภาษาพมาเพื่องานอาชีพ                     
00-23-015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                     
00-23-016 ภาษาเวียดนามเพือ่งานอาชีพ                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
00-23-017 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                     
00-23-018 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ                     
00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร                     
00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ                     
00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล                      
00-31-002 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                     
00-32-001 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม

กับชีวิต 
                    

00-32-002 คุณคาของสัตวเลี้ยง                     
00-32-003 การแกปญหาดวยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
                    

00-32-004 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย                     
00-32-005 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                     
00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                     
00-41-002 มหัศจรรยแหงบัว                     
00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
00-41-004 วิถีชุมชน                     
00-41-005 อาเซียนศึกษา                     
00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา                     
00-41-007 เหตุการณโลกรวมสมัย                     
00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหปญหา                     
00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร                     
00-41-010 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล                     
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังน้ี 
 
 คุณธรรม จริยธรรม 
   1.  มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและสังคม และเปนผูมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   2.  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพภายในหลักธรรมาภิบาลขององคกรและสังคม 
   3.  มีวินัย ซื่อสัตย มีความกลาหายทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง 
   4.  มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมสังคม และวัฒนธรรม 
  ความรู 

1.  มีความรูความเขาใจหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาของสาขาวิชาชีพ 
2.  มีความรูความเขาใจกระบวนการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริง สามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เพื่อพัฒนาหรือแกปญหา

ทางสังคม ตลอดจนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
3.  สามารถคนควาหาขอมูลโดยนําหลกัการ ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเขามาสรางแนวทางทีส่ามารถนํามาแกปญหาในการปฏิบัติวิชาชีพอยางเหมาะสม 

 ทักษะทางปญญา 
   1.  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการความสามารถนํามาใชในการบูรณาการศาสตรทางดานความคิดรวมสรางสรรค
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมได 
   2.  สามารถคิด วิเคราะห แกไขปญหาดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอยางเปนระบบและใชขอมูลประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3.  มีทักษะศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะความเปนผูประกอบการ สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหแกตนเอง ชุมชน สมาคมและประเทศ 
   4.  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1.  สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายและใชความรูในสาขาวิชาชีพถายทอดใหสังคมรับทราบได 
   2.  สามารถริเริ่มในการแสดงประเด็นเพื่อแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค 
   3.  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู  ทั้งของตนเองและสอดคลองกับวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอยางตอเน่ือง 
   4.  มีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายและสามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอยางเหมาะสม 
   2.  มีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขตอการแกไขปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
   3.  มีทักษะทางการสื่อสาร  สามารถถายทอดความรูและนําเสนอผลงานทั้งการพูด  การเขียน  และการสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจได 
   4.  มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร  สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
 ทักษะการปฏิบัติ 
   1.  มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ ออกแบบ 
   2.  มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณในภาคปฏิบัติ 
   3.  มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการเขียนแบบ ออกแบบ และนําเสนองาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ 

 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

06-04-105 ฟสิกสทั่วไป .   .  .  ..
06-07-101 หลักสถิติ .  ...   .
07-50-101 การเขียนภาพราง .   .    .   .
07-50-102 การจัดองคประกอบศิลป . ...   .     .  
07-50-103 เทคนิคการแสดงแบบ .   

 
   .     .   

07-50-104 พื้นฐานการเขียนแบบ .   .      
 

   .   

07-50-105 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ  
 อุตสาหกรรม 

.  . .. ..    .
07-50-106 การยศาสตร .   .  ..     .   
07-51-201 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ  
 อุตสาหกรรม 1 

.    .   .      .
07-51-202 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ  
 อุตสาหกรรม 2 

.    .   .      .
07-51-203 การออกแบบเฟอรนิเจอรเบื้องตน  . .  .  .  .   .  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ 

 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

07-51-204 การออกแบบเฟอรนิเจอรระบบ 
 อุตสาหกรรม 

 . .  .  .    .   .  
07-51-205 การออกแบบเซรามิกสเบื้องตน .   .  .    .  . .
07-51-306 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ  
 อุตสาหกรรม 3 

.    .   .      .
07-51-307 การออกแบบตกแตงภายใน 

 .  .  .   . .   
07-51-308 การออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อคนทั้งมวล  . .  .  .  .   .  
07-51-309 การออกแบบบรรจุภัณฑเบื้องตน 

  . .       .
07-51-310 การออกแบบสิ่งทอเบื้องตน .    .  .  ..  .
07-51-311 การออกแบบสื่อโฆษณา 

  .   .      .
07-51-312 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ  
 อุตสาหกรรม 4 

.    .   .      .
07-51-313  เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ 
                เพื่อการขนสง 

 .   .     .
07-51-314 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช .    . .  . . .
07-52-201 เทคโนโลยีการเขียนแบบ 2 มิติ  

  .    .    .    .
07-52-302 เทคโนโลยีการเขียนแบบ 3 มิติ 

  .    .  .      .
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ 

 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

07-53-101 ปฏิบัติการโรงงาน 
    .    .      .

07-53-302 เทคโนโลยีการทําหุนจําลอง  .  
 .         .

07-53-496 การเตรียมความพรอมสําหรับ 
 สหกิจศึกษา 

.   .  .  .   .
07-53-497 สหกิจศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑ 
 อุตสาหกรรม 

.    .     .  .  .
07-53-498 การเรียนรูอิสระ 

    .        ..
07-53-499 การศึกษา หรือฝกงาน หรือฝกอบรม 
 ตางประเทศ 

.    .     .  .   .
07-54-301 ระเบียบวิธีวิจัยเพือ่การพัฒนาผลิตภัณฑ .   ... ..    .
07-54-302  การเตรียมเสนอโครงการออกแบบ   
 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

. . .  . .
07-54-403 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ  
 อุตสาหกรรม 

 .    .  ..
07-54-404 สัมมนา .  ..  .   ..   .    

