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ค าน า 

 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรม
ทัศนศิลป์  ได้จัดท าคู่มือหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2553 ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจ
โครงสร้างของหลักสูตร  รายวิชา  และค าอธิบายรายวิชาทุกวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาตลอดหลักสูตร 
เพื่อประโยชน์ในการวางแผน เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนบันทึกผลการเรียนเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินตนเองตลอดระยะเวลาในการศึกษา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ 
มีความรับผิดชอบและพัฒนาตนเอง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

คณะผู้จัดท าคู่มือหลักสูตรเล่มนี้  หวังว่านักศึกษาทุกคน  จะได้ใช้ประโยชน์จาก 
คู่มือหลักสูตรเล่มนี้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้จัดท า 

 

                       คณะผู้จัดท า  
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หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป ์
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 1. รศ.นิคอเละ  ระเด่นอาหมัด  ประธานบริหารหลักสูตร  
 2. นายศตพล  ลูกอินทร์  กรรมการ  
 3. นายปราโมทย์  ศรีปลั่ง   กรรมการ  
 4. นายกัปปน์  สรรพกิจ  กรรมการ  
 5. นายประทีป  สุวรรณโร  กรรมการและเลขานุการ  

 
ปรัชญาของหลักสูตร 

บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ เป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความช านาญในการ
คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผลิตผลงานทางการออกแบบและทัศนศิลป์ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของนวัตกรรมทาง
ทัศนศิลป์บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประกอบอาชีพส่วนตัว
หรือในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
          2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า ทดลองด้านการออกแบบ   รู้จัก
ใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจภูมิ
ปัญญาสากล และภูมิปัญญาไทยมีบทบาทต่อการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการออกแบบและทัศนศิลป์ มีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถบริหารจัดการงานออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักสูตร 
  

 จ านวนหน่วยกิต 
  ก าหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  13 0  หน่วยกิต 
 

 โครงสร้างหลักสูตร  
                        โครงสร้างหลักสูตร   ประกอบด้วยหมวดวิชา  4   หมวดวิชา  คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมวดวิชาฝึกงาน แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ดังนี้ 
 

                       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               ไม่น้อยกว่า      31   หน่วยกิต 
                                          กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                            ไม่น้อยกว่า       8    หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                        ไม่น้อยกว่า       8    หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                        ไม่น้อยกว่า       6    หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                                                                                     ไม่น้อยกว่า 

      
9    หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ                                                     ไม่น้อยกว่า    93     หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาแกน      9     หน่วยกิต 
                                          กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                   18    หน่วยกิต   
                                          กลุ่มวิชาชีพ                                                       ไม่น้อยกว่า    66     หน่วยกิต 
                                                   วิชาชีพบังคับ    45     หน่วยกิต 
                                          วิชาชีพเลือก                                              ไม่น้อยกว่า   21     หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต                                                     
หมวดวิชาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

 รายวิชา 
    รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีการก าหนดรหัสวิชา  ชื่อวิชา  ในแต่ละหมวดวิชาและ
กลุ่มวิชา  ดังนี้ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                            ไม่น้อยกว่า   31  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต                                  2104101
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1        2(2-0-4) 

  Thai  for  Communication I 
 2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2        2(2-0-4) 
 Thai  for  Communication II 
 2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1        2(2-0-4) 
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 English  for  Communication I 
 2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2        2(2-0-4) 
 English  for  Communication II 
 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต 
 2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า       2(2-0-4) 

 Information  for  Study  Skills and Research 
    2100106    ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
             Meaning  of  Life   
  2150101    การคิดและการพัฒนาตน                    2(2-0-4) 
 Thinking  and  Self   Development 
 2180202    สุนทรียภาพของชีวิต                                  2(2-0-4) 
 Aesthetic  Appreciation 
 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 2150102 วิถีไทย          2(2-0-4) 
 Thai  Living 
 
 2150203 วิถีโลก          2(2-0-4) 
  Global  Society  and  Living 
 2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         2(2-0-4) 
 Man  and  Environment 
 

  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  
                                                     ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
 4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                     2(2-0-4) 
 Science  for  Ouality  of  life 
 4100206 การคิดและการตัดสินใจ        2(2-0-4) 
 Thinking  and  Decision  Making 
 4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต        3(2-2-5) 
 Information  Technology  for  Life 

 4100208   การกีฬาเพื่อสุขภาพ                                       2(1-2-3) 
 Sport  for  Health 
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        หมวดวิชาเฉพาะ                       ไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต 
                 กลุ่มวิชาแกน   9 หน่วยกิต 

2180201 สุนทรียศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Aesthetics  

2180302 ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา         2(2-0-4) 
 Intellectual Property  and Copyright  

2181101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 History  of  Art  and  Design   

2181304 ความคิดสร้างสรรค์   2(1-2-3) 
 Creative  Thinking  

 

    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    18   หน่วยกิต 
          
 

..  2182101 วาดเส้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Drawing  
2182102 หลักการออกแบบทัศนศิลป์ 3(2-2-5) 
 Principle   of  Visual   Art   
2182103 ทัศนศิลป์ 2  มิติ 3(2-2-5) 
 2  Dimension  Visual  Art  
2182104 ทัศนศิลป์  3 มิติ 3(2-2-5) 
 3  Dimension  Visual  Art  
2183101 เขียนแบบพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Basic  Drafting  
2183202 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ 3(2-2-5) 
 Computer  Visual  Art  

 
 

     กลุ่ม วิชาชีพ      66   หน่วยกิต 
 

  1) กลุ่มวิชาชีพ บังคับ    45  หน่วยกิต 
2180303 น าเสนอผลงานออกแบบ  2(1-2-3) 

 Design  Project  Presentation  
2180305 พื้นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรม    2(1-2-3) 
 Innovation  Foundation  
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2180406 สัมมนาการออกแบบ   2(1-2-3) 
 Seminar  in  Design  

2180408 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ    2(2-0-4) 
 Research  Methodology  in  Design  
2180410 ศิลปนิพนธ์ 7(0-21-0) 
                   Art  Thesis  in Innovation Visual Art Design 
2181102 ภูมิปัญญาศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ 2(1-2-3) 
 Southern  Flok  and  Wisdom  Arts  
2181203 จิตวิทยาการออกแบบ 2(1-2-3) 
 Psychological Design  
2182205 วัสดุและเทคนิคทางทัศนศิลป์ 2(1-2-3) 
 Material  and  Technical  Methods  
2182206 วาดเส้นสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative  Drawing  
2182314 นวัตกรรมจิตรกรรม 3(1-4-4) 
 Innovation  of  Painting  Techniques 

 
 

2182315 นวัตกรรมประติมากรรม 3(1-4-4) 
 Innovation  Sculpture  Techniques  
2182316 นวัตกรรมภาพพิมพ์ 3(1-4-4) 
 Innovation Print  Making  
2183203 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ 3(2-2-5) 
 Photographic  Techniques  for  Design  
2183312 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติและ

ภาพเคลื่อนไหว 
3(2-2-5) 

 Computer  3D  and  Animation   
2183417 นวัตกรรมสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียง 3(1-4-4) 
 Innovation  Multimedia  
2184309 นวัตกรรมการออกแบบ 3(1-4-4) 
 Innovation  Design  

  
 2) กลุ่มวิชาชีพเลือก       21   หน่วยกิต 
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 ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกดังต่อไปนี้ (โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา) จากลุ่มวิชาชีพเลือกกลุ่มใดก็ได้เพียง 1 กลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า  21  หน่วย
กิต 
 
