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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ ์
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร       25520081106352 

1.2 ชื่อหลักสูตร  
     ภาษาไทย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์
     ภาษาอังกฤษ Master of Fine Arts Program in Product Design 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Fine Arts (Product Design) 
ชื่อย่อภาษาไทย ศล.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.F.A. (Product Design) 

 
3. วิชาเอก 
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
แผน ข   ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดบัปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
5.2 ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทีส่ามารถใช้ภาษาไทยไดดี้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2562 
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  4/2562 วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รบัการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
8.2 ผู้บรหิารในธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
8.3 ผู้ประกอบการในธุรกจิการออกแบบผลิตภัณฑ์ และธุรกจิที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งด้านระบบการผลิต ด้านการตลาด รวมทั้งวัสดทุี่ช่วยส่งเสริม และพฒันา
ผลิตภัณฑ ์
8.4 ผู้สอน นักวิชาการ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ ์
8.5 นักวิจัยและพฒันา ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ ์

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
9.1 นาย ปฐวี  อารยภานนท์  

 เลขประจ าตัวประชาชน 3-1799-00017-XX-X 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 คุณวุฒิ ศป.ด. (วิจัยและสร้างสรรค์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 

คอ.ม. (เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2547) 

              ศ.บ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543) 
  สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2537) 
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9.2 นาย รัฐไท พรเจริญ  
 เลขประจ าตัวประชาชน  3-1101-01919-XX-X 
 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
 คุณวุฒิ ศป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี (2549) 
  กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541) 
  วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) วิทยาลัยครสูวนดุสิต (2534) 
 

 
9.3 นางสาว ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ 
  เลขประจ าตัวประชาชน  3-1006-00778-XX-X 
  ต าแหน่ง  อาจารย์  
       คุณวุฒิ  Ph.D. (Design) Goldsmiths College, University of London, UK (2018) 
 M.Res. (Design) Distinction Goldsmiths College, University of London,  
 UK (2008) 
   B.A. (Arts, Design and Environment) First Class Honours, Central Saint 
   Martins College of Art and Design, University of the Arts London,  
 UK (2007) 
 นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

10.1 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรงุเทพฯ  
10.2 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ภายใต้บริบทการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ การค้าเสรี ภาวะการผันผวนด้านเศรษฐกิจ ที่

มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้าและการบริการ พลังงานและภูมิอากาศ ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและ
ซับซ้อน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  

ปัจจุบันคุณภาพทางการศึกษาต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้คนไทย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ให้ความส าคัญกับการวิจัย ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
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และความคิดสร้างสรรค์ เน้นการพัฒนาบนฐานความรู้ นวัตกรรม ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ความรู้อย่างกว้างขวางด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถน าศักยภาพที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
น าไปสู่การเกิดวิสาหกิจในรูปแบบต่างๆ 

 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างโอกาสการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม การผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการ
บริการ อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ที่มุ่งเน้นการพึ่งตนเอง และมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างชาติ 
ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสต่างๆ  

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลของกระแสต่าง ๆ เช่น 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติ  การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตร เน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความ

เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก และการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ เทคโนโลยี การจัดการ การผลิต การตลาด และองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ที่มีความโดดเด่น 
แข่งขันในตลาดโลกได้ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการมุ่งพัฒนาทักษะ ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชน เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า รวมไปถึงการพัฒนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกได้ 

 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการค้นคว้า ศึกษาวิจัย และ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้ันสูง มีทักษะ
ปัญญา และความรับผิดชอบต่อสังคม สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
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ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาใน
การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติให้ยั่งยืน มีการพัฒนาต้นแบบจากการวิจัย
สร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  เพื่อเป็นระบบกลไกสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 ไม่มี  
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
สร้างบุคลากรทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาประเทศ เน้นการสร้างแนวคิดทางการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ สู่การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ 
 

 1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ด้าน

การออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่จะน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการบริการ 
เสริมสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก เพิ่มความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมไทย ในการเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

 
1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรยีนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความ รับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้ความสามารถที่ทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลย ี
  2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถเช่ือมโยงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้ากับกระบวนการทาง
ธุรกิจ น าไปสู่บทบาทใหม่ในการท างาน หรือสร้างกิจการของตนเองได้ 
  3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การผลิตผลงานวิจัย 
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  4. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างมีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตน รวมทั้งยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานในแบบ
นวัตกรรมใหม่ได้ 
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1.3.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลกัสูตร (PLOs) 
Cognitive Domain 

(Knowledge) 
(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO1 สามารถค้นหาและสรา้งแนว
ทางการออกแบบสร้างสรรค์
เ ฉ พ า ะ ต น  ผ่ า น ก า ร
ปฏิบัติงานเชิงทดลอง โดย
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ 
ประสบการณ์ และรสนิยม 
ความงามส่วนบุคคล 

        

PLO2 สามารถบูรณาการแนวคิด
และทฤษฎีจากศาสตร์ต่างๆ 
เ ข้ า กั บ ก า ร อ อ ก แ บ บ 
ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
ต่อกระแสโลก ปัจจุบัน ใน
มิ ติทางสังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

        

PLO3 สามารถค้นคว้าและวิจัย 
เพื่อเข้าใจ พฤติกรรมและ
ทั ศ น ค ติ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น
ผลิตภัณฑ์ รวมถึง บริบทใน
การใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่าง
ถ่ อ ง แท้  จ นน า ไ ปสู่ ก า ร
พัฒนา งานออกแบบอย่าง 
เป็นระบบ 

        

PLO4 สามารถน าความรู้เชิงธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้กับการท างาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่ อ
น าพาสู่การ เป็นผู้บริหาร
จัดการโครงการออกแบบ
หรือเจ้าของกิจการ 
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลกัสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO5 สามารถบูรณาการองค์ 
ความรู้ ด้านธุรกิจ เข้ากับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
วิถีความซื่อตรงไม่เอารัดเอา
เปรียบสังคม 

        

PLO6 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอด
ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ผ ล ง า น
ออกแบบในระดับสากลจาก
การประยุกต์ใช้หลักการใน
การน าเสนอผลงานได้อย่าง
มีระบบ และเป็นมืออาชีพ 

        

PLO7 สามารถรวบรวมผลงานวิจัย
ต่างๆ มา ประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมี
ระบบแผนในเชิงวิชาการ 

        

PLO8 สามารถประยุกต์เทคนิคการ
วิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การขยายองค์ความรู้ ด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์
ที่มีความเป็นต้นแบบ 

        

PLO9 ส า ม า ร ถ คิ ด วิ นิ จ ฉั ย 
วิเคราะห์ วิพากษ์ ผลงาน
อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
ตลอดจน ปัจจัยที่เก่ียวเน่ือง
ในด้านการวิจั ยผู้บริ โภค 
ด้วยดุลยพิ นิจที่ มีตรรกะ 
และวิจารณญาณ 
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลกัสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO10 สามารถค้นหาวิธีคิดสร้าง
แ น ว ท า ง ไ ป จ น ถึ ง ก า ร
ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้าง 
สรรค์ ไปรูปแบบ เฉพาะตน 
ผ่านกระบวนการวิจัยเชิง
ทดลองที่ เป็นระบบแบบ
แผน 

        

PLO11 สามารถบูรณาการแนวคิด 
และทฤษฎีจากศาสตร์ด้าน
ต่าง  ๆ มาใช้ในการออก 
แบบ รวมทั้งการถ่ายทอด
ความคิดอย่างเป็นระบบ
แบบแผนน าไปสู่การพัฒนา
ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  ๆ  ใ น ด้ า น
นวัตกรรม 

        

PLO12 สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ที่สะท้อนความ
งาม และรสนิยมส่วนบุคคล 
อันมาจากความถ่องแท้ใน
ศาสตร์ด้านการออกแบบ 
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
กฎระเบี ยบ ต่าง  ๆ ทา ง
สังคม 

        

 
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่างๆ หรือช่อง “Psychomotor 
Domain” และ “Affective Domain” ตามความเหมาะสม 
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1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้

ความสามารถที่ทันต่อกระแส

การ เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

            

2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร อ อ ก แ บ บ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  เ ข้ า กั บ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ 
น าไปสู่บทบาทใหม่ในการ
ท างาน หรือสร้างกิจการของ
ตนเองได้ 

            

3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถ
ท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่การผลิตผลงานวิจัย 
ด้านการ ออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ มี คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

            

4. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถ
บู รณากา รความ รู้ ในกา ร 
สร้างสรรค์ผลงานด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างมี
เอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตน 
รวมทั้งยังสามารถสร้างสรรค์
ผลงานในแบบนวัตกรรมใหม่
ได้ 

            

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรงุหลักสูตรใหเ้ป็นไปตาม 
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

1. ติดตามและประเมินหลักสูตร 1. เอกสารการปรบัปรุงหลกัสูตร 
2. รายละเอียดของหลักสูตรฯ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 3 ป ี

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 
องค์กร และสถานประกอบการ 
เพื่อประเมินหลักสูตร 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
นายจ้างงานของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 

3. แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  ภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี
 

1. เพิ่มพูนทกัษะ/ความรู้แก่
อาจารยเ์พื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสรมิการประเมินผลที่เน้น 
พัฒนาการของผูเ้รียน 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิม่พูนทกัษะแก่
คณาจารย ์
2. ผลการประเมินประสทิธิภาพการ
จัดการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนบัสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 

4. แผนการพฒันาทักษะการสอน/ 
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล 
การเรียนรู้ทั้ ง  5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ . ศ .  2 5 5 2  แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร
พัฒนาการสอนและการประเมินผล
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

พัฒ นาทั กษะก า รส อนขอ ง
อาจารย์ที่ เน้นการสอนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้ านทั กษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทักษะพิสัย 

1. จ านวนโครงการการพฒันาทกัษะการ
สอนและการประเมินผลการเรียนรู ้ทั้ง 
5 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
ทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุง่ผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเปน็  2  ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกตมิีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรอื ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัการ

พิจารณาของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น  เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนเมษายน – มิถุนายน 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 2.2.2 ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรีสาขาทางด้านศิลปะ หรือสาขาทางด้านการออกแบบ
ที่ไม่ใช่สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาทางวิชาชีพอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเกษตร บริหารธุรกจิ การตลาด เป็นต้น โดยจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่ดังต่อไปนี้  
  1. ผลการศึกษาเฉลี่ยต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป (ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ท างาน)  
  2. ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80  และมีประสบการณ์วิชาชีพ 
  ด้านการออกแบบผลิตภัณฑห์รือบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 1 ปี   
  3. กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  ประจ าหลักสูตร  
      2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 7 (ดูภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

      2.3.1 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางศิลปะการออกแบบ ที่แตกต่างกัน 
                2.3.2 นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
     2.4.1 ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปรญิญาตรีตามความเหมาะสม โดย
ไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และจะต้องผา่นการวัดผลเป็น S (Satisfactory) โดย
ระยะเวลาหรือจ านวนหน่วยกิต ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเลือก
เรียนวิชาในหลักสูตรปริญญาโทที่เป็นวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
     2.4.2 ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนกัออกแบบ โดยไม่นบัหน่วย
กิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตร และจะต้องผ่านการวัดผลเป็น S (Satisfied) 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีที่ 2 0 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 5 5 5 5 

 
แผน ข 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ช้ันปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ช้ันปีที่ 2 0 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 15 15 15 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบ ารุงการศึกษา 160,000 320,000 320,000 320,000 320,000 
ค่าลงทะเบียน 1,400,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 1,560,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบด าเนินการ  

ค่าตอบแทน 496,000 826,000 826,000 826,000 826,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  180,000 360,000 360,000 360,000 360,000 
ทุนการศึกษา - - - - - 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 150,000 300,000 375,000 450,000 450,000 

รวม (ก) 676,000 1,186,000 1,186,000 1,186,000 1,186,000 
ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
รวม (ก) + (ข) 826,000 1,336,000 1,336,000 1,336,000 1,336,000 

จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 41,300 33,400 33,400 33,400 33,400 
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2.7 ระบบการศึกษา 
[] แบบช้ันเรยีน 
[    ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นหลกั 
[    ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
[    ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
[    ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
[    ] อื่นๆ (ระบุ) 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
                             แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
                             แผน ข จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
  แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ      22 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ      22 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ    มีค่าเทียบเท่า   6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
และสอบประมวลความรอบรู ้
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3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รหัสวิชาก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งเลขออกเป็นสองกลุ่ม  

กลุ่มละสามหลัก 
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชา ดังน้ี 
363 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป ์
เลขสามหลักหลงั เป็นเลขบอกรหสัวิชา ดังนี้ 

  เลขตัวแรก หมายถึง ระดบัการศึกษา 
   5 หมายถึง ระดบัปริญญาโท 
     เลขตัวที่สองหมายถึง กลุ่มของรายวิชา 
   1 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ 

2 หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 
3 หมายถึง วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ 
4 หมายถึง วิชาภาษาต่างประเทศ 
เลขตัวที่สาม หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
 

   3.1.3.2  การคิดหน่วยกิต 
   การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาปกติ 
(1) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  15  ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
(2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
(3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
(4) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า  45  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
1 หน่วยกิต 

(5) การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

(6) วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 
ในแต่ละวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิต จ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) 

ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) และช่ัวโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ  
1 สัปดาห์ และหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้ 
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จ านวนหน่วยกิต = บ + ป + น 

3 
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 

   เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
   เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บ โดยมีความหมายดังนึ้ 
   เลขตัวที่สอง บอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สาม บอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่ บอกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 

3.1.3.3 รายวิชา 
แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 22 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 
363 511  การออกแบบเชิงทดลองด้านพื้นที่และวัสดุ     4(2-4-6) 

(Experimental Design of Space & Materials)  
363 512  ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ    4(2-4-6) 

(The Art of Design Business and Entrepreneurship) 
363 513  ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(1-4-4) 

(Visualization Skills for Product Design) 
363 514  การสร้างแนวคิดการออกแบบ      4(2-4-6) 

(Design Thoughts) 
363 515  ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์    4(2-4-6) 

(Professional Experience in Product Design)  
363 516  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรบัการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(3-0-6) 

(Research Methodology for Product Design)  
 
หมวดวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้   
363 521 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(3-0-6) 

(User Experience Research for Product Design)  
363 522  การออกแบบและวัฒนธรรม      3(1-4-4) 

(Design and Culture) 
363 523  งานออกแบบวิจักษ์       3(3-0-6) 

(Design Appreciation) 
363 524  การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ      3(1-4-4) 

(Collaborative Design) 
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363 525  สัมมนาการออกแบบ       3(1-4-4) 
(Design Seminar) 

 
วิชาภาษาต่างประเทศ  
363 541  ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ      3*(3-0-6) 

(English for Designers) 
 
วิทยานิพนธ์ 
363 531  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
แผน ข  
หมวดวิชาบังคับ จ านวน 22 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
363 511  การออกแบบเชิงทดลองด้านพื้นที่และวัสดุ     4(2-4-6) 

(Experimental Design of Space & Materials)  
363 512  ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ    4(2-4-6) 

(The Art of Design Business and Entrepreneurship) 
363 513  ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(1-4-4) 

(Visualization Skills for Product Design) 
363 514  การสร้างแนวคิดการออกแบบ      4(2-4-6) 

(Design Thoughts) 
363 515  ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์    4(2-4-6) 

(Professional Experience in Product Design) 
363 516  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรบัการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(3-0-6) 

(Research Methodology for Product Design)     

 
หมายเหตุ : * รายวิชาที่ก าหนดให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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หมวดวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้   
363 521 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(3-0-6) 

(User Experience Research for Product Design)  
 
363 522  การออกแบบและวัฒนธรรม      3(1-4-4) 

(Design and Culture) 
363 523  งานออกแบบวิจักษ์       3(3-0-6) 

(Design Appreciation) 
363 524  การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ      3(1-4-4) 

(Collaborative Design) 
363 525  สัมมนาการออกแบบ       3(1-4-4) 

(Design Seminar) 
 

