หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาทัศนศิลป์
ชื่ อย่อปริญญาภาษาไทย ศป.บ. ภาษาอังกฤษ B.F.A.
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่ำ 137 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1 สาระบังคับศึกษาทั่วไป จำนวน 26 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
บังคับ จำนวน 3 หน่วยกิต
001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน 2(2-0-4)
910-206 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1(1-0-2)
หรื อ
117-101 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพื่อน
มนุษย์
3(3-0-6)
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมื องและชีวิตสันติ
จำนวน 3 หน่วยกิต
เลือก จำนวน 3 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้
117-103 จิตวิวฒั น์และคิด-ทำ-นำสุ ข
3(3-0-6)
117-105 จิตวิวฒั น์และชีวิตที่ดี
3(3-0-6)
สาระที่ 1 และ สาระที่ 2 เลือกจำนวน 3 หน่วยกิต
993-172 จิตสำธำรณะในภำวะวิกฤต
1(1-0-2)
196-101 ควำมเป็ นพลเมือง
2(2-0-4)
หรื อ
117-102 ควำมเป็ นพลเมืองและจิตสำธำรณะ 3(3-0-6)
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ
เลือกเรี ยนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง จำนวน 3 หน่วยกิต
รูปแบบที่ 1 บังคับ จำนวน 1 หน่วยกิต
001-103 ไอเดียสู่กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำร
1(1-0-2)
เลือก จำนวน 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้
117-115 กำรคิดและกำรตัดสิ นใจ
2(2-0-4)
262-202 กำรคิดเปลี่ยนชีวิต
2(2-0-4)
747-102 ข้อมูลนี้ มีคำตอบ
2(2-0-4)
รูปแบบที่ 2 บังคับ จำนวน 3 หน่วยกิต
117-104 กำรคิดสู่กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำร
3(3-0-6)
สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่ าทัน และการรู้ดิจิทัล
บังคับ จำนวน 2 หน่วยกิต
117-116 กำรรู ้เท่ำทันดิจิทลั
2(2-0-4)

เลือก จำนวน 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้
299-104 รู ้คิด รู ้เท่ำทัน
2(2-0-4)
724-106 เกำะติดกระแสวิทยำศำสตร์
สมัยใหม่
2(2-0-4)
724-107 กำรบริ โภคสี เขียว
2(2-0-4)
สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
เลือก จำนวน 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้
746-102 สมำร์ตแมท สมำร์ตไลน์
2(2-0-4)
746-103 ฟิ นแมท
2(2-0-4)
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร จำนวน 6 หน่วยกิต
417-101 ไฮ-อิงลิช
2(2-0-4)
417-102 เพ็นแอนด์โพสต์
2(2-0-4)
เลือก จำนวน 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปนี้
411-101 ภำษำไทย ภำษำเธอ
2(2-0-4)
411-102 สนทนำ ภำษำไทย 4.0
2(2-0-4)
สาระที่ 7 สุ นทรี ยศาสตร์ และกีฬา
เลือก จำนวน 2 หน่วยกิต
จำกสองสำระหรื อสำระใดสำระหนึ่ง
สุ นทรียศาสตร์ จำกรำยวิชำต่อไปนี้
125-101 หัตถกรรมสร้ำงสรรค์
277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ
277-104 กำร์ตูนหรรษำ
411-103 สี สันบันเทิงคดี
412-123 ศิลปะแดนมังกร
413-242 เสน่ห์มลำยู
415-140 เปิ ดประตูสู่ญี่ปนุ่
416-146 ท่องแดนกิมจิ
437-111 ศิลปะบำบัด
910-114 เพลินเพลงสงขลำนคริ นทร์
กีฬา จำกรำยวิชำดังต่อไปนี้
117-118 โยคะ
281-204 ลีลำศ
281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ

1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

281-207 บำสเกตบอล
1(1-0-2)
281-209 วอลเล่ยบ์ อล
1(1-0-2)
281-210 แฮนด์บอล
1(1-0-2)
281-215 เทเบิลเทสนิส
1(1-0-2)
281-216 แบดมินตัน
1(1-0-2)
281-219 ว่ำยน้ ำ
1(1-0-2)
281-220 เปตอง
1(1-0-2)
281-223 มวยไทย
1(1-0-2)
281-225 เทควันโด
1(1-0-2)
281-226 ไอกิโด
1(1-0-2)
281-227 ยูโด
1(1-0-2)
910-111 รำไทยเพื่อสุ ขภำพ
1(1-0-2)
910-112 โขนเพื่อพัฒนำร่ ำงกำยและจิตใจ
1(1-0-2)
910-113 แจ๊สด้ำนซ์
1(1-0-2)
1.2 สาระเลือกศึกษาทั่วไป เลือกจำกรำยวิชำสำระต่ำงๆ ดังนี้
จำนวน 4 หน่วยกิต
สาระสุ นทรียศาสตร์
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญำ
2(2-0-4)
425-101 วัฒนธรรมนำชม
2(2-0-4)
สาระความเป็ นพลเมือง
196-103 ภำวะผูน้ ำและกำรจัดกำร
2(2-0-4)
437-201 จริ ยศำสตร์กบั ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
2(2-0-4)
สาระอยู่อย่างรู้เท่ าทัน
724-108 ธรรมชำติบำบัด
2(2-0-4)
สาระการคิดเชิงระบบ
276-101 กำรมองภำพแบบองค์รวม
2(2-0-4)
437-202 คิดอย่ำงเฉลียว เข้ำใจอย่ำงฉลำด
2(2-0-4)
สาระภาษาและการสื่ อสาร การคิดเชิงระบบ สุ นทรียศาสตร์
263-123 กำรถ่ำยภำพเพื่อกำรท่องเที่ยว
ในต่ำงแดน
2(2-0-4)
สาระภาษาและการสื่ อสาร
412-201 หนีห่ำว จงกว๋ อ
2(2-0-4)
413-213 มำเลย์ออนทัวร์
2(2-0-4)
415-203 เซย์ไฮสไตล์คำวำอี้
2(2-0-4)
416-125 อันยองฮำเซ โคเรี ย
2(2-0-4)
417-191 พัฒนำกำรอ่ำน
2(2-0-4)
417-193 บันเทิงศึกษำภำษำอังกฤษ
2(2-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 101 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 14 หน่วยกิต
910-101 ประวัติศำสตร์ศิลปะ
3(3-0-6)
910-202 คอมพิวเตอร์สำหรับงำนศิลปะ 3(1-4-4)
910-203 ศิลปวิจกั ษณ์
3(3-0-6)
910-304 กำรบริ หำรจัดกำรทำงด้ำน
ศิลปกรรม
3(3-0-6)
910-405 ภำษำอังกฤษสำหรับงำนศิลปะ 2(2-0-4)
2.2 วิชาเอกบังคับและเอกเลือก
(1) วิชาเอกบังคับ จำนวน 72 หน่วยกิต
911-101 วำดเส้น 1
2(1-2-3)
911-102 องค์ประกอบศิลป์ 1
2(1-2-3)
911-103 วำดเส้น 2
2(1-2-3)
911-104 องค์ประกอบศิลป์ 2
2(1-2-3)
911-205 วำดเส้น 3
3(1-4-4)
911-206 องค์ประกอบศิลป์ 3
3(1-4-4)
911-207 จิตรกรรม 1
2(1-2-3)
911-208 ประติมำกรรม 1
2(1-2-3)
911-209 ภำพพิมพ์ 1
2(1-2-3)
911-210 จิตรกรรม 2
3(1-4-4)
911-211 ประติมำกรรม 2
3(1-4-4)
911-212 ภำพพิมพ์ 2
3(1-4-4)
911-213 วัฒนธรรมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้
2(2-0-4)
911-319 จิตรกรรม 3
3(1-4-4)
911-320 ประติมำกรรม 3
3(1-4-4)
911-321 ภำพพิมพ์ 3
3(1-4-4)
911-322 หลักและระเบียบวิธีวิจยั ทำงด้ำน
ทัศนศิลป์
2(1-2-3)
911-323 จิตรกรรม 4
3(1-4-4)
911-324 ประติมำกรรม 4
3(1-4-4)
911-325 ภำพพิมพ์ 4
3(1-4-4)
911-326 ศิลปกรรมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้
3(1-4-4)
911-441 กำรเขียนรำยงำนผลกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนทำงด้ำนทัศนศิลป์
3(2-2-5)
911-442 สุ นทรี ยศำสตร์
3(3-0-6)
911-443 โครงงำนทัศนศิลป์
4(1-6-5)