    2.1 )กลุ่มวิชาชีพเลือกทัศนศิลป์ 

  

2180411 นิทรรศการและการจัดการแสดง 2(1-2-3) 
 Exhibition and Display  

2181406 ภูมิปัญญาทางทัศนศิลป์ 3(2-2-5) 
 Wisdom  of  Visual  Arts  

2181407 ทัศนศิลป์วิจารณ์    3(2-2-5) 
 Visual  Arts  Criticism 

2181408 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย     2(1-2-3) 
 Contemporary  Visual  Arts  

2181409 มโนทัศน์ศิลปะหลังสมัยใหม่ 2(1-2-3) 
 Post-Modern  Art  Concept  
2181410 ทัศนศิลป์มุสลิม 3(2-2-5) 
 Muslim  Arts   
2182307 จิตรกรรมไทย 3(2-2-5) 
 Thai  Painting  
2182308 จิตรกรรมวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
 Painting  Analysis  
2182309 กระบวนการท าแม่พิมพ์ประติมากรรม 3(2-2-5) 

 Mould and Casting Process  
2182310 วัสดุและการสร้างสรรค์งานประติมากรรม 3(2-2-5) 
 Materials  and  Creative  in  Sculpture  
2182311 ภาพพิมพ์ประยุกต์ 3(2-2-5) 
 Applied Print Making  
2182312 ซิลค์สกรีน 3(2-2-5) 
 Silk  Screen  
2182313 เทคนิคผสมทางภาพพิมพ์ 3(2-2-5) 
 Mixed Techniques in Print Making  
2182417 สื่อผสมทางทัศนศิลป์ 3(1-4-4) 
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 Mixed  Media  in Visual  Arts      
2182418 เทคนิคการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้วย

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

 Visual  Arts  design  Techniques  by  Computer 
 

   2.2)กลุ่มวิชาชีพเลือกออกแบบสื่อสาร 
  

2183304 การออกแบบและจัดตัวอักษร 3(2-2-5) 
 Lettering Design 

2183305 ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ 3(2-2-5) 
 Lettering  Design  for  Publishing  
2183306 ออกแบบกราฟิกเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Basic  Graphic  Design  
2183307 ออกแบบโฆษณา 3(2-2-5) 

 Advertising  design  
2183308 ออกแบบโฆษณาชั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advance  Advertising  design 
 

2183309 ออกแบบสิ่งพิมพ์ 3(2-2-5) 
 Printing  design  

2183310 การถ่ายภาพดิจิตอล 3(2-2-5) 
 Digital  Photography  
2183311 ออกแบบสัญลักษณ์และเคร่ืองหมาย 3(2-2-5) 
 Logo  Design  
2180407 ภาพยนตร์ดิจิตอล 3(2-2-5) 
 Digital  Film  
2180409 คอมพิวเตอร์กับการสร้างสรรค์

ภาพยนตร์ 
3(2-2-5)  

 Computer for Film Making  
2183413 ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Graphics  design  for  Packaging  
2183414 การออกแบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia  Design  
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2183415 การเขียนบทและภาพประกอบบท 3(2-2-5) 
 Script and Storyboard  
2183406 เสียงเพื่องานออกแบบสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Sound for Communication Design  
 
 

   2.3)กลุ่มวิชาชีพเลือกออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  

2181305 ภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3) 
 Handicraft  and  Folk  Wisdom 

2184301 สัดส่วนมนุษย์ส าหรับงานออกแบบ 2(1-2-3) 
 Human  Scale  of  Design   

2184302 เทคโนโลยีวัสดุส าหรับงานออกแบบ 2(1-2-3) 
 Media  Technology  of  Design  

2184303 คอมพิวเตอร์ส าหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Product  Design  by  Computer  

2184304 วิเคราะห์แนวโน้มผลิตภัณฑ์ 2(1-2-3) 
 Trend  Analysis 

 
 

2184305 วัสดุผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local  Product  Material  

2184306 ผลิตภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3) 
 Product  Design and  Environment  

2184307 ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 3(2-2-5) 
 Re-used Material in  Product  Design  

2184308 ออกแบบบูรณาการวัสดุ                                 3(2-2-5) 
 Integrated  Material   Design  

2184310 บาติกพื้นฐาน 3(1-4-4) 
 Hand Draw Batik  
2184411 ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสังคมวิทยา 2(1-2-3) 
 Sociology  in  Product  Design  
2184412 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 
 Packaging  Design  
2184413 เทคนิคการสร้างหุ่นจ าลอง 3(2-2-5) 
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 Model  Design  Techniques  
2184414 บาติกสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative  Batik  

 
   2.4) กลุ่มวิชาชีพเลือกศิลปะสื่อการแสดง 

2185301 ศิลปะสื่อการแสดง 3(2-2-5) 
 Performance  

2185302 ศิลปะสื่อการแสดงกลางแจ้ง 3(2-2-5) 
 Street  Performance 

2185303 ดีเกฮูลู 3(2-2-5) 
 Dikir  Hulu    

2185304 การแสดงเงา 3(2-2-5) 
 Shadow  Play  

2185305 การแสดงหุ่นเชิด 3(2-2-5) 
 Puppet  Show  
2185306 การแสดงแฟชั่น 3(2-2-5) 
 Fashion  Show  
2185307 เทคนิคการแต่งหน้า 3(2-2-5) 
 Make up Design  
2185308 พื้นฐานการแสดง 3(2-2-5) 
 Introduction  to  Performance  
2185409 นาฏศิลป์พื้นเมืองมลายู 3(2-2-5) 
 Malayu   Folk   Dance  
2185410 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 3(2-2-5) 
 Costume  Design    
2185411 การจัดการแสดง 3(2-2-5) 
 Variety  Show  
2185412 นาฏศิลป์พื้นเมืองร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 Contemporary  Folk  Dance  
2185413 การก ากับการแสดง 3(2-2-5) 
 Directing   of  performance 
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2185414 ศิลปะการแสดงกับการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Performing  Arts and Tourism  

 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว   และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

            หมวดวิชาฝึกงาน 
2180304 ฝึกงาน (ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า  300 ชั่วโมง 
 Field  Work  

 
 แผนการศึกษา 

   การจัดแผนการเรียนได้ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาดังนี้ 
 

ปีที่  1   ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการศึกษา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2100105   สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 

2150102   วิถีไทย 
4100205   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  
2100106    ความจริงของชีวิต 

..... 

..... 

..... 

..... 
หมวดวิชาเฉพาะ 2181101   ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 

2181102   ภูมิปัญญาศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ 
2182101   วาดเส้นพื้นฐาน 
2182102   หลักการออกแบบทัศนศิลป์ 

..... 

..... 

..... 

..... 
รวม     19  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
ปีที่  1   ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการศึกษา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4100208    การกีฬาเพื่อสุขภาพ           

2150101    การคิดและการพัฒนาตน           
2150203    วิถีโลก 
2150204    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                

..... 

..... 

..... 

..... 
หมวดวิชาเฉพาะ 2182103    ทัศนศิลป์ 2มิติ 

2182104    ทัศนศิลป์ 3มิติ 
2183101    เขียนแบบพื้นฐาน 

..... 

..... 

..... 
รวม     17  หน่วยกิต 

 
 
ปีที่  2    ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4100207    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
2104101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 
2105103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

..... 

..... 

..... 
หมวดวิชาเฉพาะ 2181203     จิตวิทยาการออกแบบ 

2182206     วาดเส้นสร้างสรรค์ 
2183202     คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ 

..... 

..... 