วิชาภาษาต่างประเทศ  
363 541  ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ      3*(3-0-6) 

(English for Designers) 
 
การค้นคว้าอิสระ          มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
363 532  การค้นคว้าอิสระ           มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

(Independent Study) 
 
หมายเหตุ : * รายวิชาที่ก าหนดให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
363 511 
363 513 
363 516 

 
 

การออกแบบเชิงทดลองด้านพื้นที่และวัสดุ 
ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
วิชาเลือก 

4(2-4-6) 
3(1-4-4) 
3(3-0-6) 

 
3 

รวมจ านวน 13  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
363 512 
363 514 
363 515 
363 541 

ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ 
การสร้างแนวคิดการออกแบบ 
ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ 
วิชาเลือก  

4(2-4-6) 
4(2-4-6) 
4(2-4-6) 
3*(3-0-6) 

3 
รวมจ านวน 15 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
363 531 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
363 531 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
หมายเหตุ : * รายวิชาที่ก าหนดให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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แผน ข 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

363 511 
363 513 
363 516 

 
 

การออกแบบเชิงทดลองด้านพื้นที่และวัสดุ 
ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
วิชาเลือก 

4(2-4-6) 
3(1-4-4) 
3(3-0-6) 

 
3 

รวมจ านวน 13  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

(บ-ป-น) 
363 512 
363 514 
363 515 
363 541 

ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ 
การสร้างแนวคิดการออกแบบ 
ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ 
วิชาเลือก  

4(2-4-6) 
4(2-4-6) 
4(2-4-6) 
3*(3-0-6) 

3 
รวมจ านวน 15 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

 วิชาเลือก 6 
รวมจ านวน 6 

 
       ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

363 532 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)     6 
รวมจ านวน 6 

หมายเหตุ : * รายวิชาที่ก าหนดให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

363 511  การออกแบบเชิงทดลองด้านพ้ืนท่ีและวัสดุ    4(2-4-6) 
(Experimental Design of Space & Materials)  
 การศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ภายใต้องค์ประกอบของปริภูมิ ปรมิาตร 

 เวลา พื้นผิว วัสดุ โดยใช้บริบททางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อน าไป
 ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้ันสงู 
   

363 512  ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ    4(2-4-6) 
  (The Art of Design Business and Entrepreneurship) 

การสร้างคุณค่าและมูลค่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับปัจจัยและ
เงื่อนไขทางการตลาด ตามการขับเคลื่อนของสังคม ยุคสมัย และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบ 

 
363 513  ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(1-4-4) 
  (Visualization Skills for Product Design) 

การสร้างและสื่อสารแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์สาม
มิติ การน าเสนอ เพื่อสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบ 

    
363 514  การสร้างแนวคิดการออกแบบ      4(2-4-6) 
  (Design Thoughts) 

การสร้างดุลยภาพระหว่างความจริงกับจินตนาการ เหตุและผล จุดเริ่มต้นทาง
ความคิดผ่านกระบวนการ ที่สอดคล้องจนน าไปสู่ทฤษฎีเพื่อผลลัพธ์ทางรูปธรรมและ
นามธรรม 

   
363 515  ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์    4(2-4-6) 

(Professional Experience in Product Design) 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงข้อมูลกระบวนการในการออกแบบ และปัจจัย
อื่น ๆที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจและการตลาด  

   มีการศึกษานอกสถานที ่
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363 516  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(3-0-6) 
(Research Methodology for Product Design)  

กระบวนการและปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบ การเตรียมความพรอ้มใน 
การท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

 
363 521  การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(3-0-6) 

(User Experience Research for Product Design) 

การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัย และการน าผลวิจัยไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  

363 522  การออกแบบและวัฒนธรรม       3(1-4-4) 
  (Design and Culture) 

การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการออกแบบต่าง ๆ ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงทักษะและกระบวนการเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

363 523  งานออกแบบวิจักษ์        3(3-0-6) 
  (Design Appreciation) 

การซึมซับ รับรู้ ตีความ เปรียบเทียบ ผลงาน บรบิท และกระบวนการท างานของ
นักสร้างสรรค์ต่าง ๆ ผู้มบีทบาทหรือมีแนวคิดโดดเด่น น าไปสู่แนวคิด และรสนิยเฉพาะตัว 

. 
363 524  การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ          3(1-4-4) 
  (Collaborative Design) 

การศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการน าสู่แนวคิดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ใน
ลักษณะของ การวิจัยเชิงลึก และการวิจัยภาคสนามร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่เป็นแหล่ง
ผลิต 

 
363 525   สัมมนาการออกแบบ       3(1-4-4) 
  (Design Seminar) 

การน าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาท าการสมัมนา การอภิปราย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะหห์าเหตุและสรุปผลที่เกิดข้ึน เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพนักออกแบบ 
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363 531  วิทยานิพนธ์              มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 

การวิจัยตามหัวข้อที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ภาคการ
ออกแบบประกอบกับงานทฤษฎี โดยงานวิจัยควรมีความลึกซึ้งในด้านแนวคิด และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในสภาพจริง 

  
363 532  การค้นคว้าอิสระ           มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

(Independent Study) 
   การค้นคว้าอิสระที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการออกแบบทางผลิตภัณฑ์ โดยได้รับความ 

  เห็นชอบจากคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้
 363 541 ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ     3(3-0-6) 

 (English for Designers) 
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 การพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง การน าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ 
 ส าหรับการศึกษาค้นคว้า ด้านศิลปะและการออกแบบ 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ.ดร. ปฐว ีอารยภานนท ์
3-1799-00017-XX-X 
 
 

ศป.ด. (วิจัยและสร้างสรรค์) 
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลยั (2554) 

คอ.ม. (เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (2547) 

ศ.บ. (ศิลปะไทย) มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่(2543) 

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ2 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2537) 

4 4 

2 รศ.ดร. รัฐไท พรเจริญ 
3-1101-01919-XX-X 
 

ศป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2549) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541) 
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
วิทยาลยัครูสวนดุสิต (2534) 

4 3 

3 อ.ดร. ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท ์
3-1006-00778-XX-X 
 
 

Ph.D. ( Design)  Goldsmiths College, 
University of London, UK (2018) 
M.Res. (Design) Distinction, Goldsmiths 
College, University of London, UK (2008) 
B.A. (Arts, Design and Environment) First 
Class Honours, Central Saint Martins 
College of Art and Design, University of 
the Arts London, UK (2007)  
นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับสอง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2546) 

4 3 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ.ดร. ปฐว ีอารยภานนท ์
3-1799-00017-XX-X 
 
 

ศป.ด. (วิจัยและสร้างสรรค์) 
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย (2554) 

คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (2547) 

ศ.บ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543) 

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับสอง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (2537) 

4 4 

2 รศ.ดร. รัฐไท พรเจริญ 
3-1101-01919-XX-X 
 

ศป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2549) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541) 
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต (2534) 

4 3 

3 อ.ดร. ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท ์
3-1006-00778-XX-X 
 

Ph.D. (Design)Goldsmiths College, University of 
London, UK (2018) 
M.Res.(Design) Distinction, Goldsmiths College, 
University of London, UK (2008) 
B.A. (Arts, Design and Environment) First Class 
Honours, Central Saint Martins College of Art 
and Design, University of the Arts London, UK 
(2007)  
นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2546) 

4 3 

4 ผศ.ดร. ลุ้ย กานต์สมเกียรต ิ
3-1021-01913-XX-X 
 
 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555) 
วศ.ม. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533) 
วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าธนบุรี (2524)  

3 3 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5 ผศ.ดร. จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ ์
3-1006-00445 -XX-X 

Ph.D. (Fine Arts) 
University  of Tasmania, Australia (2000) 
M.I.D. (Industrial Design) 
Rhode IsIand’s School of Design, USA 
(1992) 
ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ)์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 

2 1 
 
 

6 ผศ. ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย 
3-5899-00015-XX-X 
 
 

 
 

M.A. (Industrial Design) 
Birmingham Institute of Art and Design,  
UCE, UK (2001) 
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2538) 

3 3 

7 ผศ. อินทิรา  นาควัชระ 
3-1023-00130-XX-X 
 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2546) 
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2541) 
 

2 1 

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ  
อาจมีการเชิญอาจารยพ์ิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท างานวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระ 
 5.1  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท างานวิจัย 
    5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   การวิจัยตามหัวข้อที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ภาคการออกแบบ
ประกอบกับงานทฤษฎี โดยงานวิจัยควรมีความลึกซึ้งในด้านแนวคิด และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในสภาพจริง 

     5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      (1) นักศึกษาจะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นและประเด็นในการออกแบบ ส าหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มี
ความน่าสนใจ มีประโยชน์ มีคุณค่า ในการศึกษาและวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา 
     (2) นักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การท าวิจัย  
ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ และน าเสนองานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

    5.1.3 ช่วงเวลาช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
     5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
     5.1.5 การเตรียมการ 
       (1) นักศึกษาสามารถน าเสนอขออนุมัตหิัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ในช่วง
ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 2 เป็นต้นไป หลงัจากที่สอบผา่นวิชาบังคับครบถ้วนตามหลักสูตร 
      (2) เมื่อนักศึกษาสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว จึงสามารถลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้  
    (3) นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ 
    (4) องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน หรือ สหกิจศึกษา) 

    (5) ปฎิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย 
              5.1.6 กระบวนการประเมินผล 
     เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา นักศึกษาต้องแจ้งความจ านงเพื่อเข้ารับการสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตัง้โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  

5.2 ข้อก าหนดเก่ียวกับการค้นคว้าอิสระ 
     5.2.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

    การค้นคว้าอิสระที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบทางผลิตภัณฑ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

    5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
              (1) นักศึกษาจะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นและประเด็นในการออกแบบ ส าหรับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
ที่มีความน่าสนใจ มีประโยชน์ มีคุณค่า ในการศึกษาและวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
              (2) นักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อการวิจัย
ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ และการน าเสนองานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 



    มคอ. 2   

 
29 

5.3 ช่วงเวลาชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

     (1) นักศึกษาต้องสอบประมวลความรอบรู ้หลังจากสอบผ่านครบ 36 หน่วยกิต ตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร 
    (2) เมื่อนักศึกษาสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้แล้ว จึงสามารถลงทะเบียนวิชาการ
ค้นคว้าอิสระได ้

    (3) นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระอย่างสม่ าเสมอ 
   (4) รูปแบบการค้นคว้าอิสระจะต้องประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท ดังต่อไปนี ้
         - บทน า 
         - แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
         - วิธีด าเนินการวิจัย 
         - การออกแบบและพัฒนา 

   - สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
    เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องแจง้ความจ านง

เพื่อเข้ารับการสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระที่ได้รบัการแตง่ตั้ง โดยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
มหาบัณฑิตซึ่งมีลักษณะเฉพาะ เป็นผู้มีสุนทรียศิลป์ มีจิตวิญญาณในความเป็นไทย มีกระบวนการ

ศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
ได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
 

 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านสุนทรียศิลป์ และจิตวิญญาณ
ในความเป็นไทย 

ก าหนดให้มรีายวิชาด้านสุนทรียศาสตร์ และจิตวิญญาณในความเป็น
ไทย และน าองค์ความรู้มาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัตงิานออกแบบ
และสร้างสรรค์ 

มีกระบวนการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ สามารถบูรณาการความรู้
ต่างๆ 

ก าหนดให้มรีายวิชาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับนักออกแบบ และวิชา
บูรณาการ และนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์  

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ภาวะผู้น า และมนุษย
สัมพันธ์ 

1. ก าหนดให้มีการท างานเป็นกลุม่ในรายวิชาต่างๆ ตลอดจน
ก าหนดให้ทกุคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพือ่ฝกึให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง 
2. มกีารก าหนดหัวข้อในการปฏิบัติงานในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริบทสงัคม 

ด้านการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี
 

1. ก าหนดให้มีการศึกษานอกสถานที่ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อฝกึ
ทักษะการใช้ภาษา  
2. ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานด้วยตนเองในทกุรายวิชา 
3. ก าหนดให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น สร้างสรรค์ และ
น าเสนอผลงาน 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO1 สามารถค้นหาและสร้างแนว
ทางการออกแบบสร้างสรรค์เฉพาะ
ตน ผ่านการปฏิบัติงานเชิงทดลอง 
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ประสบการณ์ 
และรสนิยม ความงามส่วนบุคคล 

1) มีการก าหนดข้อตกลงแบบมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน 
2) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีดา้นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อย่างถ่องแท ้
3) มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัยและการปฏบิัติทาง
วิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ ์
4)มีความเข้าใจในวิธีการพฒันา
ความรู้เชงิบูรณาการกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์
5) มอบหมายใหป้ฏิบตังิานที่มี
ลักษณะของการบูรณาการ ศาสตร์
และปัจจัยต่างๆ กับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์
6) ก าหนดให้มีการน าเสนอผลงาน
ออกแบบ อภิปรายสรุปผลการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
7) มอบหมายให้ศึกษาประเด็น
ปัญหาในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน 
และต่อยอดจากความรู้เดิม  

1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
การตอบค าถามในชั้นเรียน และการ
ทดสอบ 
2) ประเมินจากการสังเกตการมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย 
3) ประเมินจากระดับของการ
พัฒนาดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 
 
 

PLO2 สามารถบูรณาการแนวคิด
และทฤษฎีจาก ศาสตร์ต่างๆ เข้ากับ
การออกแบบ  ผลิ ตภัณฑ์  เพื่ อ
ตอบสนองต่อกระแสโลก ปัจจุบัน 
ใ น มิ ติ ท า ง สั ง ค ม  วั ฒ น ธ ร ร ม 
เ ท ค โ น โ ล ยี  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

1) ก าหนดให้มีหัวข้อการปฏบิัตงิาน
ที่เก่ียวข้องกับบริบททางวิชาชีพ 
สังคม วฒันธรรม และ สิ่งแวดล้อม 
2) มอบหมายใหศ้ึกษางานวิจัยต่าง
สาขาเพื่อน ามาบูรณาการงานวิจัย
ด้านการออกแบบผลติภณัฑ ์
3) มอบหมายใหค้ิดหัวข้องานวิจัย
ด้านนวัตกรรมที่ค านึงถงึเงื่อนไข
ปัจจัยเชิงสร้างสรรค ์ 

1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2) ประเมินจากผลงานที่ตรงตาม
ระเบียบข้อบังคับของสาขาวิชาชีพ 
3)  ประเ มินจากข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหา หรือ
แนวทางการวิจัยขั้นต่อไป 
4 )  ป ร ะ เ มิ น จ า กผ ล ง า นที่ อิ ง
กระบวนการคิดและสร้างสรรค์โดย
ใช้องค์ความรู้ทีเ่ป็นสหวิทยา 
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PLO3 สามารถค้นคว้าและวิจัย เพื่อ
เข้าใจ พฤติกรรมและทัศนคติของ
ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึง บริบทใน
การใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่างถ่องแท้ 
จนน าไปสู่การพัฒนา งานออกแบบ
อย่าง เป็นระบบ 

1) มีการสอนเร่ืองการอ้างอิงทาง
วิชาการ ทรัพย์สินทางปญัญา และ
ให้มีการอภิปรายในชั้นเรียน มีการ
วิจารณ์ผลงานโดยผู้สอนและผู้เรียน 
2) มีการบรรยายในชั้นเรียน และให้
มีการปฏิบตัิงานในและนอกชั้นเรียน 
3) มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัยและการปฏบิัติทาง
วิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ ์
4) ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทีต่่อยอดองค์
ความรู้เดิม 
5) มอบหมายใหป้ฏิบตัิการศึกษา 
สืบค้นข้อมูลเอกสารและข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งวิธีการ
อ้างอิงอย่างเป็นระบบตาม
มาตรฐานสากล 