911-444 สัมมนำทัศนศิลป์
911-445 ศิลปนิพนธ์ทศั นศิลป์
(2) วิชาเอกเลือก จานวน 15 หน่ วยกิต
911-214 ศิลปยุคบรรพกำล
911-215 วิจิตรศิลป์ ไทย
911-216 กำยวิภำค 1
911-217 ทัศนศิลป์ ไทยประเพณี
911-218 ศิลปกรรมประเทศอำเซียน
911-327 ทฤษฎีสีในงำนศิลปะ
911-328 กำยวิภำค 2
911-329 วำดเส้น 4
911-330 องค์ประกอบศิลป์ 4
911-331 จิตรกรรมภำพเหมือน
911-332 จิตรกรรมภำพทิวทัศน์
911-333 ประติมำกรรมรู ปเหมือน
911-334 เทคนิคกำรทำแม่พิมพ์และกำรหล่อ
911-335 เทคนิคกำรแกะสลักไม้และหิน

2(2-0-4)
6(0-12-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

911-336
911-337
911-338
911-339
911-340
911-446
911-447
911-448
911-449
911-450
911-451
911-452

ภำพพิมพ์จำกแม่พิมพ์ผำ้
2(1-2-3)
ภำพพิมพ์จำกแม่พิมพ์นูน
2(1-2-3)
กำรวิเครำะห์งำนศิลปะ
2(1-2-3)
ศิลปะร่ วมสมัยประเทศไทยใน 2(1-2-3)
ศิลปะพื้นบ้ำนไทย
2(2-0-4)
ศิลปะกับสิ่ งแวดล้อม
2(1-2-3)
ศิลปวิจำรณ์
2(1-2-3)
พุทธศิลป์ ในประเทศไทย
2(1-2-3)
สัญลักษณ์ในงำนศิลปะไทย 2(1-2-3)
ภำพพิมพ์จำกแม่พิมพ์ร่องลึก 2(1-2-3)
ภำพพิมพ์จำกแม่พิมพ์พื้นรำบ 2(1-2-3)
ภำพพิมพ์โดยกระบวนกำร
ภำพถ่ำย
2(1-2-3)
911-453 ประวัติศำสตร์ศิลปะภำคใต้
ของไทย
2(1-2-3)
911-454 สหกิจศึกษำ : ทัศนศิลป์
6(0-36-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร (ปกติ)
ภาคการศึกษาที่ 1
417-101 ไฮ-อิงลิช
746-102 สมำร์ตแมท สมำร์ตไลฟ์
117-102 ควำมเป็ นพลเมืองและจิตสำธำรณะ
911-101 วำดเส้น 1
911-102 องค์ประกอบศิลป์ 1
สำระเลือกศึกษำทัว่ ไป
สำระที่ 7 สุนทรี ยศำสตร์และกีฬำ
สำระที่ 2 ควำมเป็ นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
(117-103 หรื อ 117-105)