..... 
หมวดวิชาเลือกเสร ี  ..... 

รวม 18  หน่วยกิต 
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ปีที่  2    ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการศึกษา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2180202     สุนทรียภาพของชีวิต  

2104102     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 
2105104      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2  
4100206      การคิดและการตัดสินใจ 

..... 

..... 

..... 

..... 
หมวดวิชาเฉพาะ 2180201      สุนทรียศาสตร์ 

2182205     วัสดุและเทคนิคทางทัศนศิลป์ 
2183203      เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ 

..... 

..... 

..... 
หมวดวิชาเลือกเสร ี  ..... 

รวม       18  หน่วยกิต 
 
 
 

ปีที่  3   ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 
 
 

 

2180303      น าเสนอผลงานออกแบบ  
2180305      พื้นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2181304      ความคิดสร้างสรรค์ 
2182314      นวัตกรรมจิตรกรรม 
2184309      นวัตกรรมการออกแบบ   
วิชาชีพเลือก 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
รวม    18  หน่วยกิต 
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ปีที่  3   ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 
 

 

2180302      ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
2182315      นวัตกรรมประติมากรรม   
2182316      นวัตกรรมภาพพิมพ์ 
2183312      คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ และ  
                    ภาพเคลื่อนไหว 
วิชาชีพเลือก                                                                                                                                                                       

..... 

..... 

..... 

..... 
 

..... 
 รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
ปีที่  4    ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 
 

 

2180406      สัมมนาการออกแบบ 
2180304      การฝึกงาน(ไม่นับหน่วยกิต) 
2180408      ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 
2183417      นวัตกรรมสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
วิชาชีพเลือก 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
รวม     16  หน่วยกิต 

 
 

ปีที่  4   ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 2180410      ศิลปนิพนธ์                                                                                                  ..... 

รวม 7   หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา  
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     แบ่งออกเป็น  4  กลุ่มวิชา  ดังนี ้
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    8   หน่วยกิต 

 
 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2104101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1                                                                            2 (2-0-4) 
 Thai  for  Communication I  

     ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง   การพูด  การอ่านและการเขียน   โดยเน้นการฟัง
และการอ่านเชิงวิเคราะห์   ให้สามารถสื่อภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และสามารถน า
ความรู ้ ความคิดที่ได้รับมาพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ 

2104102    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2 2 (2-0-4) 
 Thai  for  Communication II 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2104101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  1 

   ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยเน้นการพูดและ            การ
เขียนแบบต่าง ๆ  

2105103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2-0-4) 
 English  for  Communication I 
  ฝึกทักษะด้านการฟัง    พูด    เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
                    เช่น    การทักทาย     การกล่าวลา    การแนะน าตัวเองและผู้อื่น    การกล่าวขอบคุณ   การขอ

โทษ ฯลฯ    การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน   เช่น  การอ่าน
โฆษณาฉลาก รวมทั้งการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 

2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 2(2-0-4) 
 English  for  Communication II 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  2105103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
  ฝึกทักษะด้านการฟัง  พูด   เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น   ฝึกทักษะการ

อ่านเพื่อหาหัวข้อเร่ือง   การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด   รวมทั้งเขียน
ข้อความสั้น ๆ  เพื่อการสื่อสาร 
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   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   8   หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100105   สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                                            2(2-0-4) 

 Information  for  Study   Skills  and  Research   
 ความหมาย  ความส าคัญของสารนิเทศ  แหล่งสารนิเทศในการศึกษาค้นคว้า    
ภายในมหาวิทยาลัย     และเข้าถึงแหล่งของสารนิเทศอื่น ๆ    วิธีการแสวงหา     และ    
รวบรวมสารนิเทศมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง      และการใช้เทคโนโลยีทาง
สารนิเทศ   วิธีการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน  

2100106   ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Meaning  of  Life    
  ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  การน าเอาความจริงตาม

หลักศาสนาและปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญา แก้ปัญหาชีวิตและสังคม   
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มี
สันติภาพ 

2150101   การคิดและการพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Thinking  and  Self  Development 
  ศึกษาธรรมชาติของการคิด   ทักษะการคิด   กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

การศึกษาตนเอง  การประเมินและการพัฒนาตน  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   เพื่อ
การด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

2180202    สุนทรียภาพของชีวิต 2(2-0-4) 
 Aesthetic  Appreciation 
  ศึกษาและจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ทางความงาม   ความหมายของสุนทรีย์ศาสตร์

เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป  ความส าคัญของการรับรู้กับ   ความ
เป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น   (The  Art  of  Sound)  และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว  
(The  Art  of  Movement)  สู่ทัศนศิลป์   (Visual Arts)  ศิลปะดนตรี   (Musical Arts) และ
ศิลปะการแสดง   (Perfoming  Arts)  ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก    (1) ระดับการ
ร าลึก (Recognitive)   (2) ผ่านขั้นตอนความ  คุ้นเคย (AcQuantive)   และ(3) น าเข้าสู่ขั้น
ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ (Aestetic  Appreciation) 
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  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6   หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

2150102    วิถีไทย 2(2-0-4) 
               Thai   Living 
  ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม  วัฒนธรรมและประเพณีไทย  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  ปัญหา
สังคมไทย  เพื่อด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ   และมีวิสัยทัศน์ด้านการเมืองการ
ปกครองเศรษฐกิจ สังคม  อันน าไปสู่การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง    โดยศึกษาการพัฒนา
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2150203           วิถีโลก 2(2-0-4) 
   Global  Society  and  Living 
     ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองของโลก  

ปัญหาของโลกยุคปัจจุบัน  การจัดระเบียบโลก  ตลอดจนถึงการปรับตัวของไทยในสังคม
โลก 

2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
   Man  and  Environment 
  ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การส่งเสริม
บ ารุงรักษาคุ้มครองคุณภาพของสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  

   

   17.5.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี   9   หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 

4100205   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
   Science  for  Quality  of  life 
   ศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การน าทักษะกระบวนการและ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุขและมี
ประสิทธิภาพ   โดยตระหนักถึงผลกระทบของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์    
สิ่งแวดล้อม   สังคม   การเมือง   และวัฒนธรรม 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

4100206 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
   Thinking  and  Decision  Making 
   หลักการและทักษะกระบวนการคิด   การคิดอย่างมีเหตุผล   การวิเคราะห์ข้อมูล   

และการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

4100207   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
   Information  Technology  for  Life 
   ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (information technology) และ

คอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม   การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   ได้แก่ เคร่ืองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   การประมวลผลข้อมูล   การจัดการและ
การใช้งานข้อมูล            การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์   เพื่อการสืบค้น
ข้อมูล  การแสวงหาความรู้   และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   และ
จากระบบฐานข้อมูล   แหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  เพื่อน ามาใช้ในการท ารายงาน   การน าเสนอ
ผลงาน  และการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ   รวมถึงการเคารพสิทธิทาง
ปัญญา 

4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
   Sport  for  Health 
    ศึกษาระบบลักษณะ  รูปร่างของร่างกายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว                 และ

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย   การฝึกปฏิบัติ   การเสริมสร้างสมรรถภาพและ
ทักษะการกีฬา   การรู้จักพิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา   การก าหนดโปรแกรมการสร้าง
สมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเอง  ตามวัย  เพศ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย     อาหาร
และพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง   ๆ    ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยงในการเล่น
กีฬา  รู้จักการประเมินผลจากการเล่นกีฬา   รู้จักการประเมินผลจากการเล่นกีฬา   การ
บริหารกาย ฯลฯ เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย 
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  หมวดวิชาเฉพาะ     แบ่งออกเป็น  3  กลุ่มวิชา 
   กลุ่มวิชาแกน    9   หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2180201 สุนทรียศาสตร์                   2(2-0-4)  
  Aesthetics 