07-55-201 เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 
  .      .    .  

07-55-302 การบูรณาการผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ิน 
 .          .
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การปฏิบัติ 

 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

07-55-403 การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ของเทคโนโลยี 

 .   .  .    .
07-55-404 นวัตกรรมกับการออกแบบผลิตภัณฑ  
 อุตสาหกรรม 

  . .  .     .
07-56-301 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต .  .   .
07-56-302 การวิเคราะหตนทุนและประมาณราคา 

 . . .     
07-57-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  . . . . .   .
07-57-202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ

และผลิต 
 . . .  .   .

07-57-203 คอมพิวเตอรกราฟก  . . .    .
07-57-404 คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน .    .    .     .  .
07-57-405 การพัฒนาแฟมผลงานแอนิเมช่ัน 3 มิติ    . . .  . .  .
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศกึษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
  ใหคณะและวิทยาเขตที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษาน้ันๆ 
  การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหกําหนดเปนระดับคะแนนตางๆ  ซึ่งมีคาระดับ
คะแนนตอหนวยกิต และผลการศึกษาดังตอไปน้ี 
 

ระดับคะแนน (Grade) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต ผลการศึกษา 
A 4 ดีเย่ียม (Excellent) 
B+ 3.5 ดีมาก (Very Good) 
B 3 ดี (Good) 
C+ 2.5 ดีพอใช (Fairy Good) 
C 2 พอใช (Fair) 
D+ 1.5 ออน (Poor) 
D 1 ออนมาก (Very Poor) 
F 0 ตก (Fail) 
W - ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
I - ไมสมบูรณ (Incomplete) 
S - พอใจ (Satisfactory) 
U - ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
AU - ไมนับหนวยกิต (Audit) 

  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ขณะยังไมสําเร็จการศึกษา 
  (1) แตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ใหเปนไปตามรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3)  และใหมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาของทุกภาคการศึกษา 
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 
  (2) มีการประชุมพิจารณาในผลการสอบและประเมินผลวามีความสอดคลองและเหมาะสมกอน
การประกาศผลสอบ 
 2.2 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาส 
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึนดวย 
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 2.3 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา 
องคความรูของนักศึกษา 
 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และตองศึกษา
รายวิชาตางๆ  ใหครบตามหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมีหนวยกิตสะสมรวมไมตํ่ากวาหลักสูตรกําหนดไว และไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 2.00 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 มีการจัดประชุมหรือจัดเอกสารช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบของสถาบัน การจัดทําหลักสูตรและประเมิน
การสอน แกอาจารยใหม 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  (1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ โดยใหมีคุณวุฒิที่สูงข้ึนตรง
ตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธกัน 
  (2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลใหทันสมัย 

  (3) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาออกแบบอุตสาหกรรม 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

 (1) การดํารงตําแหนงทางวิชาการมีระบบการพัฒนาคณาจารยใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการตาม
หลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2)  การกําหนดภาระหนาที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้ งการสอน  
การวิจัย และการใหบริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหวางงานดานตางๆ รวมทั้ง
มีระบบการพัฒนาจูงใจใหอาจารยสนใจการใหบริการทางวิชาการตามความถนัด 

(3)  การเขารวมประชุมทางวิชาการ เพื่อการเพิ่มพูนความรูในสาขาวิชาและการวิจัยพัฒนา
ทักษะและสนับสนุนใหอาจารยสรางนวัตกรรมที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะนักปฏิบัติของ
บัณฑิต 

(4)  การฝกอบรมโดยใหอาจารยเขาไปดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (on the 
job training) ในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 
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หมวดที่ 7  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 
1.  การกํากับมาตรฐาน 
 1.1 จัดใหมีอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยจัดใหมีการประชุม สัมมนาหรือแลกเปลี่ยน
ความรูของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เชน 
นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต รวมทั้งผูทรงคุณวุฒ ิเพื่อเขารวมเสนอแนะและใหความคิดเห็นตอแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน อยางสม่ําเสมอ 
 1.2 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนของผูเรียน ในทุกรายวิชา 
 1.3 มีระบบการประเมินและสํารวจความพึงพอใจของผูเรียน ตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารย   
ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนตอไป 
 1.4 มีการวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ มคอ.1 และเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
 1.5 จัดใหมีผูสอนที่มีคุณวุฒ ิและประสบการณที่สอดคลองกับรายวิชาที่รับผิดชอบ มีการจัดระบบ
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเปนวิทยากร หรือ
อาจารยพิเศษ เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะการสอนแก
คณาจารยเปนประจํา 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพของบัณฑิตเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด  6 ดาน 
ไดแก 1) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 2) มีความรู  3) ความสามารถทางทักษะทางปญญา 4) มีทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 5) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  
6) มีทักษะการปฏิบัติ   
 2.2 หลักสูตรจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
และมีการสํารวจอัตราไดงานทําของบัณฑิตทุกปการศึกษา เพื่อใหบัณฑิตมีคุณสมบัติที่สามารถประกอบ
อาชีพการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของ 
 