1) ประเมินจากการปฏิบัติงาน ที่มี
การอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง 
และสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ใน
ด้านการเคารพสิทธิและการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2) ประเมินจากความสามารถในการ
ใช้เทคนิคการวิจัยและข้อสรุปที่
สมบูรณ์ ซ่ึงขยายองค์ความรู้หรือ
แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่
เดิมได้ 
3) ประเมินจากผลการศึกษาที่แสดง
ถึงความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล  
4) ประเมินจากความถูกต้องของ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค นิ ค วิ ธี วิ จั ย ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 

PLO4 สามารถน าความรู้เชิงธุรกิจ
มา ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ก า รท า ง า น
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อน าพาสู่การ
เป็ นผู้ บ ริห า รจั ดการ โครงกา ร
ออกแบบหรือเจ้าของกิจการ 

1) การบรรยายในชั้นเรียน และให้มี
การปฏิบัติงานในและนอกชั้นเรียน 
2)มีการสอดแทรกเน้ือหาที่เก่ียวกับ
ระเบียบข้อบังคับที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสาขาวิชาชีพในรายวิชาต่าง ๆ 
3) ก าหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชน  
4)  มอบหมายให้ปฏิบัติง านที่ มี
ลักษณะของการบูรณาการ ศาสตร์
และปัจจัยต่าง ๆ กับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
5) ก าหนดเน้ือหาในการศึกษาถึง 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกแบบ
และการปฏิบตัิงาน  
 
 

1)  ประเมินจากผลงาน 
2) ประเมินจากบทวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการโครงการออกแบบ 
3) ประเมินจากผลงานการออกแบบ
ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ต่ อ ย อ ด จ า ก
กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
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 6) มอบหมายใหป้ฏิบตังิานตาม
หัวข้อที่สนใจและความถนัดเฉพาะ
บุคคล โดยบูรณาการความรู้ และ
ทักษะตามความเชีย่วชาญ 

 

PLO5 สามารถบูรณาการองค์ 
ความรู้ด้านธุรกิจ เข้ากับการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยวิถีของ 
ความซ่ือตรงไม่เอารัดเอาเปรียบ 
สังคม 

1) ก าหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชน 
2)  มอบหมายให้ปฏิบัติง านที่ มี
ลักษณะของการบูรณาการ ศาสตร์ 
และปัจจัยต่าง ๆ กับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

1) ประเมินจากบทวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบรีหาร
จัดการโครงการออกแบบ 
2) ประเมินจากความสามารถในการ
ขยายองค์ความรู้หรึอแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้ 

PLO6 สามารถลื่อสาร ถ่ายทอด 
ความคิด และผลงานออกแบบ 
ในระดับสากล จากการ 
ประยุกต์ใช้หลักการน าเสนอ 
ผลงานได้อย่างมีระบบ และเป็น 
มืออาชีพ 

1) ก าหนดเน้ีอหาในการศึกษาถงึ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกแบบ
และการปฏิบตัิงาน 
2) มอบหมายใหป้ฏิบตังิานตาม
หัวฃ้อที่สนใจและความถนัดเฉพาะ
บุคคล โดยบูรณาการความรู้ และ
ทักษะตามความเชีย่วชาญ 

1) ประเมินจากผลงานการออกแบบ
ที่เกิดจากการต่อยอดจากกรณี
คิกษาทางธุรกิจ 
2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

PLO7 สามารถรวบรวมผลงานวิจัย
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานได้อย่างมีระบบ
แบบแผนในเชิงวิชาการ 

1) มีการสอนเร่ีองการอ้างอิงทาง
วิชาการทรัพย์สินทางปญ้ญา และให้
มีการอภิปรายในชั้นเรียนมีการ
วิจารณ์ผลงานโดยผู้สอนและผู้เรียน 
2) มีการบรรยายในชั้นเรียน และให้
มีการปฏิบตัิงานในและนอกชั้นเรียน 

1) ประเมินจากการปฏิบัติงาน ที่มี
การอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง 
และสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ใน
ด้านการเคารพสิทธิและการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2) ประเมินจากผลงาน 

PLO8 สามารถประยุกต์ 
เทคนิคการวิจัยมาใช้เป็น 
เคร่ืองมือในการขยายองค์ความรู้ 
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ถ่อให้ เ กิดผลงานสร้างสรรค์ที่ มี 
ความเป็นต้นแบบ 

1) มอบหมายให้ไปศึกษา
กระบวนการวิจัยและการปฏบิัติทาง
วิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ ์
2) มอบหมายงานวิจัยด้านการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทีต่่อยอดองค์
ความรู้เดิม 
 

1) ประเมินจากความสามารถในการ
ใช้เทคนิคการวิจัยและข้อสรุปที่
สมบูรณ์ ซ่ึงขยายองคค์วามรู้ 
หรีอแนวทางการปฏิบตัิในวิชาชีพที่
มีอยู่เดิมได ้
2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
การตอบค าถามในชั้นเรียน และการ
ทดสอบ 
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PLO9 สามารถคิดวินิจฉัย 
วิเคราะห์วิพากษ์ผลงานออกแบบ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ต ล อ ด จ น ปั จ จั ย ที่
เก่ียวเน่ืองในด้านการวิจัยผู้บริโภค 
ด้ ว ย ดุ ล พิ นิ จ ที่ มี ต ร ร ก ะ  แ ล ะ
วิจารณญาณ 

1) มอบหมายให้ปฏิบัติการศึกษา 
สืบค้นข้อมูลเอกสารและข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งวิธีการ
อ้ า ง อิ ง อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ต า ม
มาตรฐานสากล 
2) มีการบรรยายในชั้นเรียน และให้
มีการปฏิบัติงานใน และนอกชั้น
เรียน 

1) ประเมินจากผลการศึกษาที่
แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ถึ ง
ความสัมพันธ์ฃองป้จจัยต่างๆ 
อย่างมีเหตุมีผล 
2) ประเมินจากความถูกต้องของ 
การ ใ ช้ เทคนิค วิ ธี วิจั ย ในการ
ปฏิบัติงาน 

PLO10 สามารถค้นหาวิธีคิด 
สร้างแนวทาง ไปจนถึงการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
ในรูปแบบเฉพาะตน ผ่าน 
กระบวนการวิจัยเชิงทดลองที่ 
เป็นระบบแบบแผน 

1) ก าหนดข้อตกลงแบบมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
2) มอบหมายให้ศึกษาหลักการและ
ทฤษฏีด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1) ประเมินจากความตรงต่อเวลา 
แ ล ะ ก า ร ส่ ง ผ ล ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
2) ประเมินจากการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย 

PLO11 สามารถบูรณาการ 
แนวคิด และทฤษฏีจากศาสตร์ 
ด้านต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบ 
รวมทั้งการถ่ายทอดความคิดได ้
อย่างเป็นระบบแบบแผน น าไปสู่ 
การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ในด้าน 
นวัตกรรม 

1) มอบหมายให้ไปศึกษา
กระบวนการวจิัยและการปฏบิัติทาง
วิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ ์
2) มอบหมายให้ศึกษาวิธีการพัฒนา
ค ว า ม รู้ เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3)  มอบหมายให้ปฏิบัติง านที่ มี
ลักษณะเชิงการบูรณาการศาสตร์
และปัจจัยต่าง ๆกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

1) ประเมินจากผลงานที่
มอบหมายค าถามในช้ันเรียน 
และการทดสอบ 
2) ประเมินจากข้อค้นพบ และ
ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหา 
หรือแนวทางการวิจัยข้ันต่อไป
ด้วยการอ้างอิงข้อมูล 

PLO12 สามารถออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สะท้อน 
ความงาม และรสนิยมส่วน 
บุคคลอันมาจากความถ่องแท้ 
ในศาสตร์ด้านการออกแบบ 
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อ 
กฎระเบียบต่าง ๆ ทางสังคม 

1) ก าหนดให้มีการน าเสนอ ผลงาน
ออกแบบ อภิปรายสรุปผลการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2) มอบหมายให้ศึกษาประเด็น
ปัญหาในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 
และต่อยอดจากความรู้เดิม 

1) ประเมินจากระดับของการ
พัฒนาด้านความคิดริ เริ่มลร้าง-
สรรค์ของผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
2) ประเมินจากผลงาน  
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    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6. 
ทักษะ 
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 
คว

าม
ซื่อ

สัต
ย์ 

มีจ
ริย

ธร
รม

วิช
าช

พี 

รับ
ผิด

ชอ
บต

่อต
นเ

อง
 แ

ละ
สัง

คม
 

มีจ
รร

ยา
บร

รณ
 แ

ละ
รับ

ฟัง
คว

าม
คิด

ผู้อ
ื่น 

มีจ
ิตส

าธ
าร

ณะ
 มี

คว
าม

เส
ียส

ละ
 

เข้
าใ

จใ
นห

ลัก
กา

ร แ
ละ

ทฤ
ษฏ

ีเพ
ื่อก

าร
ค้น

คว้
า 

ถ่า
ยท

อด
คว

าม
คิด

 แ
ละ

พฒั
นา

คว
าม

รู้ใ
หม่

 

เข้
าใ

นใ
จก

าร
วิจ

ัยส
รา้

งส
รร

คท์
าง

ด้า
นศ

ิลป
ะ 

ปร
ะยุ

กต
์ใช

้ แ
ละ

ตร
ะห

นัก
ใน

ระ
เบ

ียบ
ข้อ

บัง
คบั

 

บูร
ณา

กา
รศ

าส
ตร

์ด้า
นต

า่ง
 ๆ

 ม
าใช

้ได
 ้

คิด
วินิ

จฉั
ย 

วิพ
าก

ษ์ 
วิจ

าร
ณ์ไ

ด ้

กา
รค

ิดเ
ชงิ

วิเค
รา

ะห
์ ส

ังเค
รา

ะห
 ์

น า
กา

รวิ
จัย

มา
ใช

้ต่อ
ยอ

ดอ
งค

์คว
าม

รู้ใ
หม่

 

คิด
ริเร

ิ่มส
ร้า

งส
รร

ค์ส
ูผ่ล

งา
นต

้นแ
บบ

 

ปร
ะยุ

กต
์ใช

้คว
าม

รู้จ
าก

ผล
งา

นวิ
จัย

ต่า
ง ๆ

 ได
 ้

แส
วง

หา
คว

าม
รู้ แ

ละ
ทัก

ษะ
ที่มี

คุณ
ค่า

ตอ่
สงั

คม
 

เข้
าใ

จ 
แล

ะส
าม

าร
ถป

รับ
ตัว

เข้
าก

บัส
งัค

มไ
ด้ 

มีภ
าว

ะเป
็นผ

ู้น า
 ต

าม
หล

ักธ
รร

มา
ภบิ

าล
 

รับ
ผิด

ชอ
บใ

นก
าร

กร
ะท

 า แ
ละ

ค า
พูด

ขอ
งต

นเ
อง

 

มีต
รร

กะ
ทา

งค
วา

มค
ิด 

ด้ว
ยแ

นว
คิด

เช
ิงส

ถิต
ิ 

สื่อ
สา

รด
้วย

ภา
ษา

พูด
 แ

ละ
ภา

ษา
กา

ยไ
ด ้

สื่อ
สา

รเนื้
อห

าส
าร

ะ 
แล

ะแ
นว

คิด
อย

่าง
มีร

ะบ
บ 

บูร
ณา

กา
รเท

คโ
นโ

ลยี
กา

รส
บืค

้นข้
อมู

ล 

คิด
ริเร

ิ่มใ
นก

าร
สร

า้ง
สร

รค
์ผล

งา
น 

แล
ะง

าน
วิจ

ัย 

รว
บร

วม
ผล

กา
รวิ

จัย
จา

กวิ
ทย

านิ
พน

ธ์ต
่าง

 ๆ
 

PLO1 สามารถค้นหาและสร้างแนว
ทางการออกแบบสร้างสรรค์เฉพาะตน 
ผ่านการปฏิบัติ งานเชิงทดลอง โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ
รสนิยม ความงามส่วนบุคคล 
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    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6. 
ทักษะ 
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 

PLO2 สามารถบู รณาการแนวคิดและ
ทฤษฎีจาก ศาสตร์ต่างๆ เข้ากับการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์  เพื่อตอบสนองต่อกระแสโลก 
ปั จ จุ บั น  ใ น มิ ติ ท า ง สั ง ค ม  วั ฒ น ธ ร ร ม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

                        

PLO3 สามารถค้นคว้าและวิจัย เพื่อเข้าใจ 
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ 
รวมถึง บริบทในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่าง
ถ่องแท้ จนน าไปสู่การพัฒนา งานออกแบบ
อย่าง เป็นระบบ 

                        

PLO4 สามารถน าความรู้ เชิ ง ธุ ร กิจมา
ประยุกต์ใช้กับการท างานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เพื่อน าพาสู่การเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ
ออกแบบหรือเจ้าของกิจการ 
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    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6. 
ทักษะ 
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 

PLO5 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ธุรกิจ เข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิถีของความซ่ือตรงไม่เอารัดเอาเปรียบ
สังคม  

                        

PLO6 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอด ความคิด 
และผลงานออกแบบในระดับสากล จาก
การประยุกต์ใช้หลักการน าเสนอผลงานได้
อย่างมีระบบ และเป็นมืออาชีพ 

                        

PLO7 สามารถรวบรวมผลงานวิจัยต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างมีระบบแบบแผนในเชิงวิชาการ  

                        

PLO8 สามารถประยุกต์เทคนิคการวิจัย
มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการขยายองค์ความรู้
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิด
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความเป็นต้นแบบ 
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    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ 
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 

PLO9 สามารถคิดวิ นิจฉัย วิ เคราะห์ 
วิพากษ์ผลงานออกแบบผลิตภณัฑ์ตลอดจน
ปจัจัยที่เก่ียวเน่ืองในด้านการวิจัยผู้บริโภค 
ด้วยดุลพินิจท่ีมีตรรกะ และวิจารณญาณ 

                        

PLO10 สามารถค้นหาวิธีคิด สร้าแนวทาง 
ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
ในรูปแบบเฉพาะตน ผ่านกระบวนการวิจัย
เชิงทดลองที่เป็นระบบแบบแผน 

                        

PLO11 สามารถบูรณาการแนวคิด และ
การออกแบบ รวมทั้งการถ่ายทอดความคิด
ได้อย่างเป็นระบบแบบแผน น าไปสู่การ
พัฒนาความรู้ใหม่  ๆในด้านนวัตกรรม
ทฤษฎีจากศาสตร์ด้านต่าง ๆ มาใช้ใน 
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    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) 

 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ 
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 

PLO12  สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ที่สะท้อนความงาม และ
รสนิยมส่วนบุคคล อันมาจากความถ่อง
แท้ในศาสตร์ด้านการออกแบบ ภายใต้
ความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบต่างๆ 
ทางสังคม 

                        

 
            หมายเหตุ :  ระบุสญัลกัษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรม ที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพ
ด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น  

1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความรู้สึก ของผู้อื่นที่จะ
ได้รับผลกระทบ  

1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น และ มีความกระตือรือร้น 
มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและ
แก้ไข 

1.4 มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้น า  
 
2. ด้านความรู้  

2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างถ่องแท้  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  

2.2 สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา ความรู้ใหม่ 
2.3 มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์ และการปฏิบัติทาง

วิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์  
2.4 สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อ  ตนเองและ

ส่วนรวม และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม ของท้องถ่ิน และในระดับนานาชาติ
ที่อาจมีผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  

3.1 สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแนวคิดเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลาย แปลกใหม่ 
 และไม่อาจท านายหรือคาดหมายได้ทั้งจากภายในและภายนอก สาขาวิชาที่ศึกษาข้ันสูง 

3.2 สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์วิพากษ์และวิจารณ์อย่างผู้รู้  
3.3 สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆอย่างบูรณาการ จับประเด็นของ

 แก่นความคิดส าคัญได้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และ  ประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
 เหมาะสม  

3.4 สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือ แนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ  
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3.5 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบ  ได้อย่าง
 สร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน  