รวม

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

ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
117-116 กำรรู ้เท่ำทันดิจิทลั
417-102 เพ็นแอนด์โพสต์
910-101 ประวัติศำสตร์ศิลป์
911-103 วำดเส้น 2
911-104 องค์ประกอบศิลป์ 2
สำระที่ 6 ภำษำและกำรสื่ อสำร
(411-101 หรื อ 411-102)
สำระเลือกศึกษำทัว่ ไป
สำระที่ 7 สุนทรี ยศำสตร์และกีฬำ
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รวม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
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ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
910-206 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
910-202 คอมพิวเตอร์สำหรับงำนศิลปะ
911-205 วำดเส้น 3
911-206 องค์ประกอบศิลป์ 3
911-207 จิตรกรรม 1
911-208 ประติมำกรรม 1
911-209 ภำพพิมพ์ 1
สำระที่ 4 กำรอยู่อย่ำงรู ้เท่ำทัน และกำรรู ้ดิจิทลั
(299-101 หรื อ 724-106 หรื อ 724-107)
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
910-203 ศิลปวิจกั ษณ์
911-210 จิตรกรรม 2
911-211 ประติมำกรรม 2
911-212 ภำพพิมพ์ 2
911-213 วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
วิชำเอกเลือกกลุ่มทัศนศิลป์

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
7

2(2-0-4)
20

รวม

21

ภาคการศึกษาที่ 1
117-104 กำรคิดสู่กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำร
910-304 กำรบริ หำรจัดกำรทำงด้ำนศิลปกรรม
911-319 จิตรกรรม 3
911-320 ประติมำกรรม 3
911-321 ภำพพิมพ์ 3
วิชำเอกเลือกกลุ่มทัศนศิลป์
วิชำเลือกเสรี
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4
2
21

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
910-322 หลักและระเบียบวิธีวิจยั ทำงด้ำน
ทัศนศิลป์
911-323 จิตรกรรม 4
911-324 ประติมำกรรม 4
911-325 ภำพพิมพ์ 4
911-326 ศิลปกรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
วิชำเอกเลือกกลุ่มทัศนศิลป์
วิชำเลือกเสรี
รวม

2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4
2
20

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
910-405 ภำษำอังกฤษสำหรับงำนศิลปะ
2(2-0-4)
911-441 กำรเขียนรำยงำนผลกำรสร้ำงสรรค์งำน
ทำงด้ำนทัศนศิลป์
3(2-2-5)
911-442 สุ นทรี ยศำสตร์
3(3-0-6)
911-443 โครงงำนทัศนศิลป์
4(1-6-5)
วิชำเลือกเสรี
2
รวม
14

ภาคการศึกษาที่ 2
911-444 สัมมนำทัศนศิลป์
911-445 ศิลปนิพนธ์ทศั นศิลป์

2(2-0-4)
6(0-12-6)

รวม

8

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร (สหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
417-101 ไฮ-อิงลิช
746-102 สมำร์ตแมท สมำร์ตไลฟ์
117-102 ควำมเป็ นพลเมืองและจิตสำธำรณะ
911-101 วำดเส้น 1
911-102 องค์ประกอบศิลป์ 1
สำระเลือกศึกษำทัว่ ไป
สำระที่ 2 ควำมเป็ นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
(117-103 หรื อ 117-105)

รวม

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

ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
117-116 กำรรู ้เท่ำทันดิจิทลั
417-102 เพ็นแอนด์โพสต์
910-101 ประวัติศำสตร์ศิลป์
911-103 วำดเส้น 2
911-104 องค์ประกอบศิลป์ 2
สำระที่ 6 ภำษำและกำรสื่ อสำร
(411-101 หรื อ 411-102)
สำระเลือกศึกษำทัว่ ไป
สำระที่ 7 สุนทรี ยศำสตร์และกีฬำ

16

รวม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
16

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
910-206 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
910-202 คอมพิวเตอร์สำหรับงำนศิลปะ
911-205 วำดเส้น 3
911-206 องค์ประกอบศิลป์ 3
911-207 จิตรกรรม 1
911-208 ประติมำกรรม 1
911-209 ภำพพิมพ์ 1
สำระที่ 4 กำรอยู่อย่ำงรู ้เท่ำทัน และกำรรู ้ดิจิทลั
(299-101 หรื อ 724-106 หรื อ 724-107)
รวม

2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
20

ภาคการศึกษาที่ 2
910-203 ศิลปวิจกั ษณ์
911-210 จิตรกรรม 2
911-211 ประติมำกรรม 2
911-212 ภำพพิมพ์ 2
911-213 วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
วิชำเอกเลือกกลุ่มทัศนศิลป์