3. นักศึกษา 
 หลักสูตรรับนักศึกษาผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ปญหาที่พบของนักศึกษา
แรกเขาบางสวนในทุกป คือ มีพื้นฐานดานวิชาการและทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพนอย ดังน้ันหลักสูตรมีการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาดานวิชาการและทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ ทางหลักสูตรจัดใหมีการสอน
เสริมหรืออาจจะจัดกิจกรรมใหนักศึกษารุนพี่สอนเสริมใหรุนนองนอกจากน้ันคณะฯมีการแตงต้ังอาจารยที่
ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่ประสบปญหาในการเรียน การใชชีวิตในสถาบันสามารถ
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได ซึ่งทางหลักสูตรไดกําหนดตารางวันเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกช้ันป
หากนักศึกษามีขอรองเรียนใดๆ สามารถย่ืนคํารองผานอาจารยที่ปรึกษาและนําเสนอตามลําดับข้ัน 
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4. อาจารย 
 หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารยซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการผลิตบัณฑิต โดยการกาํหนด
ระบบกลไกเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารยเพื่อใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด 
 นอกจากน้ียังมีการสงเสริมใหอาจารยเขารับการฝกอบรมพัฒนาทางดานวิชาการและวิชาชีพ มีการ
วิจัยและสรางผลงานทางวิชาการและมีการปฐมนิเทศอาจารยใหม 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1  กระบวนการออกแบบหลักสูตรประกอบไปดวย การสํารวจสถานการณปจจุบันทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและการมีงานทําของบัณฑิต 
สํารวจความพึงพอใจของศิษยเกาและศิษยปจจุบันตอหลักสูตรเพื่อนําผลมาใชในการพัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุงใหทันสมัยตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของสอดคลองกับนโยบายคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

5.1.2  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยตามความกาวหนาตามศาสตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 
5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5.2.1.  ผูสอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาที่สอน มีความรูความชํานาญในวิชาที่สอนโดย
พิจารณาจากความถนัดและสาขาวิชาที่จบการศึกษามา 

5.2.2  มีการกํากับมาตรฐาน การทําประมวนการสอนรายวิชา (มอค.3 และ มคอ.4) ของอาจารย
ใหทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล 

5.2.3  ใหอาจารยผูสอนทุกทานตองทําประมวนการสอนรายวิชา (มอค.3  และมคอ.4) แจงให
นักศึกษาทราบในดําเนินการสอนใหตรงตามกําหนด 

5.2.4  สาขาวิชาฯทําการสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล เพื่อใชในการปรับปรุงการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาตอไป 

 
5.3  การประเมินผูเรียน 

5.3.1  การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

5.3.2  มีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง โดยเครื่องมือในการประเมินมีความหลากหลาย 
เชน ขอสอบปรนัย  อัตนัย แบบฝกหัด รายงานที่ไดรับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
ระหวางการเรียนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผลงานจากการลงปฏิบัติงานจากการลงปฏิบัติงาน ทั้งดาน
ทักษะปฏิบัติภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.3.3  มีการประเมินผลการเรียน (มคอ.5   มคอ.6  และ มคอ.7)  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
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 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  5.4.1  สาขาวิชานําผลจากรายงานประเมินตนเอง (SAR) มาวางแผนปรับปรุงดําเนินการ 
  5.4.2  ประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  5.4.3  อาจารยประจําหลักสูตรควบคุมดูแลใหแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.3-4 ใหครอบทุกรายวิชา
โดยใหสอดคลองกับ มคอ.2 
  5.4.4  หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจัดใหมีการประชุม
เพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกรายวิชา 
  5.4.5  กําหนดใหผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5-6  
ใหสอดคลองกับ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4  ใหเสร็จภายใน 30 วัน 
  5.4.6  อาจารยประจําทุกคนตองไดรับ 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา  

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
ในช้ันเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
   6.2.1  คณะฯ ใหความสําคัญกับการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่ม โดย

พิจารณาจัดหาเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ 
  6.2.2  มีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสมและเพียงพอกับ
ผูเรียน เชน ตํารา หองสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
  6.2.3  มีการปรับปรุงและจัดการหองปฏิบัติการสําหรับเขียนแบบและ/หรือ โรงประลองสําหรับ 
ฝกปฏิบัติ 
  6.2.4  มีการจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัย สําหรับ
การดําเนินงาน และการจัดการในสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
  1. หองปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
   1.1 เครื่อง CNC ROUTER MACHINE 1 เครื่อง 
    1.2 เครื่อง MILLING MACHINE 1 เครื่อง 
   1.3 เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน (Belt Sander) 1 เครื่อง 
   1.4 เครื่องตัดกระเบื้อง (Cutter) 1 เครื่อง 
   1.5 เครื่องเลือ่ยวงเดือน (Circular Saw) 1 เครื่อง 
    1.6 เครื่องเลือ่ยฉลุ (Scroll Saw) 1 เครื่อง 
    1.7 เครื่องเปาลม (Blower) 1 เครื่อง 
    1.8 เครื่องเลือ่ยชัก (Sawing machine) 1 เครื่อง 
    1.9 เครื่องไสไม (Power Planer) 1 เครื่อง 
    1.10 เครื่องเลือ่ยโซ (Chain Saw) 1 เครื่อง 
   1.11 เครื่องมอเตอรหินเจียร (Bench Grinder)  2 เครื่อง 
    1.12 เครื่องมอเตอรเพลาแหลม (Polisher Machine) 2 เครื่อง 
   1.13 เครื่องเจียรแมพมิพ (Die Grinder) 1 เครื่อง 
   1.14 เลื่อยตัดโฟม (Foam & Rubber Cutter) 1 เครื่อง 
   1.15 ตัดเหลก็ไฟเบอร (Cut – off) 1 เครื่อง 
   1.16 ยิงตะปูไฟฟาขาคู (Electric Stapler) 1 เครื่อง 
   1.17 ยิงตะปูไฟฟาขาเดียว (Electric Nailer)  1 เครื่อง 
   1.18 ตูพนทรายพรอมอปุกรณ 1 ชุด 
   1.19 เครื่องเลือ่ยฉลุพลาสติกแบบต้ังโตะ ขนาด 16 น้ิว 1 เครื่อง 
   1.20 เครื่องเลือ่ยวงเดือนพลาสติก ย่ีหอ โมเดล 588 1 เครื่อง 
   1.21 เครื่องเลือ่ยฉลุแบบต้ังโตะ พรอมอุปกรณ 1 เครื่อง 
   1.22 แทนเครื่องเลื่อยวงเดือน TK 1688 1 เครื่อง 
   1.23 แทนเครื่องสวานเจาะ 2 เครื่อง 
   1.24 ปากกาจบัโลหะติดโตะ 5 ตัว 
   1.25 โตะฝกงาน 5 ตัว 
   1.26 เครื่องเลือ่ยฉลุไฟฟาแบบต้ังโตะ ขนาด 22 น้ิว 1 เครื่อง  
   1.27 เครื่องขัดกระดาษทรายต้ังพื้น 1 เครื่อง  
   1.28 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น 1 เครื่อง 
   1.29 เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 2 เครื่อง 
   1.30 เครื่องเลือ่ยฉลุไฟฟาแบบเคลื่อนยาย 2 เครื่อง 
   1.31 สวานไฟฟา ขนาด 3 หุน 1 เครื่อง 
   1.32 สวานไฟฟา ขนาด 4 หุน 1 เครื่อง 
   1.33 เครื่องหินเจียรไฟฟา ขนาด 4 น้ิว 1 เครื่อง 
   1.34 เครื่องหินเจียรไฟฟา ขนาด 6 น้ิว 1 เครื่อง 
   1.35 เครื่องปมลมไฟฟา 1 เครื่อง 
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 2. หองปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ 
   2.1 คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) 1 ชุด 
   2.2 คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) 1 เครื่อง 
   2.3 เครื่องพิมพ (Laser Jet) ขนาด A 4 1 เครื่อง 
   2.4 เครื่องพิมพ (Ink Jet) ขนาด A 3 1 เครื่อง 
   2.5 เครื่องเขียนแบบ (Plotter) ขนาด A 1 1 เครื่อง 
   2.6 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอปุกรณ 7 ชุด 
   2.7 ปากกาแกะสลกัไฟฟา 2 เครื่อง 
 