หลักการพื้นฐาน  ความหมาย  ลักษณะของประสบการณ์ของสุนทรีภาพ  
คุณสมบัติของความงาม  ประเภทของความงาม  ทฤษฎีศิลปะและทฤษฎีทางความงาม
ของนักปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ  ทั้งปรัชญาตะวันตกและ
ตะวันออก 

 

2180302 ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา                 2(2-0-4)  
  Intellectual  Property  and  Copyright 

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ลิขสิทธิ์และการจดสิทธิบัตร  การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  สิทธิทางกฎหมายของ
เจ้าของลิขสิทธิ์  สิทธิของผู้สร้างสรรค์และการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 

 

2181101 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ               3(3-0-6)  
  History  of  Art  and  Design 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ  แบบอย่างงานศิลปะและการ
ออกแบบ  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  จนถึงสมัยใหม่และร่วมสมัย  มุ่งเน้นการศึกษา
และท าความเข้าใจ  จุดเปลี่ยนที่ส าคัญ ๆ จากปรากฏการณ์ทางศิลปะในแต่ละยุคสมัย 

 

2181304 ความคิดสร้างสรรค์                 2(1-2-3)  
  Creative  Thinking 

ความหมายและความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์  สภาวะและกระบวนการ
ของความคิดสร้างสรรค์  ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิด
ความคิดและการแสดงออกที่แปลกใหม่  ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปกรรมต่าง ๆ ได้ 
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   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      18   หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 

2182101 วาดเส้นพื้นฐาน                  3(2-2-5)  
  Drawing 

ความส าคัญของการวาดเส้น หลักการวาดเส้นพื้นฐาน การเขียนภาพหุ่นนิ่ง   คน  
ทิวทัศน์  และงานสถาปัตยกรรม  เน้นการถ่ายทอดรูปทรงที่เหมือนจริง  ด้วยเทคนิค  
วิธีการ  ที่สัมพันธ์กับวัสดุทั้งวัสดุเปียก  และวัสดุแห้ง 

 

2182102 หลักการออกแบบทัศนศิลป์               3(2-2-5)  
  Principle  of   Visual   Arts 

ศึกษาหลักการออกแบบ  รูปทรง  ลักษณะโครงสร้าง  กระบวนการผลิตงาน
ทัศนศิลป์แต่ละประเภท  ฝึกปฏิบัติการออกโดยค านึงถึงขนาด  น้ าหนัก  รูปแบบ  อีกทั้ง
วิธีการน าเสนอผลงานเพื่อรองรับในการจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ 

 

2182103 ทัศนศิลป์  2  มิติ                  3(2-2-5)  
  2  Dimension  Visual  Arts 

ทฤษฎีและปฏิบัติทัศนศิลป์  2  มิติ  วาดเส้น จิตรกรรม และภาพพิมพ์ ด้วยวัสดุ
และเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนการใช้เทคนิคผสม  บนระนาบที่ต่างกัน  โดยเน้นการ
สร้างสรรค์ 

 

2182104 ทัศนศิลป์  3  มิติ                 3(2-2-5)    
  3  Dimension  Visual  Arts 

ความส าคัญของทัศนศิลป์  3 มิติ  ความหมายและความเข้าใจที่ใช้ฐานคิดทางด้าน
ประติมากรรม  สถาปัตยกรรมและผลงานสื่อประสม  ค้นคว้า  และทดลองปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์  3  มิติ  โดยเลือกใช้วัสดุ  เทคนิคและรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กับ
การแสดงออกของแต่ละบุคคล 

 

2183102 เขียนแบบพื้นฐาน                3(2-2-5)   
   Basic  Drafting 

ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบ  โดยเน้นให้รู้จักวิธีการใช้เคร่ืองมือเพื่อเขียนแบบ
รูปพื้นฐานต่าง ๆ ของรูปทรงเรขาคณิต  2  มิติและ 3 มิติ  ตลอดจนการฝึกเขียนแบบ
ทัศนียภาพวิทยา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
2183202 คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์               3(2-2-5)   
  Computer  Visual  Arts 

ศึกษาโครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
พื้นฐานการสร้างและการตกแต่งรูปภาพ    ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์
เบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 

   กลุ่มวิชาชีพ  66    หน่วยกิต 
    ก ) วิชาชีพบังคับ    45  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2180303 น าเสนอผลงานออกแบบ                  2(1-2-3)  
  Design  Project  Presentation 

กระบวนการน าเสนอผลงานออกแบบในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการน าเสนอ
ผลงานแต่ละบุคคลโดยการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio) และสร้างสรรค์ผลงาน
จริงที่แสดงลักษณะเฉพาะตน  ตลอดจนสามารถใช้สื่อทางเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์
เป็นพื้นฐานเพื่อการน าเสนอผลงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีรูปแบบที่น่าสนใจ 

 

2180305 พื้นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรม                 2(1-2-3)   
  Innovation  Foundation 

ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการพื้นฐานทางนวัตกรรม  แนวคิดเบื้องต้น
เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์และเทคโนโลยี  ความส าคัญของการคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิง
กระบวนระบบ  การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางทัศนศิลป์ 

 

2180406 สัมมนาการออกแบบ                 2(1-2-3)   
  Seminar  in  Design 

การสัมมนาปัญหาการออกแบบ  แนวทางการออกแบบร่วมสมัย  การหาแนวคิด
และแรงบันดาล  การสร้างนวัตกรรมทางการออกแบบและทัศนศิลป์  และแขนงอื่นที่
เกี่ยวข้อง  การวิเคราะห์ปัญหา  แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการสร้างสรรค์  ผลงาน
การออกแบบ 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2180408 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ                2(2-0-4)   
  Research  Methodology  in  Design 

หลักการพื้นฐานการวิจัย  วิธีการวิจัยทั่วไป  การก าหนดปัญหาการวิจัย  การ
ออกแบบการวิจัย  การเก็บข้อมูล  การเขียนเค้าโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย
ทางศิลปะและการออกแบบ  มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development) 

 

2180410 ศิลปนิพนธ์              7(0-21- 0)  
  Art  Thesis  in Innovation Visual Art Design  
   ต้องสอบผ่านรายวิชา :  2180304      ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า  300 ช่ัวโมง) 
                          2180408      ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ  

โครงการศิลปะนิพนธ์สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์  ตามหัวข้อและ
จุดมุ่งหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อศิลปนิพนธ์   ประกอบด้วยชุด
ผลงานออกแบบทัศนศิลป์และเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาค้นคว้า  วิธีการสร้างสรรค์  
รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน 

 

2181102 ภูมิปัญญาศิลปกรรมพื้นถิ่นภาคใต้               2(1-2-3)  
  Southern   Flok  and  Wisdom  Arts 

ประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ  คุณลักษณะและคุณค่าประเภทของศิลปกรรม
พื้นถิ่นภาคใต้  รูปแบบ  เทคนิค  การอนุรักษ์และสร้างเสริมพัฒนาศิลปกรรมพื้นถิ่น
ภาคใต ้

 

2181203 จิตวิทยาการออกแบบ                 2(1-2-3)  
  Psychological Design 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบที่ส่งผลในเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการมองเห็นและ
การรับรู้  โดยมุ่งเน้นแนวคิดและเน้ือหาที่สัมพันธ์กับรูปแบบหรือผลงานที่ท าให้เกิดค่า
เชิงพฤติกรรมที่ปรากฏต่อสังคม 
 