3.6 มีความสามารถในการสังเคราะห์ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือ รายงานผลของ
 โครงการและจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการ หรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
 และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่ส าคัญ โดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่  
 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  4.1 สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม และเมื่อใดที่มี  ความต้องการ
 ข่าวสารและทักษะเพิ่มเติม ก็สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระ ในการแสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมูล
 ข่าวสารและทักษะนั้นๆ  
 4.2 มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคม ต่างวัฒนธรรม 
  4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างาน ของกลุ่มในภาพรวม 
 และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยหลักธรรมาภิบาล  

 4.4 มีความรับผิดชอบต่อความคิดค าพูดและการกระท าของตนเองและตามระเบียบ ข้อบังคับทั้ง
องค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสารสนเทศ  

 5.1 มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าแนวคิด 
 เชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม  

 5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษาอักษร ภาษา 
 ภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

 5.3 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและ รูปแบบที่เหมาะสม 
 กับเนือ้หาสาระ  

 5.4 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงาน การน าเสนอ 
 ผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

 
6. ด้านทักษะพิสัย  

 6.1 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่ระดับชาติ อย่างมีคุณค่า 
 และยั่งยืน 

 6.2 มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือจากรายงานผล ของโครงการ 
 และจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงได้ในวง วิชาการหรือวิชาชีพ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

PLOs : Program Learning Outcomes 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

363 511 การออกแบบเชิง
ทดลอง ด้านพื้นที่และวัสดุ  

            

363 512 ธุรกิจการออกแบบ
และการเป็นผู้ประกอบการ  

            

363 513 ทักษะการสื่อสาร
ภาพแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

            

363 514 การสร้างแนวคิด
การออกแบบ 

            

363 515 ประสบการณ์
วิชาชีพกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

            

363 516 ระเบียบวธีิการวจิยั
เชิงวิชาการส าหรับการ
ออกแบบ ผลิตภณัฑ์ 

            

363 521 การวิจัยประสบ 
การณ์ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

            

363 522 การออกแบบและ
วัฒนธรรม 

            

363 523 งานออกแบบวจิักษ ์             
363 524 การออกแบบภายใต้
ความความร่วมมือ 

            

363 525 สัมมนาการออกแบบ             
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

363 531 วิทยานิพนธ์             
363 532 การค้นคว้าอิสระ                 
363 541 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักออกแบบ 

            

 
หมายเหตุ  ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนด 
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   ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
แผน ก 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

ชั้นปีที่ 1              
363 511 การออกแบบเชิงทดลอง 
ด้านพื้นที่และวัสดุ   

4       Ap   E , C   

363 512 ธุรกิจการออกแบบและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

4  U   Ap        

363 513 ทักษะการสื่อสารภาพ
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3         Ap  E  

363 514 การสร้างแนวคิดการ
ออกแบบ 

4    An        E , C 

363 515 ประสบการณ์วิชาชีพกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

4 R     Ap, An       

363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
วิ ช า ก า ร ส า ห รั บ ก า ร ออ กแ บ บ
ผลิตภัณฑ์ 

3   An     An     

ชั้นปีที่ 2              
363 531 วิทยานิพนธ์ 12   R , U       E , C   
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แผน ข 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

PLO 
12 

ชั้นปีที่ 1              
363 511 การออกแบบเชิงทดลอง 
ด้านพื้นที่และวัสดุ  

4       Ap   E , C   

363 512 ธุรกิจการออกแบบและการ
เป็นผู้ประกอบการ  

4  U   Ap        

363 513 ทักษะการสื่อสารภาพ
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3         Ap  E  

363 514 การสร้างแนวคิดการ
ออกแบบ 

4    An        E , C 

363 515 ประสบการณ์วิชาชีพกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

4 R     Ap, 
An 

      

363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
วิชาการส าหรับการออกแบบผลติภัณฑ ์

3   An     An     

ชั้นปีที่ 2              
363 532 การค้นคว้าอิสระ 6   R , U        E , C   

      หมายเหตุ *  หมายถึง ระบุรายวิชาเรียงตามช้ันปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรูข้อง Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่องPLOs 
  Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์   “R” Understanding  แทนด้วยสัญลกัษณ์  “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  
  Analyzing     แทนด้วยสัญลักษณ์  “An”  Evaluating  แทนด้วยสัญลกัษณ์  “E”   Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 
  ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลกัษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลกัษณ์ “At”      
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปน็ไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2. การประเมินผลนักศึกษา 
 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์ที่
คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) และตามแนวทางการประเมินโดยใช้เกณฑ์ 
AUN-QA หรือเกณฑ์อื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยแนวทางการ
ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ที่ 5 ประกอบด้วย 
 (1) การประเมินผลนักศึกษา โดยสะท้อนด้วยการวัดความสามรถของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร 
ว่าได้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) ซึ่งจะได้มีการสรุปและรายงานผลเพื่อประเมินคุณภาพของการประเมินนักศึกษาและปรับปรุง/
พัฒนาในรอบถัดไป 
 (2) การประเมินผลนักศึกษา ได้มีการช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
ของแต่ละวิชา โดยก าหนดให้มีการช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา ซึ่งได้ระบุถึง ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จะท า
การประเมินผล วิธีการที่จะประเมินผล หลักเกณฑ์องค์ประกอบในการวัดประเมินผล การแจกแจงคะแนน
หรือค่าน้ าหนักในการวัดประเมินผล และต้องช้ีแจงให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ (Rubrics) และการแบ่งช่วงคะแนนเกรดในการวัด
ประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) 
 (3) วิธีการวัด/มาตรวัด ที่ใช้ในการประเมินผลนักศึกษาซึ่งวิธีการหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนตาม
ระดับคุณภาพ (Rubrics) การแบ่งช่วงคะแนนเกรดในการวัดประเมินผลนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของแต่ละรายวิชา (CLOs) ได้มีการตรวจสอบและสามารถใช้เป็นวิธีการวัด/มาตรวัด ในการ
ประเมินผลนักศึกษาได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้ 
 (4) มีการน าผลประเมินนักศึกษาที่ได้รับกลับไป (Feedback) เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนที่อยู่
ในช่วงระหว่างการเรียนรู้ในหลักสูตรก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา 
 (5) มีการจัดช่องทางและแสดงข้ันตอนให้ผู้เรียน/นักศึกษาได้ทราบ และสามารถใช้สิทธ์ิอุทธรณ์
ร้องเรียนได้ ในกระบวนการประเมินผลนักศึกษาได้ ตามระเบียบและข้อบังคับของคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ 
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3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน

คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
3.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชาให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับ

รายวิชาตามลักษณะเฉพาะของรายวิชามีคณะกรรมการโดยผา่นการก าหนดจากที่ประชุมกรรมการ
หลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนรวมทั้งก าหนดเป้าหมาย
ที่ผู้เรียนพึงจะได้รับในแต่ละรายวิชาในทุกรายวิชาได้จัดท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์
จากนักศึกษาและน าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป ก าหนด
ระยะเวลาและกรอบในการท าวิทยานิพนธ์ประเมินผลความก้าวหน้าโดยคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนทั้ง
จากภายในและภายนอกโดยความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1.2 การประเมินผลนักศึกษา โดยคลอบคลุมสาระของเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ที่ 5 
(Student Assessment) 

3.1.3 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
3.1.4 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องและน า

ผลการวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลั กสูตรแบบครบวงจรรวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยด าเนินการได้ดังนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตโดยการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

(3) การประเมินต าแหน่งและ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียนรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 
(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อความพรอ้มของ

นักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 
 
4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ( Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง โดยเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารบัฟังได้และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 อ่ืน ๆ 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

 
 

49 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่

1.1 มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย   

1.2 จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสงัเกตการณ์การเรียนการสอน และจัดท ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ

การสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการวัดและประเมินผลประจ าปี    
2.1.2 จัดอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
2.1.3 ส่งเสรมิให้อาจารยเ์พิ่มพูนความรู้ สร้างเสรมิประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนอย่างต่อเนื่อง 
2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.1.5 มีการจัดประชุมเพื่อพฒันาระบบการประเมินผล 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 ส่งเสรมิให้อาจารย์มสี่วนร่วมในกจิกรรมบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อสร้างเสรมิ

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.2.2 ส่งเสรมิให้อาจารย์ท างานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่าง

ต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
2.2.3 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์ 
2.2.4 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการในระดับที่สงูข้ึน 
2.2.5 ส่งเสรมิการเขียนบทความทางวิชาการ ต ารา หนังสือ หรือเอกสารวิชาการอื่นๆ 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ าคณะมีณฑนศิลป์ ประกอบด้วย คณบดีรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะ
มัณฑนศิลป์ เป็นผู้ก ากับดูแล มีหน้าที่ให้ค าแนะน าตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้สอน 
วางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
2.  บัณฑิต 
 2.1 การส่งเสริมการแสดงงานการส่งผลงานประกวดในระดบันานาชาติหรือเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ
ต่าง ๆ 
 2.2 การจดสทิธิบัตรผลงานออกแบบ 
 2.3 การประเมินคุณภาพการท างานของนักศึกษาผ่านผู้ประกอบการและผู้ว่าจ้างบัณฑิต 
 
3.  นักศึกษา 

3.1 ศึกษาข้อมูลและส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ประกอบ
ในการวางแผนการรับนักศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
 3.2 จัดการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม เมื่อครบรอบ
หลักสูตรเพื่อน ามาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
4.  อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี

คุณวุฒิ การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ ที่เกี่ ยวข้องกับศิลปะหรือการออกแบบ และมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 จัดให้มีการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ในการวางแผน การจัดการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพหลักสูตร และ
การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการให้ได้มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
จัดให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการท างานวิชาการ หรือ
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วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือการออกแบบข้ันสูงให้กับนักศึกษา โดยผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชา 
จะต้องเสนอรายช่ืออาจารย์พิเศษพร้อมประวัติ ต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง และระบุช่ืออาจารย์พิเศษที่ท าการสอนในแต่ละสัปดาห์ ลงใน 
มคอ.3 ให้ชัดเจน ทั้งนีอ้าจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบของรายวิชาน้ัน 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย  โดยให้สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

5.2.1 จัดงบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
5.2.2 จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา 
คณะกรรมการบัณฑิตประจ าหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
6.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

(1) อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลงัสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึง่ครัง้ 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบัการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลกัสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งช้ีบงัคับที่ต้องมผีลการด าเนินการ (ข้อที่ 1-5) (ตัว) ในแต่ละป ี 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ี (ตัว) ในแต่ละป ี 9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี ้
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผล

ด าเนินการ บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับ
และตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 

 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบง่ช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 9 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบง่ช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบง่ช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งช้ีรวม 12 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

 
 

54 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษาการตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

1.1.2 จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแตล่ะ
รายวิชา และน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการสอน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน

รายวิชา โดยประเมินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนดซึ่งผลการประเมินจะ
จัดส่งอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 

1.2.2 ประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากคณะฯ เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา 
1.2.3 คณะฯ รวบรวมและสรุปผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะ

การสอน เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
รายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน ผู้แทนบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ท าการประเมินในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

2.1 โดยนักศึกษาและมหาบัณฑิต 
2.1.1 วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม จากนักศึกษาปัจจบุันทุกช้ันปี และจาก

มหาบัณฑิตผูส้ าเรจ็การศึกษาในหลักสูตร 
 2.1.2 น าผลการประเมินมาประกอบการปรับปรงุหลักสูตร การบริหารและการเรียนการ
สอน  

 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
2.2.1 วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากคณะฯ ประกอบด้วยนักวิชาการ และ/หรือ ผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.2.2 น าผลการพิจารณามาประกอบการปรับปรงุหลักสูตร การบริหารและการเรียนการ

สอน 
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2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
2.3.1 ติดตามข้อมูลนายจ้าง และ/หรือ ผูบ้ังคับบัญชาโดยส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตด้วยแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ 
2.3.2 น าผลการพิจารณามาประกอบการปรับปรงุหลักสูตร การบริหารและการเรียนการ

สอน 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มกีารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อื่นที่

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา (มคอ.5) และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกภาคการศึกษาตามที่ก าหนด ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และทุก
รายวิชาต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามผลการประเมินรายวิชา 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบ
ระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

ภาคผนวก ข  ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ค สรปุผลการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี  

 พ.ศ. 2557  

ภาคผนวก ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนกุรรมการพจิารณาหลักสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

 ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกบัหลักสูตรปรบัปรุง 

ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคลอ้งของผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร  

  (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  

  (Course Learning Outcomes : CLOs) 

ภาคผนวก ช รายละเอียดค าช้ีแจงการเปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) กับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 

ภาคผนวก ซ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
1. ชื่อ-นามสกุล 

ดร. ปฐวี  อารยภานนท์ (มีการเปลี่ยนนามสกลุ จาก ศรีโสภา) 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศป.ด. (วิจัยและสร้างสรรค์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 
คอ.ม. (เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2547) 
ศ.บ. (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543) 
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2537) 

 
สังกัด  

คณะมัณฑนศิลป์  
 
ผลงานสร้างสรรค์ 

Ptave Arrayapharnon. (2019). "FOP" Flexible Opening Package. The art instructors' 
  artwork exhibition and publication project, Under the academic collaboration 
  between the Faculty of Decorative Arts Silpakorn University Thailand and the 
  College of Design Kookmin University South Korea, 2019. Cho Hyung Gallery. 
  Kookmin University. South Korea. 2 - 3 May 2019. (58-63) 
      Ptave Arrayapharnon. (2018). Puparn. 2018 Pacific Rim International Exhibition. Hue 
  University, Vietnam. 21 - 24 November 2018. (47) 
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      Ptave Arrayapharnon. (2017). Timeless-Waste (Watch Strap). 2017 Pacific Rim  
  International Exhibition, Art and Design Exhibition by Kongju National  
  University, Korea and The Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, 
  Thailand. H.R.H.Princess Sirindhorn Art Gallery, Silpakorn University  
  Sanamchandra Campus. 14 - 17 November 2017. (24) 
 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
      วุฒินันท์ รัตสุข, ปฐวี อารยภานนท์ (2561). การออกแบบตัวอักษรและภาพส าเร็จรูปในรูปแบบ 
  เลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง.  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่  12 ฉบับที่  1  ประจ าเดือน มกราคม - เมษายน 2561.  
 (TCI กลุ่มที่ 1). (142-163).   