 3. หองปฏิบัติการเซรามิกส 
   3.1 เครื่องกวนนํ้าดิน 1 เครื่อง 
   3.2 เตาเผาชนิดขดลวดไฟฟา 2 เตา 
   3.3 เครื่องอัดดินระบบสุญญากาศ 2 เครื่อง 
   3.4 แปนหมุนข้ึนรูปช้ินงานชนิดใชไฟฟา 5 แปน 
   3.5 โตะปฏิบัติการงานปน 30 ตัว 
 
 4. หองปฏิบัติการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 
   4.1 แทนวางสินคา 20 แทน 
   4.2 ช้ันแสดงสินคา 5 ช้ัน 
   4.3 บอรดจัดแสดงผลงาน 20 ช้ิน 
   4.4 ชุดรางโคมไฟสองสนิคา 20 ชุด 
 

  6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพ่ิมเติม 
  ประสานงานกบัหองสมุดคณะฯ ในการจัดซื้อหนัง ตํารา ที่ทนัสมัยใหมๆ  เพิ่มเติมทกุๆ  ป 
เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ของบประมาณจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการออกแบบเพิ่มเติม ดังน้ี 
  -  เครื่องพิมพองิคเจท็ 
  -  เครื่องสรางหุนจําลองตนแบบ 3 มิติ 
  -  คอมพิวเตอรเพื่อออกแบบในระดับสงู 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะไดจัดใหมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

- จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือ
อุปกรณ สือ่และชองทางการเรียนรูที่
ทันสมัย เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพือ่การ
เรียนรูไดดวยตนเองอยางเพียงพอ  
และมีประสิทธิภาพ 

1. จัดใหมีหองเรียนมลัติมเีดียที่มี
ความพรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน 
การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสราง
สื่อสําหรบัการทบทวน 
การเรียน 

2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการ
ทดลองที่มเีครื่องมือทันสมัย 
และเปนเครือ่งมอืวิชาชีพใน
ระดับสากล เพื่อใหนักศึกษา
สามารถฝกปฏิบัติสรางความ
พรอมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

3. จัดใหมีหองสมุดใหบรกิาร 
ทั้งหนังสือ ตํารา และสือ่
อิเลก็ทรอนิกส เพื่อการเรียนรู 
ทั้งหองสมุดทางกายภาพ  
และทางระบบเสมอืน 

- ผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาตอ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดี ตอเน่ือง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตาม

การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการ
ประเมินผาน คือ การดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่
ระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลกัสูตร 

X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3/มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
ใหครบทุกรายวิชา 

X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา 

X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7  ปที่แลว 

 X X X 

8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน  

X X X X 

9. อาจารยประจําหลักสูตรทกุคนไดรับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรบัการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคําแนะนํา
หรือขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน 
  (2) อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากอาจารย
ทานอื่น หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา 

(3) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน 

(4) ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และ 
ผลการสอบ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  (1) มีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
  (2) มีการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแกนักศึกษา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมคณาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดให
นักศึกษาช้ันปสุดทายหรือศิษยเกา ประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน และจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
สถานประกอบการ มีการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตที่สอดคลองกับหลักสูตรและ
สภาวการณปจจุบัน ตลอดจนใหมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพื่อนําขอเสนอแนะไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7  
โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยฯ 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทบทวนผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม
ทุกภาคการศึกษามีการเสนอผลตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทบทวนผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม 
และนํามาสรุปจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
 4.3 นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ และผลการดําเนินการมาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอน 
 4.4 จัดใหมีการประเมินหลักสูตรเมื่อมีการดําเนินการครบรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
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 4.5 ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จะตองพิจารณาผลการประเมินตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ และขออุทธรณตางๆ ของนักศึกษา มาพิจารณาประกอบการพัฒนา/
ปรับปรุง  
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เอกสารหมายเลข 1 
ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) ความแตกตาง 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
Bachelor of Architecture Program in Industrial Design 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
Bachelor of Architecture Program in Industrial Product Design 
Technology 