2182205 วัสดุและเทคนิคทางทัศนศิลป์                2(1-2-3)  
  Material  and  Technical  Methods 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุและเทคนิคทางทัศนศิลป์แบบดั้งเดิม  และ
การใช้นวัตกรรมสมัยใหม่  เน้นคุณสมบัติเฉพาะวัสดุ เทคนิคและการสร้างสรรค์อย่าง
เหมาะสม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
 

2182206 วาดเส้นสร้างสรรค์                  3(2-2-5)  
  Creative  Drawing 

หลักการสร้างสรรค์  การถ่ายทอดรูปแบบทั้งเหมือนจริงและจินตนาการ  โดย
สัมพันธ์กับเทคนิค วิธีการและวัสดุ  เน้นปฏิบัติการวาดเส้นผสมผสานเทคนิควัสดุและ
วิเคราะห์ปัญหาทางรูปทรงที่สัมพันธ์กับการแสดงออกส่วนบุคคล 

 

2182314 นวัตกรรมจิตรกรรม                 3(1-4-4)  
  Innovation  of  Painting  Techniques 

 ค้นคว้าทดลองและฝึกปฏิบัติงานทางจิตรกรรมโดยไม่จ ากัด  เทคนิค  วิธีการ  
และวัสดุ  มุ่งเน้น  วิธีคิด  การสร้างสรรค์  และรูปลักษณ์ใหม่ทางจิตรกรรมที่สัมพันธ์กับ
สังคมร่วมสมัยและความเป็นท้องถิ่นของภาคใต้ 

 

2182315 นวัตกรรมประติมากรรม                 3(1-4-4)  
  Innovation  Sculpture  Techniques 

ค้นคว้าทดลองและฝึกปฏิบัติงานทางประติมากรรมโดยไม่จ ากัด  เทคนิค  วิธีการ  
และวัสดุ  มุ่งเน้น  วิธีคิด  การสร้างสรรค์ รูปลักษณ์ใหม่ทางประติมากรรมที่สัมพันธ์กับ
สังคมร่วมสมัยและท้องถิ่นภาคใต้ 

 

2182316 นวัตกรรมภาพพิมพ์                 3(1-4-4)   
  Innovation Print  Making 

ค้นคว้าทดลอง  และฝึกปฏิบัติการทางเทคนิคภาพพิมพ์ จากแม่พิมพ์  
ผิวนูน แม่พิมพ์ร่องลึก และแม่พิมพ์ฉลุ วิธีพิมพ์ด้วยมือและเคร่ืองพิมพ์ มุ่งเน้นการคิดค้น
นวัตกรรมการพิมพ์บนระนาบ 2 มิติ และระนาบ 3 มิติ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง วัสดุ 
เทคนิค และการแสดงออกทั้งวัสดุสมัยใหม่และวัสดุพื้นถิ่น 

 

2183203 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ               3(2-2-5)  
  Photographic  Techniques  for  Design 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกล้องถ่ายภาพพอสังเขป  เรียนรู้หลักและวิธีการ
ถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ ใช้อุปกรณ์จัดแสง  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการถ่ายภาพ  ฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อน ามาใช้ในงานออกแบบ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 
2183312 คอมพิวเตอร์กราฟิก  3  มิติ  และภาพเคลื่อนไหว              3(2-2-5)  
  Computer  3D  and  Animation  

 ศึกษาหลักการและเรียนรู้เทคนิควิธีการในการปฏิบัติการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างงานรูปแบบ  3  มิติ  และสามารถปฏิบัติการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปต่าง ๆ ในรูปแบบ  3  มิติ 

 

2183417 นวัตกรรมสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียง               3(1-4-4)  
  Innovation  Multimedia 

ค้นคว้า  ทดลองและฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อ
ภาพยนตร์ดิจิตอล   การท าหนังสั้น  กระบวนการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว การเขียนบท  
การท าภาพประกอบบท ( Storyboard) การถ่ายภาพเคลื่อนไหว  การเลือกและใส่เสียง
ประกอบ   การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการผลิตสื่อภาพและเสียง   

 

2184309 นวัตกรรมการออกแบบ                 3(1-4-4)  
  Innovation  Design 

ค้นคว้าทดลอง  และฝึกปฏิบัติงานออกแบบ ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ การแก้ปัญหาการ
ออกแบบ การส ารวจความต้องการกลุ่มเป้าหมาย ปัญหารูปทรงและประโยชน์ใช้สอย  
การแก้ปัญหาวัสดุและวิธีการทั้งลักษณะสากลและความเป็นพื้นถิ่น  มุ่งเน้นการคิดค้น
วิธีการสร้างสรรค์  รูปแบบและวัสดุใหม่ ๆ 

 
    ข) วิชาชีพเลือก   21  หน่วยกิต 

       - กลุ่มวิชาเลือกทัศนศิลป์    
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2180411 นิทรรศการและการจัดการแสดง                 2(1-2-3)  
  Exhibition and Display 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการจัดนิทรรศการประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการก าหนด
รูปแบบ  แผนผังบริเวณ  ต าแหน่ง  ทิศทาง งานติดต้ังแสดงประเภทต่าง ๆ  ปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดและตกแต่งนิทรรศการตามความมุ่งหมาย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2181406 ภูมิปัญญาทางทัศนศิลป์                 3(2-2-5)  
  Wisdom  of  Visual  Arts 

 ศึกษาและปฏิบัติว่าด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสากล ในการแก้ปัญหาทาง
ทัศนศิลป์  เร่ืองมิติ  วัสดุ  เทคนิค  และเครื่องมือ  ตลอดจนการอนุรักษ์ และพัฒนา 

 

2181407 ทัศนศิลป์วิจารณ์                  3(2-2-5)  
  Visual  Arts  Criticism 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการวิจารณ์ศิลปะ ขอบข่าย  หลักเกณฑ์  และวิธีการ ซึ่ง
เน้นการวิจารณ์จากฐานข้อมูลที่มีการค้นคว้าและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยสามารถวิจารณ์ผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างเหมาะสม 

 

2181408 ทัศนศิลป์ร่วมสมัย                 2(1-2-3)  
  Contemporary  Visual  Arts 

ศึกษาทัศนศิลป์ร่วมสมัยของตะวันตก  และของไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่  
2  จนถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ   เนื้อหา  และแนวความคิด
หลักในการสร้างสรรค์งานตามยุคสมัย  เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ทัศนศิลป์ที่แสดงลักษณะเฉพาะตนได้ 

 

2181409 มโนทัศน์ศิลปะหลังสมัยใหม่                2(2-0-4)  
  Post-Modern  Art  Concept 

แนวความคิดของนักปรัชญาคนส าคัญ  ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2  กลุ่ม
แนวคิดต่อต้านปรัชญาสมัยใหม่  การปฏิเสธหลักการ  กระบวนทัศน์  ปรัชญาหลัง
สมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง  คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์  พัฒนาการศิลปะหลัง
สมัยใหม่  มุ่งเน้นศึกษากลุ่มศิลปินที่ให้ความส าคัญกับแนวความคิด  บริบททางสังคม
และวัฒนธรรม   

 

2181410 ทัศนศิลป์มุสลิม                                                                                 3(2-2-5)  
Muslim  Arts        

ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของวัฒนธรรมอิสลาม ความเชื่อทางศาสนา ที่มี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์และข้อก าหนดเฉพาะ รูปแบบที่แสดงเอกลักษณ์ทางทัศนศิลป์ 
และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ตามรูปแบบ ลักษณะเฉพาะของศิลปะมุสลิม  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2182307 จิตรกรรมไทย                  3(2-2-5)  
  Thai  Painting 

ศึกษาที่มา  ลักษณะรูปแบบ  เนื้อหา  และแนวความคิดในการสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเขียนลวดลายไทยเบื้องต้นและการเขียนภาพ
ระบายสีตามแบบอย่างของงานจิตรกรรมไทยขั้นพื้นฐาน  เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ตระหนักถึงคุณค่าในเอกลักษณ์ของศิลปะไทย 

 

2182308 จิตรกรรมวิเคราะห์                 3(2-2-5)   
  Painting  Analysis 

ศึกษาแนวความคิด  แรงบันดาลใจ  และแบบอย่าง  (style)  ในงานจิตรกรรมของ
ศิลปินที่ส าคัญ  ซึ่งมีความโดดเด่นในผลงานที่เป็นเอกลักษณ์  เรียนรู้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลปะในงานจิตรกรรมของศิลปินที่
นักศึกษาสนใจ  และปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยเทคนิคต่าง ๆ ตามความมุ่ง
หมายที่สัมพันธ์กับรูปแบบและเน้ือหาในการแสดงออก  เพื่อให้ได้ผลงานจิตรกรรมที่
แปลกใหม่  มีเสรีภาพ  และมีความงามที่น่าสนใจ 

 

2182309 กระบวนการท าแม่พิมพ์ประติมากรรม               3(2-2-5)  
  Mould and Casting Process 

ศึกษาและปฏิบัติ กระบวนการท าแม่พิมพ์แบบต่างๆ และวิธีการหล่อ ที่เหมาะสม
กับรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการน าผลงานไปใช้ 

 

2182310 วัสดุและการสร้างสรรค์งานประติมากรรม               3(2-2-5)  
  Materials  and  Creativity   in  Sculpture 

ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่น ามาสร้างงาน
ประติมากรรม  เรียนรู้เทคนิค  และปฏิบัติงานโดยเน้นการทดลองและกลวิธี  
การสร้างสรรค์  เพื่อถ่ายทอดรูปแบบของงานประติมากรรมที่ผสมผสานการใช้วัสดุที่
หลากหลาย  ก่อเกิดรูปทรงที่แปลกใหม่  มีความงามที่สัมพันธ์กับเนื้อหาและสถานที่จัด
วางหรือติดตั้ง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2182311 ภาพพิมพ์ประยุกต์       3(2-2-5)  
  Applied Print Making 

ศึกษาและปฏิบัติกรรมวิธีการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เทคนิค และวิธีการทาง  
ภาพพิมพ์เพื่อการประยุกต์ให้เป็นภาพประดับตกแต่ง โดยใช้ร่วมกับเทคนิค  
การผลิตในนวัตกรรมใหม่ 

 

2182312 ซิลค์สกรีน        3(2-2-5)   
  Silk  Screen 

ศึกษาและปฏิบัติการสร้างงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน เทคนิคการท า  
ซิลค์สกรีนแบบต่างๆ  และการออกแบบการพิมพ์ซิลค์สกรีนตามความสนใจรายบุคคล 

 

2182313 เทคนิคผสมทางภาพพิมพ์      3(2-2-5)  
  Mixed Techniques in Print Making 

ศึกษาและปฏิบัติการใช้วัสดุสื่อที่เป็นวัสดุธรรมชาติ  และวัสดุสังเคราะห์ โดย
เน้นการผสมผสานสื่อวัสดุและความหลากหลายทางเทคนิคที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้ง
เทคโนโลยีการพิมพ์อื่นๆ 

 

2182417 สื่อผสมทางทัศนศิลป์        3(1-4-4) 
  Mixed  Media  in Visual  Arts     

ศึกษาทดลองและปฏิบัติการใช้วัสดุธรรมชาติ  วัสดุสังเคราะห์  ตลอดจนการใช้
เคร่ืองมือ  เทคโนโลยี  หรือสื่อผสมผสาน ด้วยเทคนิคต่าง ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์
ในการแสดงออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ 

 

2182418 เทคนิคการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์              3(2-2-5)  
  Visual  Arts  design  Techniques  by  Computer   Software 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานออกแบบทัศนศิลป์  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  ซึ่งช่วยในการผลิตผลงานอย่างเป็นขั้นตอน  สะดวก  รวดเร็วและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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- กลุ่มวิชาชีพเลือกออกแบบการสื่อสาร    
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2183304 การออกแบบและจัดตัวอักษร                3(2-2-5)  
  Lettering Design 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบตัวอักษร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ  
มุ่งเน้นการใช้เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการออกแบบ  
สื่อประเภทต่างๆ 

 

2183305 ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์                3(2-2-5)  
  Lettering  Design  for  Publishing 

ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบตัวอักษรประเภทต่าง ๆ ปฏิบัติการออกแบบตัวอักษร
โดยเน้นถึงรูปแบบและความสัมพันธ์  ระหว่างตัวอักษรกับสื่อที่จะน าไปใช้เพื่อการสื่อ
ความหมาย  ในงานออกแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะงานออกแบบสิ่งพิมพ์ 

 

2183306 ออกแบบกราฟิกเบื้องต้น                 3(2-2-5)  
  Basic  Graphic  Design 

ศึกษาความเป็นมา ลักษณะ  รูปแบบ  หลักการ  และกระบวนการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบกราฟิก  การสร้างภาพเพื่อการสื่อความหมาย  การจัดและออกแบบอักษร  การ
ออกแบบสัญลักษณ์เคร่ืองหมาย  ตลอดจนฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกและแก้ปัญหา 
จนเป็นผลงานที่สมบูรณ์ 

 

2183307 ออกแบบโฆษณา                  3(2-2-5)  
  Advertising  Design 

ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของโฆษณา  องค์ประกอบของการโฆษณา  
กระบวนการ  ขั้นตอนการผลิต  ตลอดจนปฏิบัติออกแบบโฆษณาในสื่อประเภทต่าง ๆ  

 

2183308 ออกแบบโฆษณาขั้นสูง                 3(2-2-5)  
  Advanced  Advertising  Design 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบโฆษณา  ตามหลักการโฆษณา  โดยอาศัยระบบ
การตลาดเข้ามามีส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูล  วัตถุประสงค์  ก าหนดกลยุทธ์  และวางแผน
งานโฆษณา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2183309 ออกแบบสิ่งพิมพ์                 3(2-2-5)  
  Printing  design 

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพ์  ประเภทของสิ่งพิมพ์  ระบบการพิมพ์
ต่าง ๆ กระบวนการพิมพ์  ปฏิบัติการออกแบบและจัดท าต้นฉบับส าหรับสิ่งพิมพ์ในหลาย
รูปแบบ  และหลายประเภท  เพื่อสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน 

 

2183310 การถ่ายภาพดิจิตอล                 3(2-2-5)  
  Digital  Photography 

ศึกษาประวัติความเป็นมา  ความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการ
ถ่ายภาพ  ประเภทของกล้องถ่ายภาพดิจิตอล  ส่วนประกอบและกลไกการท างานของ
กล้อง  วัสดุไวแสง  หลักการ และปฏิบัติการถ่ายภาพดิจิตอลด้วยเทคนิคต่าง ๆ 

 