      คณินณัฎฐ์ โอฬารวงศ์สกุล, ปฐวี อารยภานนท์ (2560). การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริม 
  กิจกรรมทางศาสนาส าหรับผู้สูงอายุ ในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองเก่า กรณีศึกษา: ชุมชนนางเลิ้ง 

 กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University ฉบับ
 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน กันยายน – 
 ธันวาคม 2560.(TCI กลุ่มที่ 1). (1720-1737)  

 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  3  ปี       
ระดับปริญญาบัณฑิต       
 363 111 มนุษย์ปัจจัยส าหรับการออกแบบ 

363 112 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 
363 212 ศิลปนิพนธ์ 
363 215 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
363 216 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงพานิชย ์
363 217 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงแนวคิด 
363 239 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
 363 504 ระเบียบวิจัยส าหรบันักออกแบบ 

363 522 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ช้ันสูง  
363 524 การออกแบบสามมิติเชิงทดลอง 
363 531 วิทยานิพนธ์ 
363 532 การค้นคว้าอิสระ 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. ชื่อ-นามสกุล 

ดร. รัฐไท  พรเจริญ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์  

 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ศป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี (2549) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541) 
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) วิทยาลัยครสูวนดุสิต (2534) 

 
สังกัด 

คณะมัณฑนศิลป์  
 
ผลงานสร้างสรรค์ 
 ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ (2560). ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง. นิทรรศการ 
  ผลงานคณาจารย์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ ณ Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารา
  กอน. 18 - 22 กันยายน 2560. (พิมพ์แทรกในสูจิบัตรภายหลัง) 

รัฐไท  พรเจรญิ, ลุ้ย กานต์สมเกียรต ิ(2559). รูปแบบซุ้มเพ่ือการพักผ่อนในท่ีพักอาศัย. ศูนย์ 
  วัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
  จันทร์ นครปฐม. โครงการสง่เสรมิ ชุมชนต้นแบบสบืสานมรดกภูมปิัญญทางวัฒนธรรมสู่ 
  เศรษฐกจิสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์. 15 - 30  
  กันยายน 2559. (92) 
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รัฐไท  พรเจรญิ, ลุ้ย กานต์สมเกียรติ (2558). การออกแบบผลิตภัณฑ์เก็บรักษารูปเคารพเพ่ือการ
  บูชาในท่ีพักอาศัย. นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารยค์ณะมัณฑนศิลป์ ณ หอศิลปะและ
  การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 15 - 27 กันยายน 2558. (80-82) 
 
ประสบการณ์สอน  ระยะเวลา  3  ปี 
ระดับปริญญาบัณฑิต 

363 104 การเขียนแบบเทคนิค 
363 105 คอมพิวเตอร์ส าหรบัการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
360 107 เขียนแบบเบือ้งต้น 
363 116 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านกลไก 
363 204 การออกแบบโครงสร้าง 
363 212 ศิลปนพินธ์ 
363 243 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

363 414 ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
363 416 เทคนิคการร่างแบบส าหรับนกัออกแบบ 
363 531 วิทยานิพนธ์ 
363 532 การค้นคว้าอิสระ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. ชื่อ-นามสกุล 

 ดร. ตรีชฎา  โชติรัตนาภินันท์ 
   
ต าแหน่งทางวิชาการ  

อาจารย์  
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Design) Goldsmiths College, University of London, UK (2018) 
 M.Res. (Design) Distinction, Goldsmiths College, University of London, UK (2008) 

B.A. (Arts, Design and Environment) First Class Honours, Central Saint Martins  
   College of Art and Design, University of the Arts London, UK (2007)  
นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
 

สังกัด 
คณะมัณฑนศิลป์  
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
อินทิรา นาควัชระ , ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ , ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย 
 กานต์สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุ
 เศรษฐ์, ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย , ศรีนาฎ ไพโรหกุล (2560).  
 ฉลากสมุนไพร .  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า :  โครงการส่งเสริมชุมชน
 ต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่  2. ศูนย์
 ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
 (36-37) 
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อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ 
  สมเกียรต,ิ รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, 
  ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล (2560). กลุ่มผลิตภัณฑ์แปร
  รูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพ่ือการพัฒนาบ้านลานแหลม ต าบลวัดละมุด. โครงการ
  ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. 
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 
  2560. (38-39) 

  อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ 
  สมเกียรต,ิ รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, 
  ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล (2560). กลุ่มอาชีพจักสาน
  ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball. โครงการส่งเสริมชุมชน
  ต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ 
  ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
  (34-35) 
 อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ , ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์

 สมเกียรต,ิ รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, 
 ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล (2560). หมู่บ้านวัฒนธรรม
 ไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา
 ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
 พระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. (42-43) 

  
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี   
ระดับปริญญาบัณฑิต 

363 112 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 
363 113 วัสดุและวิธีการผลิต 2 
363 201 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 
363 202 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 
363 203 วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ ์
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363 206 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 
363 208 ธุรกิจออกแบบเบื้องต้น 
363 212 ศิลปนพินธ์ 
363 227 การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยัง่ยืน 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

360 503  บรูณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์  
360 504  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรบันักออกแบบ  
363 513  การบริหารงานออกแบบ 
363 528  กลยุทธ์ด้านการตลาด 
363 531 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4. ชื่อ – นามสกุล 

ดร. ลุ้ย  กานต์สมเกียรต ิ
  

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร)์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555) 

วศ.ม. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533) 

วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี (2524) 

 

สังกัด  

คณะมัณฑนศิลป์  

 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ, รัฐไท พรเจริญ (2560). ผลิตภัณฑ์สาธารณะในเขตชานเมือง. นิทรรศการ 
  ผลงานคณาจารย์ ประจ าปี 2560 : สืบสานปณิธานพ่อ ณ Lifestyle Hall ช้ัน 2 สยามพารา
  กอน. 18 - 22 กันยายน 2560. (พิมพ์แทรกในสูจิบัตรภายหลัง) 

รัฐไท  พรเจริญ, ลุ้ย กานต์สมเกียรติ (2559). รูปแบบซุ้มเพ่ือการพักผ่อนในท่ีพักอาศัย. ศูนย์ 
  วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
  จันทร์ นครปฐม. โครงการส่งเสริม ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปญัญทางวัฒนธรรมสู่
  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์. 15 - 30 
  กันยายน 2559. (92) 
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รัฐไท  พรเจริญ, ลุ้ย กานต์สมเกียรติ (2558). การออกแบบผลิตภัณฑ์เก็บรักษารูปเคารพเพ่ือการ
  บูชาในท่ีพักอาศัย. นิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ณ หอศิลปะและ
  การออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 15 - 27 กันยายน 2558. (80-82) 
 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี   
ระดับปริญญาบัณฑิต 

363 104 การเขียนแบบเทคนิค 
363 105 คอมพิวเตอร์ส าหรบัการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
360 107 การเชียนแบบเบื้องต้น 
363 116 กลไกในงานออกแบบผลิตภัณฑ ์
363 205 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 
363 210 การบรหิารงานอุตสาหกรรม 
363 212 ศิลปนิพนธ์ 
363 236 โครงการส่วนบุคคล 1 
363 237 โครงการส่วนบุคคล 2 

                 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

360 504 ระเบียบวิจัยส าหรบันักออกแบบ 
363 512 ออกแบบผลิตภัณฑ์ช้ันสงู 2 
363 513 การบรหิารงานออกแบบ 
363 531 วิทยานิพนธ์ 
363 532 การค้นคว้าอิสระ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

5. ชื่อ – นามสกุล 
ดร. จิรวัฒน์  วงศ์พันธุเศรษฐ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Fine Arts) University of Tasmania, Australia (2000) 

M.I.D. (Industrial Design) Rhode Island School of Design, USA (1992) 

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ)์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 

สังกัด  

คณะมัณฑนศิลป์  

 

ผลงานวิจัย  
 เรืองลดา ปุณยลิขิต, ประดิพัทธ์ เลิศรุจิด ารงค์กุล , วีรวัฒน์ สิริเวศมาศ, ภูวนาถ รัตนรังสิกุล ,  

  จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, ศราวุฒิ ปิ่นทอง, ชัยวุฒิ รื่นเริง. (2560). รัตนาภรณ์พืชผล, “การ

   พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง” กรมการพัฒนาชุมชน

  กระทรวงมหาดไทย. (85-97) 

 

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

เอกชาติ จันอุไรรัตน์, สน สีมาตรัง, ไพโรจน์ ชมุนี, น้ าฝน ไล่สัตรูไกล, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, วีรวัฒน์ 

  สิริเวสมาศ, ยอดขวัญ สวัสดี, เรืองลดา ปุณยลิขิต. (2560). หลักการพ้ืนฐาน ของวิธีวิจัยใน

  งานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของ บัณฑิตหลักสูตรดุษฎี

  บัณฑิตศิลปะการออกแบบ. สถาบันวิจัยและพัฒนา นครปฐม, กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 

  คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร.(TCI กลุ่มที่ 1). (3185-3197)   
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ผลงานสร้างสรรค์ 
 จิรวัฒน ์วงศ์พันธุเศรษฐ์, เรืองลดา ปุณยลิขิต, ศราวุฒิ ปิ่นทอง (2559). PhD Design Arts  
  Exhibition Design [ประเภทผลงานออกแบบ]. งานบ้านและสวนแฟร์ 2016 บูทที่ 7A-B 
  ณ อาคารแสดงสินค้า ซาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานีวันที่ 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 
   2559. (8) 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี   
ระดับปริญญาบัณฑิต 

363 103 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1  

363 209 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 6  

363 211 สัมมนาการออกแบบ  

363 213 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5  

363 214 การออกแบบเลขนศิลป์ 3  

363 215 สัมมนาการออกแบบ  

363 237 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2  

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
363 511 ออกแบบผลิตภัณฑ์ข้ันสงู 1 
370 601 การวิจัยข้ันสูงทางศิลปะการออกแบบ  

370 602 สัมมนาศิลปะการออกแบบ  

370 603 หัวข้อพิเศษด้านศิลปะการออกแบบ  

370 621 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

6. ชื่อ-นามสกุล   
นายภาคภูมิ บุญธรรมช่วย   

  
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

M.A. (Industrial Design) Birmingham Institute of Art and Design, UCE, UK (2001) 
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2538) 

 

สังกัด  

คณะมัณฑนศิลป์  
ผลงานสร้างสรรค์ 

ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย. (2561). สัตว์บูชา : ความเช่ือเรื่องการเคารพธรรมชาติแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ า
โขง (บริเวณไทย-ลาว) สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนบ้านเชียง เพื่อน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสูโ่ลก” Art identity 
: From Local to Global. ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม อวานี 
ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันภาคีเครือข่าย จ านวน 27 สถาบัน. (602-618) 

 
ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย. (2561). The Holy Animal: The Origin of Respective Natural Spirit 

from Ancestor of The Mekong River Civilization to Product Design for 
Local Community and Wisdom นิทรรศการ “2018 Pacific Rim International 
Exhibition” ณ Hue University ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 
2561. (47) 
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ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย. (2559). โคมไฟลอยน้ า (Floating Lamp) นิทรรศการ “โครงการส่งเสริม

ชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิทรรศการผลงาน
คณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปี 2559” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกรียติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ระหว่าง
วันที่ 15 - 30 กันยายน 2559. (93) 

ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย. (2558). เรืองรองยามอรุณ นิทรรศการ “โครงการเฉลิมพระเกรียติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 : รุ่งอรุณแห่งความสุข นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ 2558 Design 
Network ASEAN 2015” ณ หอศิลป์และการออกแบบคณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพฯ. 15 - 27 กันยายน 2558. (128) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี 
ระดับปริญญาบัณฑิต 

360 101 การออกแบบ 1 
360 102 การออกแบบ 2 
363 101 ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
363 102 การท าหุ่นจ าลอง 
363 109 การออกแบบ 3 มิติ 
363 207 การสร้างสรรค์แนวคิดในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
363 112 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 
363 212 ศิลปนิพนธ์ 
363 236 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1 
363 237 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 2 
363 238 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 3 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 363 512 การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้ันสูง 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

7. ชื่อ-นามสกุล   
นางสาวอินทิรา  นาควัชระ   

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  

      ลาดกระบัง (2546) 

สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั (2541) 

สังกัด  
คณะมัณฑนศิลป์  

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ 
 สมเกียรต,ิ รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, 
 ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล (2560). ฉลากสมุนไพร. กลุ่ม
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลบางไทรป่า :  โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิ
 ปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. (36-37) 
อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ 
  สมเกียรต,ิ รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, 
  ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล (2560). กลุ่มผลิตภัณฑ์แปร
  รูปผักตบชวา กลุ่มสตรีบริการเพ่ือการพัฒนาบ้านลานแหลม ต าบลวัดละมุด. โครงการ
  ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. 
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 
  2560. (38-39) 
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  อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์ 
  สมเกียรต,ิ รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, 
  ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล (2560). กลุ่มอาชีพจักสาน
  ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ต าบลคลองนกกระทุง : Cat Teaser Ball. โครงการส่งเสริมชุมชน
  ต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ 
  ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. 
  (34-35) 
 อินทิรา นาควัชระ, ชิตชัย ควรเดชะคุปต์, ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ , ปิติ คุปตะวาทิน, ลุ้ย กานต์

 สมเกียรต,ิ รัฐไท พรเจริญ, อินทรธนู ฟ้าร่มขาว, ชาคร ผาสุวรรณ, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, 
 ปฐวี อารยภานนท์, ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย, ศรีนาฎ ไพโรหกุล (2560). หมู่บ้านวัฒนธรรม
 ไทยโซ่ง บ้านเกาะแรต : บรรจุภัณฑ์. โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญา
 ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
 พระชนมพรรษา นครปฐม. 17 - 18 พฤษภาคม 2560. (42-43) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี 
ระดับปริญญาบัณฑิต 

363 107 การน าเสนอผลงาน  
363 108 ศิลปะไทยปริทัศน์ 
363 112 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 
363 114 การออกแบบเลขศิลป์ 1 
363 201 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 
363 213 การออกแบบเลขศิลป์ 2 
363 215 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ 
363 236 โครงการศึกษาส่วนบุคคล 1 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
363 511 การออกแบบผลิตภัณฑ์ช้ันสูง 1 
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ภาคผนวก ค 
 

สรุปผลการประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2557 
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บทสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้เปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2552 
นับเป็นหลักสูตรที่ 5 ของคณะมัณฑนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตผลงานวิจัย ต ารา ข้อมูลทางวิชาการ และสามารถบูรณาการความรู้  ในการ
ค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีและทฤษฎีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  

ช่วงระยะเวลาที่ร่างหลักสูตรและเปิดการเรียนการสอนในตอนนั้น ยังไม่มีระบบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ได้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังกล่าว ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรฯ นี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีผลการด าเนินงานหลักสูตร ดังนี้ 
 
ด้านบุคลากร ปัจจุบันภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มีบุคลากรจ านวน 14 คน  ในต าแหน่ง รองศาสตารจารย์ 1 
คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน และต าแหน่งอาจารย์  7  คน จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร ดังนี้   

ระดับปรญิญาเอก      5     คน 
ระดับปรญิญาโท           9     คน  
 

ด้านการเงนิและงบประมาณ 
รายรับปัจบุัน        2,140,394     บาท 
กองทุนสะสม        1,286,597     บาท 
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จ านวนนักศึกษา 
                         พ.ศ.           จ านวนที่รับ (คน) 
                         2552     29 
                         2553     40 
                         2554     53 
                         2555     30 
 2556     30 
 2557     20 
 2558     20 
 2559     30 
 2560     15 
 2561     6  
                         รวม      273 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนรับนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาตามจริง 
 

รายการเปรียบเทียบ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. จ านวนรับนักศึกษาตามแผนหลักสูตร 20 20 30 30 30 
2. จ านวนรับนักศึกษาตามจรงิ 20 20 30 15 6 

 
จากการสัมภาษณ์  ผู้บรหิาร อาจารย์  ผู้ว่าจ้างนักศึกษา  และ นักศึกษา ถึงผลการด าเนินงานของ

หลักสูตรดงักล่าวของภาควิชาฯ ได้ข้อสรุปดงันี ้
 ผู้บริหารและอาจารย์ให้ความเห็นว่า ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านการเรียนส าหรับนักศึกษาที่มี
ความรู้ในระดับปริญาตรีไม่ตรงกับสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และแตกต่างกันออกไป ในการเข้ามาเรียนใน
หลักสูตรปริญญาโท และควรให้เรียนในแผน ข เพราะหลักสูตรแผน ข ได้มีการจัดเตรียมไว้ส าหรับการเปิด
โอกาสทางการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับนักศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาเหล่านั้น
โดยตรง โดยให้ได้ความรู้ในลักษณะของการบูรณาการทางด้านวิชาชีพต่าง ๆ กับวิชาชีพด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบนัถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ ได้กลายเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของ
ผู้คน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ผู้มีความรู้ความสามารถในหลากหลายศาสตร์สาขาย่อมสามารถเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์
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หรือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการไดอ้ย่างแท้จริง ลึกซึ้ง หรือ แตกต่าง และออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ออกมาได้อย่างดี 
มีคุณภาพ และคุณค่านั่นเอง 
 ผู้ว่าจ้าง มีความพึงพอใจในหลักสูตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อเรียนแล้วสามารถท างานใน
ขอบเขตของการเรียน และความรู้ที่ได้จากการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  ท าให้
สามารถท างานได้อย่างกว้างขวาง และท าให้บัณฑิตมีพื้นฐานการออกแบบที่ดี และควรมีการเผยแพร่ผลงาน
ด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับบัณฑิตของนักศึกษาให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้ทราบว่าในหลักสูตรมี
การเรียนการสอนอย่างไรบ้าง 
 นักศึกษาที่มีวุฒิปริญาตรีไม่ตรงกับสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความคาดหวังว่าจะมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ แต่เมื่อเรียนจบแล้วยังไม่มั่นใจในการประกอบอาชีพทางด้าน
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง และเห็นว่าความรู้ทางด้านทักษะและเทคนิค ในการออกแบบบางลักษณะ เช่น ใน
การเขียนแบบหรือการท าต้นแบบยังไม่พอเพียง แต่มีความรู้ ในด้านการวางแผนด้านผลิตภัณฑ์หรือด้าน
การตลาดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบมากขึ้น และในขณะที่เรียนรู้สึกมีงานที่ต้องท าส่งมากและไม่รู้ทิศทางในวิธี
การศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
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1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 2557) ก ับหลักสูตรปรับปรุง (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ
แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ   21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ   22 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40  หน่วยกิต 