เปลี่ยนแปลง 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
ไมนอยกวา 139  หนวยกิต ไมนอยกวา  136  หนวยกิต ลดลง  3 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร หนวยกิต โครงสรางหลักสูตร หนวยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 ไมเปลี่ยนแปลง 
หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 103 หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 100 ลดลง 3 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6 ไมเปลี่ยนแปลง 
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 ปรับเปลี่ยนตาม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรงุ  
พ.ศ. 2559 

กลุมวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป บังคับ 24 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ไมนอยกวา 3 
กลุมวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป เลือก 6 วิชาบังคับ 3 
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร    3 00-12-001 การพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) 
00-10-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม 3(3-0-6)    
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   3 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3 
00-20-001 การพัฒนาบุคลกิภาพ 3(3-0-6) รายวิชาสังคมศาสตร  
1.3 กลุมวิชาภาษา 12 00-11-001 สังคมกบัเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
1.3.1 กลุมวิชาภาษาไทย   3 00-11-002 สังคมกบักฎหมาย 3(3-0-6) 
00-31-001 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 00-11-003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 
1.3.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 9 00-11-004 ความเปนพลเมอืง 3(3-0-6) 
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชา ดังตอไปน้ี  00-11-005 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
00-32-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) รายวิชามนุษยศาสตร  
00-32-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 00-12-002 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
00-32-003 การอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00-12-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควา 3(2-2-5) 
00-32-004 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00-12-004 ศาสนาเพื่อสันติสุข 3(3-0-6) 
00-32-005 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 00-12-005 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
00-32-006 ทักษะสมัพันธทางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00-12-006 จิตวิทยาสังคมประยุกต 3(3-0-6) 
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 6 00-12-007 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม 3(3-0-6) 
00-41-001 คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรใน 3(3-0-6) 00-12-008 มนุษยกับทกัษะการคิด 3(2-2-5) 

 ชีวิตประจําวัน  00-12-009 วรรณคดีไทยนิยม 3(3-0-6) 
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

และใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตางๆ ในกลุมวิทยาศาสตร
กับคณิตศาสตร อีก 3 หนวยกิต ดังน้ี 

3 00-12-010 วรรณกรรมไทยรวมสมัยกบัสงัคมไทย 3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนตาม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรงุ  
พ.ศ. 2559 

00-42-001 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม 
กับชีวิต 

3(3-0-6) 00-12-011 นันทนาการในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

00-42-002 มหัศจรรยแหงบัว 3(3-0-6) 1.2 กลุมภาษา ไมนอยกวา 12 
00-42-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) วิชาบังคับ 9 
00-42-004 คุณคาของสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) 00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(2-2-5) 
00-43-001 การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 00-22-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
00-43-002 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 00-22-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 
1.5 กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป 6 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3 
ใหเลอืกศึกษาจากกลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 3 หนวยกิต 

 ใหเลอืกศึกษาจากกลุมภาษาไทย หรือกลุมภาษาอังกฤษ 
หรือกลุมภาษาตางประเทศอื่น ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 

1.5.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 รายวิชาภาษาไทย  
00-10-002 การเมืองและการปกครองของไทย 3(3-0-6) 00-21-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
00-10-003 สังคมกบัเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 00-21-002 วาทศิลปและเทคนิคการนําเสนอ 3(2-2-5) 
00-10-004 สังคมกบักฎหมาย 3(3-0-6) 00-21-003 ศิลปะการรบัสาร 3(3-0-6) 
00-10-005 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 00-21-004 ศิลปะการเขียน 3(3-0-6) 
1.5.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษ  
00-32-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) 00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรบัสถานประกอบการ 3(3-0-6) 
00-32-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรบัการสอบวัดมาตรฐาน 3(3-0-6)  
00-32-003 การอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรบัการเดินทาง 3(3-0-6)  
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

00-32-004 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00-22-007 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง 3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนตาม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรงุ  
พ.ศ. 2559 

00-32-005 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 00-22-008 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
00-32-006 ทักษะสมัพันธทางภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 00-22-009 การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 103 00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 18 รายวิชาภาษาตางประเทศอ่ืนๆ  
ใหศึกษารายวิชาตอไปน้ี  00-23-001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
06-04-105 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 00-23-002 ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
06-07-101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 00-23-003 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
07-57-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 00-23-004 ภาษาญี่ปุนเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-30-101 การเขียนภาพราง 2(1-3-3) 00-23-005 ภาษาเกาหลเีพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
07-30-102 การจัดองคประกอบศิลป 2(1-3-3) 00-23-006 ภาษาเกาหลเีพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-30-104 เทคนิคการแสดงแบบ 2(1-3-3) 00-23-007 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-30-105 การเขียนแบบเบื้องตน 3(1-6-4) 00-23-008 ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 73 00-23-009 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การสื่อสาร 3(3-0-6) 
ใหศึกษารายวิชาตอไปน้ี  00-23-010 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่งานอาชีพ 3(3-0-6)  
07-57-201 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิต 3(2-3-5) 00-23-011 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-57-401 คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-3-5) 00-23-012 ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-50-101 พื้นฐานการออกแบบอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 00-23-013 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-50-102 การยศาสตร 3(2-3-5) 00-23-014 ภาษาพมาเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-51-201 การออกแบบอุตสาหกรรม 1 4(2-6-6) 00-23-015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-51-202 การออกแบบอุตสาหกรรม 2 4(2-6-6) 00-23-016 ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