รวม

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

20

ภาคการศึกษาที่ 1
117-104 กำรคิดสู่กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำร
910-304 กำรบริ หำรจัดกำรทำงด้ำนศิลปกรรม
911-319 จิตรกรรม 3
911-320 ประติมำกรรม 3
911-321 ภำพพิมพ์ 3
สำระที่ 7 สุนทรี ยศำสตร์และกีฬำ
วิชำเอกเลือกกลุ่มทัศนศิลป์
วิชำเลือกเสรี
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
1(1-0-2)
3
2
21

ภาคการศึกษาที่ 1
910-405 ภำษำอังกฤษสำหรับงำนศิลปะ
2(2-0-4)
911-441 กำรเขียนรำยงำนผลกำรสร้ำงสรรค์งำน
ทำงด้ำนทัศนศิลป์
3(2-2-5)
911-443 โครงงำนทัศนศิลป์
4(1-6-5)
911-444 สัมมนำทัศนศิลป์
2(2-0-4)
911-445 ศิลปนิพนธ์ทศั นศิลป์
6(0-12-6)
วิชำเลือกเสรี
รวม

2
19

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
910-322 หลักและระเบียบวิธีวิจยั ทำงด้ำน
ทัศนศิลป์
911-323 จิตรกรรม 4
911-324 ประติมำกรรม 4
911-325 ภำพพิมพ์ 4
911-326 ศิลปกรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
911-442 สุ นทรี ยศำสตร์
วิชำเลือกเสรี
รวม

2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
2
19

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
911-454 สหกิจศึกษำ : ทัศนศิลป์

6(0-36-0)

รวม

6

คาอธิบายรายวิชา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายวิชาแกน
910-101
3(3-0-6)
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ
(History of Art)
ประวัตศิ าสตร์และปรัชญาในการสร้างงานศิลปะบริ สุทธิ์
และศิลปะประยุกต์ รู ปแบบศิลปกรรมตะวันตกและตะวันออก
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะกับพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรม
History and concepts of creation in fine art and
applied art; works of art in the West and Eastern emphasis on
artistic expression and foundation of culture
910-202
3(1-4-4)
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานศิลปะ
(Computer for Art)
โครงสร้างของโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้ปัจจุบนั การ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกและระบบอื่น ฝึ กใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป เพื่อสร้างงานกราฟิ ก
Structure of popular computer graphic programs; links
with peripheral devices and other systems; practice in using
package programs
910-203
3(3-0-6)
ศิลปวิจกั ษณ์
(Art Appreciation)
ลักษณะและความสาคัญของศิลปกรรม มุ่งเน้นความ
ซาบซึ้ งและความสานึ กในคุณค่าของงานศิลปกรรมทั้งในอดี ต
และปั จจุบนั ความสาคัญของศิลปกรรมในวัฒนธรรมตะวันตก
และตะวันออก การแสดงออกและอิ ทธิ พลของศิ ลปะต่อการ
ดารงชีวติ

Scope and significance of art; emphasis on
appreciation and perception of value in works of art from
past to present times; achievement of art in western and
eastern cultures; artistic expressions and their impacts on
ways of life
910-304
3(3-0-6)
การบริหารจัดการทางด้ านศิลปกรรม
(Principles of Fine Arts Management)
การวางแผน บริ หารบุคลากร การเงิ นและพัสดุ
จัดหาทุนสนับสนุ น กาหนดกลุ่มเป้ าหมายและการตลาด
เพื่อบริ หารจัดการทางด้านศิ ลปกรรม รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การคุ ้ม ครองทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาประเภท
ต่ า งๆ เช่ น สิ ท ธิ บัต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ เครื่ อ งหมายการค้า และ
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปั ญญา
Planning; personnel administration; finance and
supplies; fund supply; target group specification and
marketing for fine arts management; laws related to
intellectual property protection such as patent, copyright,
trademark and license
910-405
2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษสาหรับงานศิลปะ
(English for Art Purposes)
ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น การฟัง พูด อ่าน และ
เขี ย น โดยเฉพาะเกี่ ย วกั บ งานศิ ล ปกรรมแขนงต่ า งๆ
แนะนาตนเอง อธิบายผลงานสร้างสรรค์ดา้ นศิลปกรรม
beginner course in English listening, speaking,
reading and writing, focuses on technical terms frequently
used in different fields of arts, introduce themselves,
explain about creative art works