2183311 ออกแบบสัญลักษณ์และเคร่ืองหมาย               3(2-2-5)  
  Logo  Design 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับรูปแบบ  สัญลักษณ์ และเคร่ืองหมาย
ประเภทต่างๆ  โดยเน้นความสัมพันธ์ของเร่ืองราว  รูปแบบ  และองค์ประกอบทางศิลปะ 

 

2180407 ภาพยนตร์ดิจิตอล                 3(2-2-5)    
  Digital  Film 

ศึกษาความเป็นมาของการผลิตภาพยนตร์  ความส าคัญและประโยชน์ของการ
ผลิตภาพยนตร์ดิจิตอล  วัสดุและอุปกรณ์  กระบวนการ  และปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์
ดิจิตอล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

 

2180409 คอมพิวเตอร์กับงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์               3(2-2-5)  
  Computer for Film Making 

ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในงานสร้างสรรค์
ภาพยนตร์  การเก็บภาพและเสียง   การท าไตเติ้ล   การสร้างเลเยอร์    การใส่เทคนิคพิเศษ
ต่าง ๆ ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ภาพยนตร์ด้านคอมพิวเตอร์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2183413 ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์                3(2-2-5)  
  Graphics  design  for  Packaging 

ศึกษารูปแบบตัวอักษรและภาพ  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบ  โดย
ใช้หลักการออกแบบกราฟิก  ให้ปรากฏบนภาชนะบรรจุและหีบห่อ  
ในลักษณะต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการออกแบบในลักษณะการพัฒนาและสร้างสรรค์
สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน สวยงาม 

 

2183414 การออกแบบมัลติมีเดีย                 3(2-2-5)  
  Multimedia  Design 

 ศึกษารูปแบบและลักษณะของการสื่อความหมายที่ใช้ในงานสื่อประเภทต่าง ๆ 
และปฏิบัติการออกแบบผลงานในลักษณะงานสื่อผสม  ภาพ เสียง และเทคนิคอื่นๆ โดย
สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 
 

2183415 การเขียนบทและภาพประกอบบท                3(2-2-5)   
  Script and Storyboard 

ศึกษาความส าคัญ  ประเภท  หลักการเขียน วิธีการเขียน และ ศัพท์เทคนิคส าหรับ
บทภาพยนตร์  ปฏิบัติการวิเคราะห์บท การเขียนบท การสร้างภาพประกอบบท และ
เตรียมบทภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ   

 

2183406 เสียงเพื่องานออกแบบสื่อสาร                3(2-2-5)   
Sound for Communication Design 

ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงรูปแบบโครงสร้างประเภทของเสียง  เทคนิคการ
สร้างเสียงประกอบ  ประเภทของดนตรีประกอบ  ลักษณะส าคัญของดนตรีและอารมณ์
ของเสียง  มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และเลือกดนตรีหรือเสียงให้สัมพันธ์และเหมาะสมกับ
การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสื่อสาร 
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       -  กลุ่มวิชาชีพเลือกออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2181305 ภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่น                2(1-2-3)  
  Handicraft  and  Folk  Wisdom 

ความส าคัญ  รูปแบบ  เทคนิควิธีการและวัสดุทางผลงานหัตถกรรมท้องถิ่น
ภาคใต้  เน้นการศึกษาวิถีชีวิตจากผลงานหัตถกรรม  การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาสากลมาสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ 

 

2184301 สัดส่วนมนุษย์ส าหรับงานออกแบบ               2(1-2-3)  
  Human  Scale  of  Design 

ศึกษาทฤษฎี  และปฏิบัติในเร่ืองการใช้มาตราส่วนสากล โดยสัมพันธ์  
กับสัดส่วนมนุษย์ในการระบุแบบ  การวัดเนื้อที่  การออกแบบสัดส่วนผลิตภัณฑ์ ครุภัณฑ์  
ที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สอย  การท างาน  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และสภาพแวดล้อม 

 

2184302 เทคโนโลยีวัสดุส าหรับงานออกแบบ               2(1-2-3)  
  Media  Technology  of  Design 

ศึกษาเทคโนโลยีวัสดุประเภทวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ เกี่ยวกับ
คุณสมบัติ  ประโยชน์  รูปแบบวัสดุ  เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต สร้างสรรค์และพัฒนา
งานออกแบบ 

 

2184303 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์              3(2-2-5)  
  Product  Design  by  Computer 

ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส าหรับการเขียนแบบ  
โดยเน้นการขึ้นรูปร่าง  รูปทรง เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

2184304 วิเคราะห์แนวโน้มผลิตภัณฑ์                2(1-2-3)  
  Trend  Analysis 

ศึกษาประวัติความเป็นมา  และพัฒนาการทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
เทคนิค  รูปแบบ  มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์แนวโน้มรูปแบบ และความนิยม  
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2184305 วัสดุผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น                 3(2-2-5)   
  Local  Product  Material 

ศึกษาและทดลองคุณสมบัติ วัสดุในท้องถิ่น เพื่อการน าไปออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  ให้เหมาะสม กับการใช้สอย ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสากล  

 
2184306 ผลิตภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม                 2(1-2-3)  
  Product  Design and  Environment 

ศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์  ผลกระทบของผลงานออกแบบต่อ
สิ่งแวดล้อม  และชุมชน  และปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงสัดส่วนที่
เหมาะสมกับพื้นที่ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ร่างกายและจิตใจ 

 

2184307 ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้              3(2-2-5)  
  Re-used Material in  Product  Design 

ศึกษาและทดลองปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ประเภท  ไม้  
พลาสติก  ผ้า  โลหะ ยาง หรือวัสดุสังเคราะห์อ่ืนๆ 

 

2184308 ออกแบบบูรณาการวัสดุ                3(2-2-5)  
  Integrated  Material   Design 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย  การ
ผสมผสานวัสดุ  ทั้งวัสดุในระบบอุตสาหกรรมและวัสดุพื้นบ้าน  มุ่งเน้นการออกแบบที่
แสดงความงาม และประโยชน์ใช้สอย 

 

2184310 บาติกพื้นฐาน                                                         3( 1-4-4) 
  Basic  Batik   

ศึกษาประวัติบาติก   เทคนิคการย้อมสีขั้นพื้นฐาน  วัสดุ  เทคนิค ตลอดจนการ
ออกแบบลวดลาย  ทั้งบาติกลายเขียน  บาติกลายพิมพ์   กระบวนการท าแม่พิมพ์  โดย
มุ่งเน้นประโยชน์การใช้สอย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2184411 ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสังคมวิทยา                2(1-2-3)  
  Sociology  in  Product  Design  

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเชิง
สังคมวิทยา  ทฤษฎีสังคมวิทยาส าหรับการออกแบบ  ผลิตภัณฑ์ส าหรับสังคมเมือง  
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ด้อยโอกาส  เศรษฐกิจพอเพียง และผลิตภัณฑ์ส าหรับคนพิการ 

  

2184412 การออกแบบบรรจุภัณฑ์                 3(2-2-5)  
  Packaging  Design 

ศึกษาหลักการ  เทคนิควิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยวัสดุที่เหมาะสม  ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบโดยค านึงถึง ขนาด  น้ าหนัก  รูปแบบ  ของผลิตภัณฑ์เพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บและขนส่ง 

 

2184413 เทคนิคการสร้างหุ่นจ าลอง                3(2-2-5)  
  Model  Design  Techniques 

ศึกษาและปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลอง  วัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น    พลาสติก  ไม้  
โลหะ  เหล็ก  กระดาษ  ฯลฯ  เน้นการสร้างหุ่นจ าลอง  3 มิติ  ของผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
น าเสนอและเป็นแนวทางในการผลิตจริง 