07-51-203 การออกแบบเครื่องเรือน 1 3(1-6-4) 07-23-017 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
07-51-204 การออกแบบเครื่องเรือน 2 3(1-6-4) 00-23-018 ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนตาม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรงุ  
พ.ศ. 2559 

07-51-205 การออกแบบเครื่องปนดินเผา 1 3(1-6-4) 00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
07-51-306 การออกแบบอุตสาหกรรม 3 4(2-6-6) 00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
07-51-310 การออกแบบบรรจุภัณฑ 1 3(1-6-4) 1.3 กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 
07-51-311 การออกแบบสิ่งทอ 1 3(1-6-4) วิชาบังคับ 3 
07-51-416 การออกแบบอุตสาหกรรม 4 4(2-6-6) 00-31-001 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) 
07-52-201 การเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 3(1-6-4) วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3 
07-52-202 การเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2 3(1-6-4) ใหเลือกศึกษาจากกลุมคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  
07-53-101 ปฏิบัติการโรงงาน 3(1-6-4)   
07-53-302 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา 1(0-2-1) รายวิชาคณิตศาสตร  
07-53-303 สหกจิศึกษาทางการออกแบบอุตสาหกรรม 6(0-40-0) 00-31-002 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
07-54-403 การเตรียมเสนอโครงการออกแบบ

อุตสาหกรรม 
2(1-3-3) รายวิชาวิทยาศาสตร  

07-54-404 โครงการออกแบบอุตสาหกรรม  6(0-18-6) 00-32-001 วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสิง่แวดลอม
กับชีวิต 

3(3-0-6) 

07-55-201 วัสดุและวิธีการใช 3(2-3-5) 00-32-002 คุณคาของสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) 
07-56-403 การวิเคราะหตนทุนและประมาณราคา 3(3-0-6) 00-32-003 การแกปญหาดวยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
3(3-0-6) 

  00-32-004 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการ 
ออกกําลงักาย 

3(2-2-5)  
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 12 00-32-005 การออกกําลงักายเพื่อการออกกําลังกาย 3(2-2-5) ปรับเปลี่ยนตาม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรงุ  
พ.ศ. 2559 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี  1.4 กลุมบูรณาการ  ไมนอยกวา 6 
07-50-303 ความคิดสรางสรรคเพื่อการออกแบบ

ผลิตภัณฑ 
3(2-3-5) วิชาบังคับ 3 

07-50-304 ศิลปหัตถกรรมไทย 2(2-0-4) 00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงัคม 3(2-2-5) 
07-51-307 การออกแบบตกตางภายใน 3(1-6-4) วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3 
07-51-308 การออกแบบเครื่องเรือน 3 3(1-6-4) ใหเลือกศึกษาจากรายวิชากลุมบูรณาการ   
07-51-309 การออกแบบเครื่องปนดินเผา 2 3(1-6-4) รายวิชาบูรณาการ  
07-51-312 การออกแบบกราฟก 3(2-3-5) 00-41-002 มหัศจรรยแหงบัว 3(3-0-6) 
07-51-313 การออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 1 3(2-3-5) 00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 
07-51-314 การออกแบบผลิตภัณฑโลหะ 2 3(2-3-5) 00-41-004 วิถีชุมชน 3(3-0-6) 
07-51-415 การออกแบบสิ่งทอ 2 3(1-6-4) 00-41-005 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
07-51-417 การออกแบบบรรจุภัณฑ  2 3(1-6-4) 00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา 3(3-0-6) 
07-54-401 วิธีการวิจัยเพื่อการพฒันาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 00-41-007 เหตุการณโลกรวมสมัย 3(3-0-6) 
07-54-402 สัมมนา 3(2-3-5) 00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหปญหา 3(2-2-5) 
07-55-302 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร 3(3-0-6) 
07-56-401 การถายภาพ 3(2-3-5) 00-41-010 วิถีชีวิคในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
07-56-402 การบริหารงานเพื่อการเพิม่ผลผลิต 3(3-0-6)    
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใดๆ ท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แตตองไมช้ํา
กับวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชา 

6 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 100 ปรับลด 3 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 21  
ใหศึกษารายวิชาตอไปน้ี   
06-04-105 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) คงเดิม 
06-07-101 หลักสถิติ 3(3-0-6) คงเดิม 
07-50-101 การเขียนภาพราง 3(1-6-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
07-50-102 การจัดองคประกอบศิลป 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
07-50-103 เทคนิคการแสดงแบบ 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
07-50-104 พื้นฐานการเขียนแบบ 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
07-57-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 66  
ใหศึกษารายวิชาตอไปน้ี   
07-50-105  พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ 

 อุตสาหกรรม 
3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

07-50-106 การยศาสตร 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
07-51-201 เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 
4(2-6-6) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา

และคําอธิบายรายวิชา 
  07-51-202 เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  2 
4(2-6-6) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา

และคําอธิบายรายวิชา 
07-51-203 การออกแบบเฟอรนิเจอรเบือ้งตน 3(1-6-4) รายวิชาใหม 
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

07-51-204 การออกแบบเฟอรนิเจอรระบบ
อุตสาหกรรม 

3(1-6-4) รายวิชาใหม 

07-51-205 การออกแบบเซรามิกสเบื้องตน 3(1-6-4) วิชาใหม 
07-51-306 เทคโนโลยีการออกแบบ 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 
4(2-6-6) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา

และคําอธิบายรายวิชา 
07-51-307 การออกแบบตกแตงภายใน 3(1-6-4) คงเดิม 
07-51-309 การออกแบบบรรจุภัณฑเบื้องตน 3(1-6-4) เปลี่ยนช่ือและ

คําอธิบายรายวิชา 
07-51-310 การออกแบบสิ่งทอเบื้องตน 3(1-6-4) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา

และคําอธิบาย
รายวิชา 

07-51-312 เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 

4(2-6-6) เปลี่ยนรหัส ช่ือวิชา
และคําอธิบาย

รายวิชา 
07-52-201 เทคโนโลยีการเขียนแบบ  2  มิติ 3(1-6-4) วิชาใหม 
07-53-101 ปฏิบัติการโรงงาน 3(1-6-4) คงเดิม 
07-53-302 เทคโนโลยีการทําหุนจําลอง 3(2-3-5) วิชาใหม 
07-54-302 การเตรียมเสนอโครงการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
2(1-3-3) วิชาใหม 

07-54-403 โครงการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 6(0-18-6) เปลี่ยนรหัสและช่ือวิชา 
  07-55-201 เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 3(2-3-5)  
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

07-57-202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
และผลิต 

3(2-3-5) วิชาใหม 

07-57-203 คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสและ
คําอธิบายรายวิชา 

   
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 13  
2.3.1 วิชาบังคับเลือก  ไมนอยกวา  7  
07-53-496 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา 1(0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
07-53-497 สหกจิศึกษาทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
6(0-40-0) เปลี่ยนรหัสและ

คําอธิบายรายวิชา 
หรือ    

07-53-498 การเรียนรูอิสระ 6(0-40-0) วิชาใหม 
07-53-499 การศึกษา หรือ ฝกงาน หรือ ฝกอบรม

ตางประเทศ 
6(0-40-0) เปลี่ยนรหัสและ

คําอธิบายรายวิชา 
2.3.2 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 6  
07-51-308 การออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อคนทัง้มวล 3(1-6-4) วิชาใหม 
07-51-311 การออกแบบสื่อโฆษณา 3(2-3-5) วิชาใหม 
07-51-313 เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑเพือ่

การขนสง 
3(2-3-5) วิชาใหม 

07-51-314 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัส ช่ือ และ
คําอธิบายรายวิชา 
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รายวิชา 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) หนวยกิต ความแตกตาง 

07-52-302 เทคโนโลยีการเขียนแบบ 3 มิติ 3(1-6-4)  
07-54-301 ระเบียบวิธีวิจัยเพือ่การพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส ช่ือ และ

คําอธิบายรายวิชา 
07-54-404 สัมมนา 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

  07-55-302 การบรูณาการผลิตภัณฑภูมปิญญาทองถ่ิน 3(2-3-5) วิชาใหม 
07-55-403 การปรับตัวเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 
3(2-3-5) วิชาใหม 

07-55-404 นวัตกรรมกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3(2-3-5) วิชาใหม 

07-56-301 การบริหารงานเพื่อการเพิม่ผลผลิต 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
07-56-302 การวิเคราะหตนทุนและประมาณราคา 3(3-0-6)  
07-57-404 คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน 3(2-3-5) วิชาใหม 
07-57-405 การพัฒนาแฟมผลงานแอนิเมช่ัน 3 มิติ 3(2-3-5) วิชาใหม 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6  
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใดๆ  ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แตตองไมซ้ํากบัวิชาในแผนการศึกษา
ของสาขาวิชาน้ัน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
 

1. นายพรชัย   อัจฉริยเมธากร  ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย   
 

 
ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 
ย่ิงยง รุงฟา, ชุมสิทธ์ิ  โรจนสกลุพานิช, วิทวัส สิทธิกูล, ชงโค แซต้ัง, และพรชัย  อัจฉริยเมธากร.  (2558). 

การบรูณาการภูมปิญญาทองถ่ินดานเครื่องปนดินเผาเพื่อพฒันากระบวนการผลิตและวัสดุสําหรบั
สรางปะการังเทียม. วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 4(1), 91-97.  

ย่ิงยง รุงฟา, พรชัย  อัจฉริยเมธากร, วิทยาภรณ จรัสดวง, และชุมสิทธ์ิ  โรจนสกลุพานิช. (2558).  
การบรูณาการภูมิปญญาทองถ่ินของเลนสนาม: กรณีศึกษาเด็กออทสิติก. วารสารสงัคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 4(2). 1-15. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร    
  -ไมม-ี 
 
งานวิจัย 
  -ไมม-ี 
 
แตงตํารา    
  -ไมม-ี 
  
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ                                                                                                                                             
 1. 07–51–309 การออกแบบบรรจุภัณฑเบื้องตน 
 2. 07–53–101 ปฏิบัติการโรงงาน  
 3. 07–55–201 เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 
 4. 07–51–313 เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง 
 5. 07–51–314 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2548 

ครุศาสตรบัณฑิต (ชางอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2541 
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ประสบการณ    
 1. วิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติ โรงเรียนพระดาบส พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน 
 2. วิทยากรบรรยาย การพฒันาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ OTOP จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ. 2560) 
 3. เขารวมโครงการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ จัดโดยสถาบันอุตสาหกรรมสรางสรรคและ
นวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ป 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

 

2. นายยิ่งยง   รุงฟา    ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
   
 

 
ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 
ย่ิงยง รุงฟา, ชุมสิทธ์ิ  โรจนสกลุพานิช, วิทวัส สิทธิกูล, ชงโค แซต้ัง, และพรชัย  อัจฉริยเมธากร. (2558).  

การบรูณาการภูมปิญญาทองถ่ินดานเครื่องปนดินเผาเพื่อพฒันากระบวนการผลิตและวัสดุสําหรบั
สรางปะการังเทียม. วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 4(1), 91-97. 