 
เพิ่ม 1 หน่วยกิต 

- 
- 

เพิ่ม 1 หน่วยกิต 
 

แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ   24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต 

แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ   22 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40  หน่วยกิต 

 
ลด 2 หน่วยกิต 

- 
- 

ลด 2 หน่วยกิต 
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2. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชาหลักสูตรเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 2557) ก ับหลักสูตรปรับปรุง (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

360 501     สุนทรียศาสตร์ส าหรับนักออกแบบ                    3(3-0-6) 
 (Aesthetics for Designers) 
  ความคิดทางปรัชญากระแสต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักความ
งาม รสนิยม ทฤษฎีศิลปะ และการออกแบบของตะวันตกและตะวันออก 
 

363 523      งานออกแบบวิจักษ์                              3(3-0-6) 
 (Design Appreciation) 
  การซึมซับ รับรู้ ตีความ เปรียบเทียบ ผลงาน บริบท และ
กระบวนการท างานของนักสร้างสรรค์ต่างๆ ผู้มีบทบาทหรือมีแนวคิดโดดเด่น 
น าไปสู่แนวคิด และรสนิยมเฉพาะตัว 

 

ปรับชื่อและเนื้อหาจากวิชา
เดิม (363 501)  
ที่มุ่งเน้นความคิดทาง
ปรัชญาและการเรียนการ
สอนแบบบรรยาย ให้เป็น
รายวิชาใหม่ (363 523) ที่
เป็นวิชาเลือก ส่งเสริม 
PLO1 ส าหรับนักศึกษาแผน 
ข ซ่ึงมักเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้
จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมาในสายตรง 

360 503 บรูณาการและนวัตกรรมในงานออกแบบสร้างสรรค์   3(2-2-5)  
 (Integration and Innovation in Creative Design) 
         หลักการ และแนวทางการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
และปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

 ปรับออก 
เน่ืองจากมีการปรับ 
“การบูรณาการแนวคิดและ
ทฤษฎีจากศาสตร์ต่างๆเข้า
กับการออกแบบผลิตภัณฑ์” 
เป็น PLO2 จึงมีการแทรก
การเรียนการสอนที่
สนับสนุน PLO2 ไว้ในหลาย
รายวิชา รายวิชาเดิมจึงไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องสอน
แยกออกมาอย่างเจาะจง 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 363 514  การสร้างแนวคิดการออกแบบ                      4(2-4 -6 ) 

 (Design Thoughts) 
  การสร้างดุลยภาพระหว่างความจริงกับจิตนาการ เหตุและ
ผล จุดเริ่มต้นทางความคิดผ่านกระบวนการ ที่สอดคล้อง จนน าไปสู่ทฤษฎีเพื่อ
ผลลัพธ์ทางรูปธรรมและนามธรรม 

เป็นรายวิชาใหม่  
ที่ส่งเสริม PLO1 

360 504  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับนักออกแบบ                     3(3-0-6) 3(3-0-6) 
(Research Methodology for Designers)  

  ความหมาย ประเภท กระบวนการวิจัยที่เก่ียวข้องกับศิลปะ
และการออกแบบ การน าเสนอ การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัย 
 

363 516  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 3(3-0-6) 
 (Academic Research Methodology for Product 
Design) 
 กระบวนการและปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบ การ
เตรียมความพร้อมใน การท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

รายวิชาเดิม (360 504) 
มุ่งเน้นภาพกว้างของ
กระบวนการวิจัยด้านการ
ออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย  
โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถเขียน
รายงานการวิจัยเชิงวิชาการได้ 
ซึ่งได้รับผลสะท้อนกลับจาก
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันว่าเป็น
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาซับซ้อน 
ผู้เรียนต้องการใช้เวลาในการ
ฝึกฝนทักษะวิจัย และต้องการ
น าทักษะวิจัยไปใช้ในวิชาชีพ
จริงด้วย จึงปรับเป็น 2 รายวิชา
ใหม่ท่ีเชื่อมโยงกัน คือ 363 

516 ท่ีเน้นระเบียบวิธีการวิจยั
เชิงวิชาการ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการท าวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ ท้ัง 2 
รายวิชานี้ ส่งเสริม PLO3 ตาม
ด้วย 363 521 ในภาค 

363 521  การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 3(3-0-6)     
 (User Experience Research for Product Design)  
  การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิภาคสนาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย และการน าผลวิจัยไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

                 .                 
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  การศึกษาถัดมา ที่มุ่งเน้น

ก า ร ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ประสบการณ์ผู้ใช้และการ
น า ผ ล วิ จั ย ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบผลิตภัณฑ์  ผ่าน
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ก็ บ แ ล ะ
วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 

360 541 ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 
(English for Designers) 

เงื่อนไข:  1. ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
หลักสูตร 
 2. วัดการศึกษาเป็น S หรือ U 

 ศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในสาขา
ศิลปะและการออกแบบ   
 

363 541 ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ                      3(3-0-6) 
 (English for Designers) 

เงื่อนไข:  1. ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
หลักสูตร 
 2. วัดการศึกษาเป็น S หรือ U 

 การพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง การน าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ 
ส าหรับการศึกษาค้นคว้า ด้านศิลปะและการออกแบบ 

ปรับเนื้อหาจากรายวิชา
เดิม ที่สอนเน้นแค่ทักษะการ
สื่อสาร โดยปรับให้เน้นการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ด้วย ซ่ึงก็เป็นทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

363 511  ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง  1                   4(2-4-6) 
               (Advanced Product Design I) 
                การวิเคราะห์และวิจารณ์ประเด็นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และเพื่อผู้บริโภค รวมถึงกระบวนการ
และปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ ความคิด
สร้างสรรค์ รูปลักษณ์ ประโยชน์ใช้สอย การใช้งาน และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 
เพื่อน าไปสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์                                
              มีการศึกษานอกสถานที่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 
มีการน าเน้ือหาบางส่วนไป
ผนวกเป็นรายวิชาใหม่ (363 
511) ที่ สนับสนุน PLO1 
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363 512  ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง  2                            5(2-9-4)                                   
              (Advanced Product Design II) 
              วิชาบังคับก่อน : 363 511 ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 1 
                    การร่วมสัมมนาในชั้นเรียนเก่ียวกับแนวทางการผลิตและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ในด้านของกระบวนการ  ศักยภาพ  เทคโนโลยีในการ
ผลิต รวมทั้งด้านการแข่งขัน การตลาด และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและมีต่อธุรกิจ มีการน าเสนอโครงการออกแบบใน
ลักษณะความร่วมมือทางด้านการออกแบบกับองค์กรภาคเอกชน หน่วยงาน 
และสถาบันการออกแบบอ่ืนๆ ประกอบ  
                 มีการศึกษานอกสถานที่  

363 515     ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์      4(2-4-6) 
                (Professional Experience in Product Design) 
             การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงข้อมูลกระบวนการในการ
ออกแบบและปัจจัยอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในเชิงธุรกิจและการตลาด  
  มีการศึกษานอกสถานที่ 

ปรับจากรายวิชาเดิม (363 
512) ให้ทันสมัย โดย
รายวิชาใหม่ (363 515)  
มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การร่วมมือกับนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มืออาชีพที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
รายวิชาน้ีต่อยอดความรู้
ความเข้าใจจากรายวิชา 
363 512 

363 513   การบริหารงานออกแบบ                                  3(3-0-6) 
        (Design Management) 

      การออกแบบโครงสร้างในองค์กรต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับงาน
ออกแบบ เครื่องมือที่ ใช้ในการวางแผน การตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนการ
ออกแบบ กลยุทธ์ด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างแนวคิด
ไปสู่การสร้างกิจการด้วยตนเอง 

363 512    ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ 4(2-4-6) 

 (Design Business and Entrepreneurship)   
  การสร้างมูลค่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยและเงื่อนไขทางการตลาด ตามการขับเคลื่อนของสังคม ยุคสมัย และ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบ 

รายวิชาใหม่ (363 512) 
เ ป็ น ก า ร ผ น ว ก ร ว ม  2 
รายวิชาเดิม (363 513 และ 
363 528) โดยอิงจากสภาพ
ธุ ร กิ จ ก า ร อ อ ก แ บ บ ใ น
ปัจจุบัน ที่นักออกแบบเลือก
ท างานในองค์กรขนาดใหญ่
น้ อ ย ล ง แ ล ะ หั น ม า เ ป็ น
ผู้ประกอบการรายย่อยมาก
ยิ่งขึ้น รายวิชาน้ีสนับสนุน 
 

363 528  กลยุทธ์ด้านการตลาด                        3(3-0-6) 
        (Marketing  Strategy) 

    ความคิดและกระบวนการวางแผนงานด้านการตลาด ทิศทางการ  
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ด าเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้เกิดแผนปฏิบัติการทางการตลาดในเชิงรุกและเป็น
แนวทางในการตัดสินใจ น ามาประยุกต์ใช้ประกอบการพิจารณาอย่างสอดคล้อง
กับการออกแบบผลิตภัณฑ์   

 PLO4 

363 514  เทคนิคการร่างแบบส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์    3(2-3-4) 
      (Sketch Techniques for Product Design)         
               การร่างแบบส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื ่อให้ผู ้เร ียน
สามารถถ่ายทอดแนวคิดสู่ภาพ น าเสนอได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม เหมาะ
ส าหรับการน าเสนองานเบื้องต้น 
 

363 513  ทักษะการส่ือสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 3(1-4-4) 
 ( Visualization Skills for Product Design) 

 การร่ างแบบส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์  การใช้
คอมพิวเตอร์สามมิติ การน าเสนอ เพื่อสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบ 
 

รายวิชาใหม่ (363 513) 
มุ่งเน้นการสื่อสารภาพ
แนวคิดอย่างครบเครื่อง 
ด้วยการฝึกฝนทักษะการ
ร่างแบบ การใช้
คอมพิวเตอร์สามมิติ และ
เทคนิค 
การน าเสนอ จากรายวิชา
เดิม (363 514)  
ที่เน้นฝึกฝน การร่างแบบ
เพียงทักษะเดียว 

 
 

363 524  การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ                      3(1-4-4) 
 (Collaborative Design) 

 การศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการน าสู่แนวคิดและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในลักษณะของ การวิจัยเชิงลึก และการวิจัยภาคสนามร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กรที่เป็นแหล่งผลิต 

รายวิชาใหม่  
ที่มุ่งเน้นสนับสนุน PLO1 
และ PLO3 

363 521  การออกแบบเครื่องเรือนข้ันสูง                            3(2-3-4)                   
        (Advanced  Furniture  Design) 

             การออกแบบเคร่ืองเรือนในเชิงลึก ด้านข้ันตอน วิธีการ และปัจจัย
ด้านการตลาดและการผลิตเพ่ือการออกแบบเคร่ืองเรือน   
                    มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 ปรับออก 
เนื่องจากเนื้อหามีความเจาะจง
เฉพาะด้านเกินไป ไม่สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมี
พ้ืนฐานแตกต่างกันมาก 
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 363 522  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้ันสูง                      3(2-3-4) 3(2-3-4) 

        (Advanced  Package  Design) 
    การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อก าหนดแนวคิดด้านบรรจุ
ภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแนวคิดและกระบวนการผลิตเพื่อการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์   

 

 ปรับออก 
เนื่องจากเนื้อหามีความเจาะจง
เฉพาะด้านเกินไป ไม่
สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนท่ีผู้เรียนมีพื้นฐานแตกต่าง
กันมาก 

363 523  การออกแบบเลขนศิลป์ข้ันสูง                        3(2-3-4) 
        (Advanced  Graphic  Design) 

      การพัฒนาความคิดเพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์งานเลขนศิลป์ข้ันสูง 
ท้ังงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ตลอดจนงานวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์งานเลขนศิลป์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

 ปรับออก  
เนื่องจากเนื้อหามีความเจาะจง
เฉพาะด้านเกินไป ไม่
สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนท่ีผู้เรียนมีพื้นฐานแตกต่าง
กันมาก 

363 524  การออกแบบสามมิติเชิงทดลอง                           3(2-2-5)                  
             (Experimentation in Three Dimensional Design)  
               การปฏิบัติเชิงทดลองสร้างสรรค์งานออกแบบลักษณะ 3 มิติ 
เพื่อค้นหาแนวทางการออกแบบด้วยสื่อวัสดุต่างๆ เช่น วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ 
ฯลฯ ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างทางความคิดและแรงบันดาลใจ เน้นการพัฒนามิติ
ทางด้านรูปทรง วัสดุ เนื้อหาทางความงามและอารมณ์ความรู้สึก ให้มีเอกภาพประสาน 
กลมกลืนกันจนเกิดเป็นคุณค่าทางสุนทรีย์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางความงาม
และความสอดคล้องกับบริบททางการออกแบบ 

363 511    การออกแบบเชิงทดลอง ด้านพื้นที่และวัสดุ         4(2-4-6) 
      (Experimental Design of Space & Materials)  
                  การศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ภายใต้องค์ประกอบของ
ปริภูมิ ปริมาตร เวลา พื้นผิว วัสดุ โดยใช้บริบททางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้ันสูง 

ปรับจากรายวิชาเดิม (363 
524) ท่ีเป็นเพียงวิชาเลือก 
กลายเป็นรายวิชาใหม่ (363 
511) ท่ีเป็นวิชาบังคับ เพื่อ
สนับสนุน PLO1 

363 525  เทคโนโลยีวัสดุ                        3(3-0-6)   3(3-0-6) 
        (Materials  Technology) 

                โครงสร้างอะตอมและโครงสร้างผลึกโลหะ แผนภาพสมดุลของ
เหล็กและคาร์บอน  โครงสร้างโลหะและการแข็งตัวโลหะ วัสดุโลหะและอโลหะ การ
อบชุบทางความร้อนของโลหะพื้นฐาน วัสดุสารกึ่งตัวน า วัสดุแม่เหล็ก วัสดุ 

 ปรับออก 
 เนื่องจากเนื้อหามีความ
เจาะจงเฉพาะด้านเกินไป ไม่
สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนท่ีผู้เรียนมีพื้นฐาน 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
เซรามิค วัสดุพอลิเมอร์ และการกัดกร่อน ความสัมพันธ์ของกระบวนการผลิตกับ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ พื้นฐานส าหรับการตัดสินใจและแรงจูงใจในการเลือกและ
พิจารณาวัสด ุ
  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 แตกต่างกันมาก 

363 526  การออกแบบช้ินส่วนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์          3(2-3-4)                    
        (Part Design for Product Development) 

      กระบวนการออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ และการออกแบบท่ีค านึงถึง
ความแข็งแรงเป็นปัจจัยหลัก พร้อมปัจจัยอื่นๆ ท่ีต้องน ามาพิจารณาประกอบ  เพื่อ
น าไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์       

 ปรับออก 
เนื่องจากเนื้อหามีความเจาะจง
เฉพาะด้านเกินไป ไม่
สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนท่ีผู้เรียนมีพื้นฐานแตกต่าง
กันมาก 

363 527  คอมพิวเตอร์ข้ันสูงเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์          3(2-3-4) 3(2-3-4) 
        (Advanced  Computer  for  Product Design) 

      การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปในการเขียนแบบและการ
สร้างแบบจ าลองข้ันสูง เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม 

 ปรับรายวิชาน้ีออก  
โดยทักษะบางส่วนท่ีเคยบรรจุ
อยู่ในรายวิชานี้ ถูกน าไปผนวก
ในรายวิชา 363 513 ทักษะ
การสื่อสารภาพแนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  
 

363 529  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการออกแบบผลิตภัณฑ์          3(2-2-5)              
    (Local Wisdom for Product Design)       
     แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
การเลือกวัสดุ กรรมวิธีการผลิต เอกลักษณ์ทางการออกแบบ และความหลากหลาย
ของแนวคิดในแต่ละภาคของประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อรูปทรงและการใช้ของงาน
ผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในโครงการออกแบบต่อไป  
    มกีารศึกษานอกสถานท่ี 
 

363 522  การออกแบบและวัฒนธรรม        3(1-4-4)      
 (Design and Culture) 
  การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการออกแบบต่างๆใน
ประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงทักษะและกระบวนการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์  
  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

ปรับจากรายวิชาเดิม (363 
529) ให้มีความอิสระและร่วม
สมัยย่ิงข้ึน โดย 
รายวิชาใหม่ (363 522) เน้น
การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาด้านการออกแบบต่างๆ
ในบริบทท่ีกว้างข้ึน 



มคอ.2 
 

 
 

118 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 363 525 สัมมนาการออกแบบ                               3(1-4-4)      3(1-4-4) 

 (Design Seminar) 
                        การน าประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมาท าการสัมมนา การ

อภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์หาเหตุและสรุปผลที่เกิดขึ้น 
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักออกแบบ 

เป็นรายวิชาใหม่  
ที่ส่งเสริม PLO1 และ 

PLO2 เพื่อเปิดโอกาสผู้เรียน
ที่มีความสนใจเฉพาะทาง ใน
การศึกษาแลกเปลี่ยนเชิงลึก 

363 531  วิทยานิพนธ์                                   เทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
    (Thesis)   
      การวิจัยตามหัวข้อที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ ภาคการออกแบบประกอบกับงานทฤษฎี โดยงานวิจัยควรมีความ
ลึกซ้ึงในด้านแนวคิด และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในสภาพจริง 

363 531 วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
(Thesis) 
 การวิจัยตามหัวข้อที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

วิทยานิพนธ์ ภาคการออกแบบ ประกอบกับงานทฤษฎี โดยงานวิจัยควรมีความ
ลึกซ้ึงในด้านแนวคิด และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในสภาพจริง 

คงรายวิชาเดิม 

363 532  การค้นคว้าอิสระ                              เทียบเท่า 6 หน่วยกิต             
             (Independent Study)  
            การค้นคว้าอิสระที่ มีเ น้ือหาเ ก่ียวกับการออกแบบทาง
ผลิตภัณฑ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

363 532  การค้นคว้าอิสระ          มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
(Independent Study) 

  การค้นคว้าอิสระที่ มีเ น้ือหาเ ก่ียวกับการออกแบบทาง
ผลิตภัณฑ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

คงรายวิชาเดิม 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes  

: PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLO) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 

  

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหต ุ

PLO1 สามารถค้นหาและสร้างแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์เฉพาะตน ผ่านการปฏิบัติงานเชิงทดลอง โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ 
และรสนิยม ความงามส่วนบุคคล 

 363 512 ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ     4(2-4-6) 
CLO 1 สามารถค้นคว้าและอภิปรายกระแสโลกปัจจุบัน ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจด้านการออกแบบ 
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านธุรกิจ และการออกแบบผลิตภัณฑ์จากนักออกแบบมือ
อาชีพ มาสร้างต้นแบบทางธุรกิจของตนเองได้  
 

.......................................................................... ..................... 
 
363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม       3(1-4-4) 
CLO 2 สามารถอธิบายปรากฏการณ์และกระแสโลกต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อแวดวงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมได้ 
CLO 5 สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคนิค วิธีการสมัยใหม่ เพื่อการสร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม
ได้อย่างร่วมสมัย 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหต ุ

PLO2 สามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีจาก ศาสตร์ต่างๆ เข้ากับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองต่อกระแสโลก ปัจจุบัน ในมิติทาง
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

 363 521 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(3-0-6) 
CLO 2 สามารถอธิบายปรากฏการณ์และกระแสโลกต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้ 
CLO 5 สามารถประยุกต์ใช้หลักการท าวิจัยเชิงคุณภาพ และการลงเก็บข้อมูลภาคสนามในแบบเชิงลึกเพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริงที่มาจากกลุ่มเป้าหมายได้ 

............................................................................................... 
363 525 สัมมนาการออกแบบ 
CLO 1 สามารถรวบรวม ตีความ และเช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีจากศาสตร์ต่าง ๆที่เกีย่วข้องกับการออกแบบผลติภัณฑ์ 
CLO 2 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถก การวิพากษ์ กับนักออกแบบมืออาชีพที่มากประสบการณ์ เพื่อน าสู่วิธีคิด
ใหม่ ๆ ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได ้

 

PLO 3 สามารถค้นคว้าและวิจัย เพ่ือเขา้ใจ พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมถึง บริบทในการใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่างถ่องแท้ 
จนน าไปสู่การพัฒนา งานออกแบบอย่าง เป็นระบบ 

 363 511  การออกแบบเชิงทดลองด้านพ้ืนท่ีและวัสดุ      4(2-4-6) 
CLO 3 สามารถค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อแนวคิดในการทดลองวัสดุ และหลักการ กลไกได้ 
CLO 4 สามารถอภิปรายเงื่อนไข ปัจจัยที่ส่งผลต่องานออกแบบเชิงทดลองของตน 

............................................................................................... 

363 513 ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์    3(1-4-4) 
CLO 2 สามารถใช้ภาพที่สร้างขึ้นด้วยมือ หรือจากคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแนวความคิดได้ 
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการสร้างภาพ 3 มิติจากอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยได้ 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหต ุ

 363 541 ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ      3(3-0-6) 
CLO 3 สามารถค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่องานออกแบบของตน จากแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษได ้
CLO 4 สามารถอภิปรายแนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่องานออกแบบของตน เป็นภาษาอังกฤษได้ 
 

............................................................................................... 
 

363 531 วิทยานิพนธ์        มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
CLO 1 สามารถวางแผน ออกแบบวิธีวิจัย และด าเนินการวิจัยส าหรบังานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
CLO 2 สามารถค้นคว้าหาข้อมลูวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างเป็นระบบ 
CLO 3 สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนน าไปสู่การพัฒนางานออกแบบ 
CLO 4 สามารถอภิปรายผลงานและเขียนรายงานวิจัยได้ ตามรูปแบบทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 

............................................................................................... 

 
363 532 การค้นคว้าอิสระ       มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
CLO 1 สามารถวางแผนการค้นคว้าอสิระเกี่ยวกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเองอย่างมรีะบบ 
CLO 2 สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูจากการค้นคว้า จนน าไปสู่การสร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ ์
CLO 3 สามารถอภิปรายผลงานและเขียนรายงานวิจัยได้ ตามรูปแบบทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหต ุ

PLO 4 สามารถน าความรู้เชิงธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับการท างานออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าพาสู่การเป็นผู้บริหารจัดการโครงการออกแบบหรือ
เจ้าของกิจการ 

 363 515 ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์     4(2-4-6) 
CLO 5 สามารถประยุกต์ใช้หลักการในด้านการวิจัยมาใช้ในการวางแผนงาน และด าเนินงานร่วมกับนักออกแบบมือ
อาชีพได ้
CLO 6 สามารถปฏิบัติงานให้ได้ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจได้จริง 

 

PLO 5 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านธุรกิจ เข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยวิถีของความซื่อตรงไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม 

 363 512 ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ     4(2-4-6)  
CLO 2 สามารถค้นคว้าหาความรู้เชิงธุรกิจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
CLO 3 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการสร้างมูลค่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินการอย่างสอดคล้องกับปัจจัยและ
เงื่อนไขทางการตลาด 
CLO 4 สามารถระบุหลักการบริหารจัดการงานออกแบบและบทบาทการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบ 

 

PLO 6 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอด ความคิด และผลงานออกแบบในระดับสากล จากการประยุกต์ใช้หลักการน าเสนอผลงานได้อย่างมีระบบ และ
เป็นมืออาชีพ 

 363 541 ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ      3*(3-0-6) 
CLO 1 สามารถน าเสนอสื่อสารแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์เฉพาะตนเป็นภาษาอังกฤษได้ 
CLO 2 สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ และรูปประโยคที่เหมาะสมกับการน าเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

............................................................................................... 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหต ุ

 363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ      3(1-4-4) 
CLO 1: สามารถค้นหาหลักการ เทคนิค วิธีการในการออกแบบสร้างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตนได้ 
CLO 2: สามารถอธิบายกรอบเงื่อนไข ข้อจ ากัด และโอกาส ทั้ งในด้านทุน และการผลิต ที่จะส่งผลต่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

 

PLO 7 สามารถรวบรวมผลงานวิจัยต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีระบบแบบแผนในเชิงวิชาการ 

 363 514 การสร้างแนวคิดการออกแบบ       4(2-4-6) 
CLO 1 สามารถรวบรวม ตีความ และเช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีจากศาสตร์ต่าง ๆที่สามารถน ามาใช้สร้างแนวคิดในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
CLO 3 สามารถค้นคว้าหาหลักการ วิธีการใหม่ ๆในการสร้างแนวคิดเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
 

............................................................................................... 

 
363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม       3(1-4-4) 
CLO 1 สามารถรวบรวม ตีความ และเช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีจากศาสตร์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 
CLO 3 สามารถออกแบบวิธีวิจัยและด าเนินการวิจัยส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมได้ 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหต ุ

PLO 8 สามารถประยุกต์เทคนิคการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการขยายองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ท่ีมี
ความเป็นต้นแบบ 

 363 515 ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์     4(2-4-6) 
CLO 1 สามารถค้นหาหลักการ เทคนิค วิธีการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว 
CLO 2 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถก การวิพากษ์ กับนักออกแบบมืออาชีพที่มากประสบการณ์ เพื่อน าสู่วิธีคิด
ใหม่ ๆ ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 

 

PLO 9 สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ วิพากษ์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปัจจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองในด้านการวิจัยผู้บริโภค ด้วยดุลพินิจท่ีมี
ตรรกะ และวิจารณญาณ 

 363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(3-0-6) 
CLO 3 สามารถออกแบบวิธีวิจัยและด าเนินการวิจัยส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
CLO 4 สามารถอธิบายระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใช้ในกระบวนการพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนได้ 
CLO 5 สามารถประยุกต์ใช้จรรยาบรรณนักวิจัยเมื่อด าเนินการวิจัยส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
CLO 6 สามารถเขียนรายงานวิจัยเชิงวิชาการได ้

............................................................................................... 

363 521 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(3-0-6) 
CLO 1 สามารถรวบรวม ตีความ และเช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีจากศาสตร์ต่าง ๆที่เกีย่วเนื่องกบัประสบการณ์ผู้ใช้ เพื่อ
น าสู่ข้อสรุปก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
CLO 5 สามารถประยกุต์ใช้หลกัการ ระเบียบวิธีการ ด้านการวิจัย ตามบริบท และเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดได้ 
 

........................................................................................ ....... 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหต ุ

 363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ      3(1-4-4) 
CLO 5 สามารถประยุกต์ใช้หลักการในด้านการวิจัยมาใช้ในการวางแผนงาน และด าเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO 6 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบการ จนได้ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ จากการลงพื้นที่จริง 

 

PLO 10 สามารถค้นหาวิธีคิด สร้างแนวทาง ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ในรูปแบบเฉพาะตน ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลองท่ี
เป็นระบบแบบแผน 

 363 511  การออกแบบเชิงทดลองด้านพ้ืนท่ีและวัสดุ      4(2-4-6) 
CLO 1 สามารถน าเสนอแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบในรูปแบบที่เฉพาะตนได้ 
CLO 2 สามารถเลือกใช้แนวคิด แรงบันดาลใจ ทั้งในด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิม และเทคโนโลยีเชิงวิทยาศาสตร์
เพื่อน าสู่การวางแผนการทดลองได้ 

 

PLO 11 สามารถบูรณาการแนวคิด และทฤษฎีจากศาสตร์ด้านต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบ รวมท้ังการถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบแบบ
แผน น าไปสู่การพัฒนาความรู้ใหม่ๆในด้านนวัตกรรม 

 363 513 ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์    4(2-4-6) 
CLO 5 สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เกิดเป็นผลงานแบบร่างที่น่าสนใจได้ 
CLO 6 สามารถลงมือปฏิบัติงานร่างแบบ พัฒนาแบบ และการน าเสนอแบบด้วยทักษะข้ันสูง อย่างมืออาชีพได้ 

............................................................................................... 

363 521 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(3-0-6) 
CLO 1 สามารถรวบรวม ตีความ และเช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีจากศาสตร์ต่าง ๆที่เกีย่วข้องกับการออกแบบผลติภัณฑ์ 
CLO 2 สามารถอธิบายปรากฏการณ์และกระแสโลกต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อแวดวงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
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PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหต ุ

PLO 12 สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสะท้อนความงาม และรสนิยมส่วนบุคคล อันมาจากถ่องแท้ในศาสตร์ด้านการออกแบบ ภายใต้
ความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบต่าง ๆทางสังคม 

 363 514 การสร้างแนวคิดการออกแบบ       4(2-4-6) 
CLO 1 สามารถสร้างแนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตนได้ 
CLO 4 สามารถอภิปรายแนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยต่าง ๆที่ส่งผลต่อผลงานออกแบบของตนได้ 
 

............................................................................................... 
 