 

2184414 บาติกสร้างสรรค์                                                                                 3(2-2-5)  
Creative  Batik       

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบบาติก  โดยประยุกต์และผสมผสานทั้งวัสดุ  
เทคนิคและกระบวนการทางบาติกลายเขียน  กับเทคนิคบาติกลายพิมพ์  หรือเทคนิคบาติก
อ่ืน ๆ   ค้นคว้าทดลองกันสีด้วยวัสดุต่าง ๆ  มุ่งเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ จากสื่อเทคนิค
บาติก 
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       - กลุ่มวิชาชีพเลือก ศิลปะสื่อการแสดง 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2185301 ศิลปะสื่อการแสดง                 3(2-2-5)  
  Performance 

ศึกษาและปฏิบัติการแสดงเบื้องต้น เพื่อการสื่ออารมณ์ และความรู้สึก ด้วยลีลา 
ท่าทาง ระดับพื้นฐาน   การออกแบบฉาก แสง สี เสียง เคร่ืองแต่งกาย  และองค์ประกอบ
อ่ืนๆ 

 

2185302 ศิลปะสื่อการแสดงกลางแจ้ง              3(2-2-5)  
  Street  Performance 

ศึกษาและปฏิบัติการแสดงกลางแจ้ง  สถานที่สาธารณะ หรือพื้นที่เฉพาะโดยเน้น
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดง ผู้ชม สิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์เพื่อสื่อความหมาย
ด้วยท่าทาง การแต่งกาย  หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ 

 

2185303 ดีเกฮูลู                  3(2-2-5) 
  Dikir  Hulu   

ศึกษาและปฏิบัติการเล่นดิเกฮูลู  การด้นกลอนสด  และการขับร้องดิเกฮูลู  
การพัฒนารูปแบบการเล่นที่ผสมผสาน ระหว่างการแสดง การขับกลอน การแต่งกาย  
และอุปกรณ์ให้จังหวะ 

 

2185304 การแสดงเงา                3(2-2-5)  
  Shadow  Play 
   ศึกษาและปฏิบัติการเล่นหนังตะลุงพื้นบ้าน  เพื่อการสร้างสรรค์  พัฒนา  
  เป็นศิลปะการแสดงเงาแบบใหม่  การออกแบบตัวหนัง  การเชิด  และการเสริม  
  เทคนิคแสง สี เสียง  
 

2185305 การแสดงหุ่นเชิด                 3(2-2-5) 
  Puppet  Show 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบการแสดงหุ่นแบบต่างๆ  หุ่นมือ  หุ่นชัก   
หรือหุ่นแบบอื่นๆ  การสร้างสรรค์ตัวหุ่น  กลไกการเคลื่อนไหว  เสื้อผ้า  ฉาก  และ  
วิธีเชิดหุ่นแบบต่างๆ  เน้นการแก้ปัญหาระหว่างรูปแบบการแสดงการออกแบบตัวหุ่น  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2185306 การแสดงแฟชั่น                 3(2-2-5) 
  Fashion  Show 

ศึกษาและปฏิบัติการน าเสนอแฟชั่น  การเดินแบบ  ละครดิสเพลย์  และอ่ืนๆ  การ
ออกแบบเวที หรือสภาพแวดล้อม แสง สี เสียง ที่สอดคล้องกับแนวคิดและการแสดงออก 

 
2185307 เทคนิคการแต่งหน้า               3(2-2-5) 
  Make up Design 

ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของการแต่งหน้าแบบตะวันตกและตะวันออก  
เทคนิค  รูปแบบ  ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าแบบธรรมชาติ  การแต่งหน้าตามยุคสมัยต่าง ๆ  
การแต่งหน้าแฟนซี  และการแต่งหน้าแบบแปลงโฉม 

 

2185308 พื้นฐานการแสดง                3(2-2-5)  
  Introduction  to  Performance 

ศึกษานาฏยศัพท์  ภาษาท่านาฏศิลป์พื้นฐาน  การเคลื่อนไหวตามจังหวะและลีลา
ของเพลง  การใช้ภาษากาย  การเปล่งเสียง  การแสดงสด  การตีความ  การแสดงเดี่ยว  
การแสดงเป็นคู่  การแสดงฉากสั้น ๆ  

 

2185409 นาฏศิลป์พื้นเมืองมลายู                 3(2-2-5)  
  Malayu   Folk   Dance 

ศึกษาประวัติความเป็นมา   เครื่องแต่งกาย  ดนตรี  จังหวะลีลา   เพลงและฝึก
ปฏิบัตินาฏศิลป์พื้นเมืองมลายู   ได้แก่   การเต้นรองเง็ง เพลงลาฆูดูวอ  ปูโจ๊ะปีซัง  เมาะ
อีนังลามาฯลฯ มะโย่ง ซัมเปง  
 

2185410 การออกแบบเครื่องแต่งกาย                             3(2-2-5)  
  Costume  Design   

ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของเคร่ืองแต่งกายแบบตะวันตก  และ
ตะวันออก  ประเภท  รูปแบบของเคร่ืองแต่งกาย  ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกาย
ตามแนวคิดต่าง ๆ  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2185411 การจัดการแสดง                 3(2-2-5)  
  Variety  Show 

ศึกษาการจัดการแสดงประเภทต่าง ๆ  เช่น  การจัดแสดงวิพิธทัศนา     การจัด
ขบวนแห่   การละเล่นพื้นเมือง    และการแสดงละคร   ศึกษาการบริหารจัดการด้านการ
แสดง   การประชาสัมพันธ์    และการประเมินผล   น าเสนอผลงานการแสดงรูปแบบ 
ต่าง ๆ  ตามความถนัด  

 

2185412 นาฏศิลป์พื้นเมืองร่วมสมัย               3(2-2-5)  
  Contemporary  Folk  Dance 

ศึกษาแนวคิด ลีลาท่าร า - เต้น การแปรแถว เพลง ดนตรี เคร่ืองแต่งการและ
อุปกรณ์การแสดง ของนาฏศิลป์พื้นเมือง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่
และฝึกการแสดงชุดต่างๆ เช่น ระบ าปาเต๊ะ ระบ ายะลาเมืองขวัญ ตารีบุหงาซีเระห์ ตารี  
ดีเก 
 

2185413 การก ากับการแสดง                 3(2-2-5)  
  Directing  of   Performance 

ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะห์บทส าหรับการแสดง  วิเคราะห์ตัวละคร   ก าหนด
บุคลิกผู้แสดง   และบทบาทหน้าที่ของผู้ก ากับการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ  

 

2185414 ศิลปะการแสดงกับการท่องเท่ียว               3(2-2-5) 
      Performing   Arts  and  Tourism 
   ศึกษาและปฏิบัติการศิลปะการแสดงที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนา  
                           ศิลปะการแสดงที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 
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  ฝึกงาน      ไม่นับหน่วยกิต  
 

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2180304   การฝึกงาน                                                                                      ไม่น้อยกว่า  300  ชั่วโมง  

  Field  Work 
ฝึกการท างานในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ สาขา 

ศิลปกรรม  ทัศนศิลป์ และการออกแบบ  ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง(ฝึกต่อเน่ืองหรือฝึก
สะสมหน่วยชั่วโมง) หรือ โดยวิธีการน าเสนอโครงงานศิลปะส่วนบุคคลซึ่งมีคุณภาพ
เทียบเท่าและน าเสนอรายงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน(ใช้การวัดและประเมินผลโดย
สัญลักษณ์  PD  P และ F) 
 

 