แขนงวิชาทัศนศิลป์ : วิชาบังคับ
911-101
2(1-2-3)
วาดเส้ น
(Drawing I)
ความสาคัญของการวาดเส้น การเขียนภาพหุ่นนิ่ง คน
ทิ วทัศน์ และงานสถาปั ตยกรรมด้วยวิธี การวาดเส้น รู ป ร่ า ง
รู ปทรง แสงเงา ลักษณะผิว ขนาดและทัศนียภาพ
Significance of line drawing in still life, human
figure, scenery and architecture; with particular attention to
form, shape, value, tone, texture, proportion and perspective
911-102
2(1-2-3)
องค์ ประกอบศิลป์ 1
(Art composition I)
ทฤษฎีเบื้ องต้นขององค์ประกอบในงานศิ ลปะ เช่น จุด
เส้น ระนาบ รู ปร่ าง ความสมดุล การกินระวางพื้นที่ความสัมพันธ์
ของขนาดและพื้นที่ ปฏิบตั ิการตามหลักการทฤษฎี ในลักษณะ
งานแบบ 2 มิติ
Theoretical introduction to art composition that
including point, line, plane, form, balance, space layout its
relation to dimension; work-shop in two dimensions
911-103
2(1-2-3)
วาดเส้ น 2
(Drawing II)
รายวิชาบังคับก่ อน : 911-101 วาดเส้ น 1
Prerequisite: 911-101 Drawing I
การถ่ายทอดรู ปทรงจากธรรมชาติดว้ ยเทคนิ ควิธีการ
และวัสดุต่างๆ ในการเขียนภาพ ฝึ กการแสดงออกให้สัมพันธ์
กับเทคนิ คและผสมกับความคิดในการจัดองค์ประกอบ เน้น
ปฏิ บตั ิการเลือกใช้วสั ดุให้เหมาะสมกับเทคนิ ควิธี การฝึ กวาด
ภาพนอกสถานที่
Transfer of form in the nature with various
techniques and materials in drawing; practice in integration of
techniques and concept of composition; emphasis on selection
of materials and appropriate techniques; practice of drawing
in field situations

911-104
2(1-2-3)
องค์ ประกอบศิลป์ 2
(Art composition II)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-102 องค์ประกอบศิลป์ 1
Prerequisite: 911-102 Art Composition I
ทฤษฎีของหลักองค์ประกอบในงานศิ ลปะ เน้น
การศึ กษา ทดลองและปฏิ บัติ ตามหัวเรื่ องที่ กาหนดและ
ตามความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส่ ว นบุ ค คล ในลัก ษณะงาน
แบบ 2 มิติ
Theory and principles of art composition;
emphasis on searching, exploring and practice in given
topics related to individual creativity in two dimensions
911-205
3(1-4-4)
วาดเส้ น 3
(Drawing III)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-103 วาดเส้น 2
Prerequisite: 911-103 Drawing II
ปฏิบตั ิงานวาดเส้น การถ่ายทอดรู ปทรงจากธรรมชาติดว้ ย
เทคนิ ควิธีการ และวัสดุ ต่ าง ๆ การถ่ายทอดจิ น ตนาการตาม
หั ว ข้อ เรื่ อ งที่ ก าหนดให้ ด้ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารและวัส ดุ ที่
เหมาะสมกั บ การแสดงออกส่ วนบุ ค คล เน้ น การ
แสดงออกให้สัมพันธ์กับเทคนิ ควิธี การฝึ กวาดภาพนอก
สถานที่
Practice of drawing; transfer of form in the
nature with various techniques and materials; representation
of imagination in given topics with techniques and
materials appropriate to individual expression; emphasis
on expression in relation to technique; practical drawing
in field situations