ย่ิงยง  รุงฟา, พรชัย  อัจฉริยเมธากร, วิทยาภรณ จรัสดวง, และชุมสิทธ์ิ  โรจนสกุลพานิช. (2558).  
การบูรณาการภูมปิญญาทองถ่ินของเลนสนาม : กรณีศึกษาเด็กออทสิติก. วารสารสงัคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 4(2), 1-15. 

ย่ิงยง  รุงฟา, จรรยาวรรณ จรรยาธรรม, และพรชัย หอสุวรรณศักด์ิ, (2560). การบรูณาการภูมปิญญา 
 ทองถ่ินของเลนสนาม : กรณีศึกษาเด็กพกิารทางสายตา. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลตะวันออก, 10(1), 142-154. 
 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร    
   -ไมม-ี 
 
งานวิจัย 
   -ไมม-ี       
   
แตงตํารา    
   -ไมม-ี         
    
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ                                                                                                                                      
 1. 07-50-103  พื้นฐานการเขียนแบบ 
 2. 07-51-306  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3  
 3. 07-51-312  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 4 
 4. 07-52-201  เทคโนโลยีการเขียนแบบ 2 มิติ 
 5. 07-52-302  เทคโนโลยีการเขียนแบบ 3 มิติ 
 6. 07-54-301  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2547 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 
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ประสบการณ   
 1. วิทยากรบรรยาย การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ OTOP จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ.2560) 
 2. อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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3. นางสาวจรรยาวรรณ   จรรยาธรรม  ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 

 
ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 
ย่ิงยง  รุงฟา, จรรยาวรรณ จรรยาธรรม,  และพรชัย หอสุวรรณศักด์ิ, (2560). การบูรณาการภูมิปญญา

ทองถ่ินของเลนสนาม : กรณีศึกษาเด็กพิการทางสายตา. วารสารวิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก, 10(1), 142-154. 

 
บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร    
   -ไมม-ี 
 
งานวิจัย 
   -ไมม-ี      
  
แตงตํารา    
   -ไมม-ี       
 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ                                                                                                                             
 1. 07–51–310 การออกแบบสิ่งทอเบื้องตน 
 2. 07–54–404 สัมมนา 
 3. 07–55–403 การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 
ประสบการณ   
 1. อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา  ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2554 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง 

2548 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2544 
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4. นายชุมสิทธิ์   โรจนสกุลพานิช ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 

 
ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 
ย่ิงยง  รุงฟา, ชุมสิทธ์ิ  โรจนสกุลพานิช, วิทวัส สิทธิกูล, ชงโค แซต้ัง, และพรชัย  อัจฉริยเมธากร. (2558). 

การบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินดานเครื่องปนดินเผาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและวัสดุสําหรับ
สรางปะการังเทียม. วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 4(1), 91-97.  

ย่ิงยง รุงฟา, พรชัย  อัจฉริยเมธากร, วิทยาภรณ จรัสดวง, และชุมสิทธ์ิ  โรจนสกุลพานิช. (2558). การบูรณา
การภูมิปญญาทองถ่ินของเลนสนาม : กรณีศึกษาเด็กออทิสติก. วารสารสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 4(2), 1-15. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร    
    -ไมม-ี 
 
งานวิจัย 
    -ไมม-ี     
   
แตงตํารา        
    -ไมม-ี           
  
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ                                                                                                                                               
 1. 07-30-104  เทคนิคการแสดงแบบ 
 2. 07-50-101  พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
 3. 07-51-201  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1 
 4. 07-53-102  เทคโนโลยีการทําหุนจําลอง 
 5. 07-55-404  นวัตกรรมกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
ประสบการณ   
 1. อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
ทหารลาดกระบัง 

2548 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  
(ศิลปอุตสาหกรรม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
ทหารลาดกระบัง 

2546 
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5. นายถิร  รุงเลิศศร ี  ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 
 

 
ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 
สิริโสภา กอสกุล, สาทินี วัฒนกิจ, ชัยชาญ วงศกระจาง, สุวินัย อินทรศักด์ิ และถิร  รุงเลิศรี . (2560). 

แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัยสําหรับผูพิการ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 10(2), 130-138. 

 
บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพร    
    -ไมม-ี 
 
งานวิจัย 
    -ไมม-ี       
 
แตงตํารา        
    -ไมม-ี           
  
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ                                                                                                                                              
 1. 07-42-103  เขียนแบบเบื้องตน 

 
ประสบการณ   
 1. อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(สถาปตยกรรมภายใน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

2558 

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
(สถาปตยกรรมภายใน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2554 
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รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

1. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 
    ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยพรชัย หอสุวรรณศักด์ิ    รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยพรชัย อัจฉริยเมธากร    กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยย่ิงยง  รุงฟา      กรรมการ 

5. นายชุมสิทธ์ิ    โรจนสกลุพานิช    กรรมการ 

6. นายบุญชม    สุดจิตต      กรรมการ 

7. นางสาวจรรยาวรรณ  จรรยาธรรม     กรรมการเลขานุการ 

 

2.  ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก 
1.  รองศาสตราจารยทรงวุฒ ิ  เอกวุฒิวงศา     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

2.  ผูชวยศาสตราจารยรัฐไท  พรเจรญิ      กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

3.  นายกีรติ     เสริมประภาศิลป    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4.  นายสิทธิชัย     บุตรสม      กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

5.  นางสาววิทิตา    คําทรงศร ี     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 
3.  ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 

1.  รองศาสตราจารยทรงวุฒ ิ  เอกวุฒิวงศา     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

2.  ผูชวยศาสตราจารยรัฐไท  พรเจรญิ      กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
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เอกสารแนบหมายเลข 4 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
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