363 523 งานออกแบบวิจักษ์                3(3-0-6) 
CLO 1 สามารถรวบรวม ตีความ และเช่ือมโยงแนวคิดและทฤษฎีจากศาสตร์ต่าง ๆที่สามารถสื่อสะท้อนถึงหลักทาง
สุนทรียะส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
CLO 2 สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคม และวัฒนธรรม ที่สง่ผลต่อการรบัรู้ด้านความงามในแวดวงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

 

 

  หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา ท้ังน้ี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 
รายละเอียดค าชีแ้จงการเปรียบเทียบความสอดคล้องของ 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 
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รายละเอียดค าชีแ้จงการเปรียบเทียบความสอดคล้องของ 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 

โครงสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 

 
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร ์ ซึ่งปรากฏตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 (มคอ.1) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบัเนื้อหาสาระของรายวิชาต่าง ๆ  ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้อย่างครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม,  ด้านความรู้, ด้าน
ทักษะทางปัญญา, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข และด้านทักษะพิสัย เพื่อน ามาใช้ในการสร้างทรัพยากรบุคคล ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ที่จะน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการเพิ่มมลูค่าของผลผลิตทางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
การบริการ ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบของงานนวัตกรรม 
 ทั้งนี้ในการด าเนินงานการจัดท าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดท าหลักสูตร จึงขอช้ีแจงรายละเอียดโครงสร้างรายวิชาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) โดยปรากฎตาม
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
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การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 

 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
เกณฑ์ 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา 

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 

หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562) 
 

แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ - ไม่น้อยกว่า 12 22 

หมวดวิชาเลือก - - 6 
ว ิทยาน ิพนธ ์ (ม ีค่าเทียบเท ่า) ไม่น้อยกว่า 12 ไม่น้อยกว่า 12 มีคา่เทียบเท่า 12 

จำนวนหน ่วยก ิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36 40 
แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ - - 22 

หมวดวิชาเลือก - - 12 
ค้นคว้าอิสระ (ม ีค่าเทยีบเท ่า) ไม่น้อยกว่า 3 ไม่น้อยกว่า 3 มีค่าเทียบเท่า 6 

จำนวนหน ่วยก ิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36 40 
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ตารางแสดงรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ท่ีมีเน้ือหาสาระตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) 

แบ่งตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโท 6 ด้าน     
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย์สจุริต สามารถจัดการเกี่ยวกบัปัญหาทางด้านจริยธรรม ที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สกึของผู้อื่น  
1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองสงัคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความรูส้ึก ของผู้อื่นทีจ่ะได้รบัผลกระทบ  
1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสทิธิและรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น และ มีความกระตือรอืร้น มีความคิดรเิริ่มในการหยบิยกข้อบกพรอ่ง

ของจรรยาบรรณ ที่มีอยู่ในปจัจบุันเพือ่ให้เกิดการทบทวนและแก้ไข 
1.4 มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมของผู้น า  

รายวิชาในหลักสูตรทีส่อดคล้อง เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคลอ้ง หมายเหต ุ

รหสัวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

363 515 ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 

4(2-4-6) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงข้อมูล กระบวนการในการ

ออกแบบ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในเชิงธุรกิจและ

การตลาด  

สามารถจัดการเก่ียวกับปัญหา

ทางด้านจริยธรรม ที่ซับซ้อน

ในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจ

ในความรู้สึกของผู้อ่ืน 

363 525 สัมมนาการออกแบบ  3(1-4-4) การน าประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมาท าการสัมมนา การ

อภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์หาเหตุ

และสรุปผลที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักออกแบบ 

ใช้ความคิดริเริ่มในการหยิบยก

ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ 

ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิด

การทบทวนและแก้ไข 
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รายวิชาในหลักสูตรทีส่อดคล้อง เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคลอ้ง หมายเหต ุ

รหสัวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

363 522 การออกแบบและวัฒนธรรม 3(1-4-4) การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา*ด้านการ

ออกแบบต่าง ๆ ในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

ทักษะและกระบวนการเพื่อพฒันาผลิตภัณฑ ์

*การสร้างคุณค่าการ

ออกแบบเพื่อสังคม 

วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม ด้วยจิต

สาธารณะที่มสี านึก

รับผิดชอบ 
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 2. ความรู้ 
 2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างถ่องแท้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  
 2.2 สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบ และมีความเข้าใจในวิธีการพฒันา ความรู้ใหม ่
 2.3 มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์ และการปฏิบัตทิางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์  
 2.4 สามารถประยุกต์ความรูจ้ากหลกัการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเองและส่วนรวม และตระหนกัในระเบียบข้อบังคับที่

ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม ของท้องถ่ิน และในระดบันานาชาติที่อาจมผีลกระทบตอ่ศาสตร์ด้านศิลปกรรม ทั้งในปจัจุบันและอนาคต 
รายวิชาในหลักสูตรทีส่อดคล้อง เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคลอ้ง หมายเหต ุ

รหสัวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

363 511 การออกแบบเชิงทดลองด้านพื้นที่และวัสด ุ 4(2-4-6) การศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ภายใต้

องค์ประกอบของปริภูมิ ปริมาตร เวลา พื้นผิว วัสดุ 

โดยใช้บริบททางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในการออกแบบ*

ผลิตภัณฑ์ ข้ันสูง 

*การสร้างวิธีคิด สร้าง

แนวทางไปจนถึงการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค์ 

363 514 การสร้างแนวคิดการออกแบบ  4(2-4-6) การสร้างดลุยภาพระหว่างความจริงกบัจินตการ เหตุ

และผล จุดเริ่มต้นทางความคิดผ่านกระบวนการที่

สอดคล้อง จนน าไปสู่ทฤษฎี*เพื่อผลลัพธ์ทางรปูธรรม

และนามธรรม 

*การประยุกต์น าความรู้

จากหลักการ แนวคิด และ

ทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงานที่

ตอบสนองประโยชน์ที่

แท้จรงิ  
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3. ทักษะทางปัญญา 

 3.1 สามารถบรูณาการความรู้ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแนวคิดเทคนิคต่าง ๆ ที่หลากหลาย แปลกใหม่ และไม่อาจท านายหรือคาดหมายได้ทัง้
จากภายในและภายนอก สาขาวิชาที่ศึกษาข้ันสูง 

 3.2 สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์วิพากษ์และวิจารณ์อย่างผูรู้้  
 3.3 สามารถคิดแบบองค์รวม คิดเช่ือมโยงความสมัพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างบูรณาการ จับประเด็นของแก่นความคิดส าคัญได้สามารถวิเคราะห์

สังเคราะห์และ ประเมินความรูเ้พื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
3.4 สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรปุทีส่มบูรณ์ซึง่ขยายองค์ความรู้หรือ แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดมิได้อย่างมีนัยส าคัญ  

 3.5 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีเ่ป็นต้นแบบ ได้อย่างสร้างสรรค์สูร่ะดบัชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน  
 3.6 มีความสามารถในการสังเคราะห์ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือ รายงานผลของโครงการและจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่

อ้างอิงได้ในวงวิชาการ หรือวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่ส าคัญ  โดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่
สร้างใหม่  

รายวิชาในหลักสูตรทีส่อดคล้อง เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคลอ้ง หมายเหต ุ

รหสัวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

363 521 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใชส้ าหรับการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

3(3-0-6) การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช ้การเก็บข้อมูลปฐมภูมิภาค

สนาม การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย และการน าผลวิจยัไป

ใช้*ในการออกแบบผลิตภัณฑ ์

 

 

*การประยุกต์เทคนิคการ

วิจัยมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การขยายองค์ความรู้ด้าน

การออกแบบผลิตภัณฑ ์

ก่อให้เกิดผลงานสร้าง 

สรรค์ที่มีความเป็นต้นแบบ 
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รายวิชาในหลักสูตรทีส่อดคล้อง เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคลอ้ง หมายเหต ุ

รหสัวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3(3-0-6) กระบวนการและปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการ

ออกแบบ การเตรียมความพร้อมใน การท า

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ* 

*การน าผลงานวิจัยต่าง ๆ 

มาประยกุต์ใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง

มีระบบแบบแผนในเชิง

วิชาการ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถเสรมิสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองทีม่ีคุณค่าต่อสังคม และเมือ่ใดที่มี ความต้องการข่าวสารและทกัษะเพิม่เติม ก็สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นอสิระ ในการแสวงหา และประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้น ๆ  

  4.2 มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคม ต่างวัฒนธรรม 
  4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการเพิม่พูนประสิทธิภาพในการท างาน ของกลุม่ในภาพรวม และสามารถแกป้ัญหาในสถานการณ์ที ่

 หลากหลายโดยหลักธรรมาภิบาล  
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อความคิดค าพูดและการกระท าของตนเองและตามระเบียบ ข้อบังคับทัง้องค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ  

รายวิชาในหลักสูตรทีส่อดคล้อง เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคลอ้ง หมายเหต ุ

รหสัวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

363 524 การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ   3(1-4-4) การศึกษาร่วมกบัผูป้ระกอบการน าสู่แนวคิดและ

รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ในลักษณะของการวิจัยเชิง

ลึก และการวิจัยภาคสนามร่วมกบัหน่วยงาน องค์กร

ที่เป็นแหลง่ผลิต* 

*การคิดวินิจฉัย วิเคราะห์ 

วิพากษ์ผลงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนปจัจัยที่

เกี่ยวเนื่อง 

363 512 ศิลปะการสร้างผู้ประกอบการธุรกจิการออกแบบ

  

4(2-4-6) การสร้างมูลค่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่

สอดคล้องกบัปจัจัยและเงื่อนไขทางการตลาด ตาม

การขับเคลื่อนของสงัคม ยุคสมัย และคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์* เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ

การออกแบบ 

*การแสวงหา ศึกษา และ

ค้นคว้าข้อมูลที่สอดคล้อง

ตามยุคสมัย ได้อย่างเป็น

ผู้น าทางความคิดในแวด

วงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
5.1 มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้

อย่างเหมาะสม  
5.2 สามารถสือ่สารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และภาษาสื่อสารอื่น ๆ เช่น ภาษาอกัษร ภาษาภาพ  

ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างม ีประสทิธิภาพ  
5.3 สามารถสือ่สาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและ รูปแบบทีเ่หมาะสมกับเนื้อหาสาระ  
5.4 สามารถบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงาน การน าเสนอผลงาน ตรวจสอบปญัหา หาข้อสรปุและ

ข้อเสนอแนะได้อย่างม ีประสทิธิภาพ  
รายวิชาในหลักสูตรทีส่อดคล้อง เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคลอ้ง หมายเหต ุ

รหสัวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

363 513 ทักษะการสื่อสารภาพแนวคดิในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

3(1-4-4) การร่างแบบส าหรับการออกแบบผลติภณัฑ์ การใช้

คอมพิวเตอร์สามมิติ การน าเสนอ เพื่อสื่อสารภาพ

แนวคิดในการออกแบบ* 

*การใช้ประโยชน์จากสื่อ

สารสนเทศต่าง ๆ ที่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงตาม

กระแสโลก เพื่อการ

น ามาใช้ถ่ายทอดผลงาน 

363 541 ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ  3(3-0-6) การพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง การน าเสนอ เป็น

ภาษาอังกฤษ ส าหรับการศึกษาค้นคว้า ด้านศิลปะและ

การออกแบบ* 

*การสื่อสาร ถา่ยทอด 

ความคดิ และผลงาน

ออกแบบในระดับสากลได ้
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6. ทักษะพิสัย 

6.1 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่ระดบัชาติ อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 
6.2 มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือจากรายงานผล ของโครงการ และจากสิ่งตพีิมพห์รือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร ์

รายวิชาในหลักสูตรทีส่อดคล้อง เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคลอ้ง หมายเหต ุ

รหสัวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

363 523 งานออกแบบวิจักษ์ 3(3-0-6) การซึมซับ รับรู้ ตีความ เปรียบเทียบ ผลงาน บรบิท 

และกระบวนการท างานของนักสร้างสรรค์*ต่าง ๆ ผู้

มีบทบาทหรือมีแนวคิดโดดเด่น น าไปสู่แนวคิด และ

รสนิยมเฉพาะตัว 

*การสร้างความคิดรเิริม่

สร้างสรรค์ทีส่ะทอ้นความ

งาม และรสนิยมส่วน

บุคคล อันมาจากความ

ถ่องแท้ในศาสตร์ด้านการ

ออกแบบ 

363 531 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วย

กิต 

การวิจัยตามหัวข้อที่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ภาคการออกแบบ

ประกอบกบังานทฤษฎี โดยงานวิจัยควรมีความ

ลึกซึง้ในด้านแนวคิด และสามารถประยกุต์ใช้ได้ใน

สภาพจรงิ* 

*การถ่ายทอดความคิดได้

อย่างเป็นระบบแบบแผน 

น าไปสู่การพัฒนาความรู้

ใหม่ ๆ ในด้านนวัตกรรม 
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ภาคผนวก ซ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
363 511  การออกแบบเชิงทดลองด้านพ้ืนท่ีและวัสดุ    4(2-4-6) 

(Experimental Design of Space & Materials)  
การศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ภายใต้องค์ประกอบของปริภูมิ ปริมาตร เวลา 

พื้นผิว วัสดุ โดยใช้บริบททางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้ันสูง 

Comprehensive study, analysis, experiment and evaluation of design in 
terms of space, volume, time, texture and materials, in the cultural, scientific 
and technological contexts; their application to advance product design. 

 
363 512  ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ    4(2-4-6) 
  (The Art of Design Business and Entrepreneurship)  

การสร้างคุณค่าและมูลค่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับปัจจัยและ
เงื่อนไขทางการตลาด ตามการขับเคลื่อนของสังคม ยุคสมัย และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่ง
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบ 

The art of creating value through product design, with consideration of 
marketing factors and conditions which are influenced by changing social, 
historical attitudes, and product values; towards design entrepreneurship. 

 
363 513  ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(1-4-4) 

(Visualization Skills for Product Design) 
การสร้างและสื่อสารแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์สามมิติ 

การน าเสนอ เพื่อสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบ 
Sketching for product design; 3D-computerized design; presentation 

and communication of design concepts. 
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363 514  การสร้างแนวคิดการออกแบบ      4(2-4-6) 
(Design Thoughts) 

การสร้างดุลยภาพระหว่างความจริงกับจิตนาการ เหตุและผล จุดเริ่มต้นทางความคิด
ผ่านกระบวนการ ที่สอดคล้อง จนน าไปสู่ทฤษฎีเพื่อผลลัพธ์ทางรูปธรรมและนามธรรม 

Balance between reality and imagination; reasoning and outcome; 
initiation of design thoughts through relevant processes; theoretical 
consideration leading to physical and abstract outcomes. 

 
363 515  ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์    4(2-4-6) 

(Professional Experience and Product Design)  
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านงึถึงข้อมลูกระบวนการในการออกแบบและปัจจัยอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจและการตลาด  

   มีการศึกษานอกสถานที ่
 Business and marketing related procedures in product design. 

Field trip required. 
 
363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์  3(3-0-6) 

(Research Methodology for Product Design) 
กระบวนการและปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบ การเตรียมความพรอ้มใน การ

ท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
Research methods and procedures for product design; design research 

training for thesis or independent study. 
 
363 521  การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์   3(3-0-6) 

(User Experience Research for Product Design) 
การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

และการน าผลวิจัยไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
User experience research; primary data collection in field research; data 

analysis and application of research to product design. 
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363 522  การออกแบบและวัฒนธรรม      3(1-4-4) 
(Design and Culture) 
 การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการออกแบบต่าง  ๆ ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงทักษะและกระบวนการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์  

มีการศึกษานอกสถานที่ 
Study of local and international design cultures and wisdom; skills and 

comprehension of relevant processes for product design development.  
Field trip required. 
 

363 523  งานออกแบบวิจกัษ์       3(3-0-6) 
(Design Appreciation) 

การซึมซับ รับรู้ ตีความ เปรียบเทียบ ผลงาน บรบิท และกระบวนการท างานของนัก
สร้างสรรค์ต่างๆ ผู้มบีทบาทหรือมีแนวคิดโดดเด่น น าไปสู่แนวคิด และรสนิยมเฉพาะตัว 

Appreciation, reception, interpretation and comparison of products, 
contexts and design processes of various distinctive creative designers; 
formulation of idiosyncratic design concepts and styles. 

. 
363 524  การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ          3(1-4-4) 
  (Collaborative Design)  

การศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการน าสู่แนวคิดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ในลักษณะ
ของ การวิจัยเชิงลึก และการวิจัยภาคสนามร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่เป็นแหล่งผลิต 

Collaborative design study and consultation with commissioners; 
original design concepts and product models as deep research and field 
research in collaboration with source production organization sources. 
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363 525 สัมมนาการออกแบบ       3(1-4-4) 
 (Design Seminar) 

การน าประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รบัมาท าการสัมมนา การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การวิเคราะหห์าเหตุและสรปุผลทีเ่กิดข้ึน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักออกแบบ 

Utilization of various gained experiences to organize seminars, debates, 
exchange of opinions and analyses of causes and conclusions for skills 
development of design professionals.   

 
363 531  วิทยานิพนธ์          มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
 การวิจัยตามหัวข้อที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภาคการ
ออกแบบประกอบกับงานทฤษฎี โดยงานวิจัยควรมีความลึกซึ้งในด้านแนวคิด และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในสภาพจริง 

Research on the subject approved by the thesis committee; application 
of relevant theories to approved research topic; thesis exhibiting critical 
concepts and real world applicability. 

 
 
363 532  การค้นคว้าอิสระ               มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

(Independent Study) 
การค้นคว้าอิสระที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบทางผลิตภัณฑ์ โดยได้รับความ

เห็นชอบจาก คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
Independent study on the subject of product design with approval 

from comprehensive examination committee. 
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363 541  ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ      3(3-0-6) 
(English for Designers) 

การพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง การน าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับการศึกษา
ค้นคว้า ด้านศิลปะและการออกแบบ 

English reading, listening, and presentation skill improvement for the 
purpose of art and design studies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