911-206
3(1-4-4)
องค์ ประกอบศิลป์ 3
(Art Composition III)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-104 องค์ประกอบศิลป์ 2
Prerequisite: 911-104 Art Composition II
ทฤษฎีของหลักองค์ประกอบในงานศิ ลปะ เน้นปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการประสานกันขององค์ประกอบศิลป์ และเอกภาพของ
ความคิ ด การแสดงออกและรู ป ทรง การแก้ปั ญหาเกี่ ย วกับ
แนวคิด การแสดงออกและเทคนิ คของงานในลักษณะแบบ 3
มิติ
Theory and principles of art composition; emphasis
on practice of harmony and unity of concept, expression and
form; solution of problems related to concept, expression and
technique in three dimensions
911-207
2(1-2-3)
จิตรกรรม 1
(Painting I)
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการถ่ายทอดรู ปทรงเหมือนจริ ง เน้น
การประสานสั ม พัน ธ์ กัน ของเส้ น สี น้ าหนัก แสงเงา และ
ลัก ษณะผิ ว จากแบบหุ่ น นิ่ ง คน และทิ ว ทัศ น์ ด้ว ยเทคนิ ค
จิตรกรรมสี น้ า ฝึ กปฏิบตั ินอกสถานที่
Theory and practice of form transfer in water color
technique; emphasis on harmony of line, color, value, tone
and texture of still life, human figure and landscape; practice
in field situations
911-208
2(1-2-3)
ประติมากรรม 1
(Sculpture I)
ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ป ระติ ม ากรรมขั้น พื้ น ฐาน
เทคนิควิธีการปั้ นในลักษณะนูนต่า นูนสูง และลอยตัวจากแบบ
ที่กาหนดให้ดว้ ยวัสดุตามความเหมาะสม
Theory and practice of basic molding; techniques in
bas relief, high relief and round relief from model with
appropriate materials

911-209
2(1-2-3)
ภาพพิมพ์ 1
(Print Making I)
ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพิมพ์ข้ นั พื้นฐาน
จากแม่พิมพ์นูน แม่พิมพ์ผา้ แม่พิมพ์ร่องลึกและแม่พิมพ์
พื้ น ฐาน ปฏิ บัติ เ ทคนิ ค การพิ ม พ์เ บื้ อ งต้น จากแม่ พิ ม พ์
กระดาษและแม่พิมพ์ติดปะ
Theory, technique and basic printing process in
relief, screen, intaglio and basic printing; practice of
techniques in paper and silk printing
911-210
3(1-4-4)
จิตรกรรม 2
(Painting II)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-207 จิตรกรรม 1
Prerequisite: 911-207 Painting I
ทฤษฎี และปฏิ บัติ ทางจิ ตรกรรม เน้ นการถ่ ายทอดความ
เหมือนจริ งจากหุ่ นนิ่ ง คนและทิ วทัศน์นอกสถานที่ ฝึกการถ่ายทอด
จากแบบการวิ เคราะห์ รู ปทรงและการถ่ ายทอดตามอารมณ์
ความรู ้สึกส่วนตนด้วยเทคนิคจิตรกรรมสี ฝนุ่
Theory and practice of form transfer in tempera
painting technique; emphasis on exact reproduction of
still life, human figure and scenery; practice in form
analysis, transfer of model and artist's emotion
911-211
3(1-4-4)
ประติมากรรม 2
(Sculpture II)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-208 ประติมากรรม 1
Prerequisite: 911-208 Sculpture I
ทฤษฎีและปฏิ บตั ิทางประติมากรรม เน้นการปั้ น
แบบเหมื อ นจริ งจากแบบที่ ก าหนดให้ การวิ เ คราะห์
รู ปทรงและโครงสร้ า ง ฝึ กการถ่ า ยทอดตามอารมณ์
ความรู ้สึก ด้วยวัสดุที่เหมาะสม
Theory and practice of sculpture; emphasis on
realistic molding from given models; analysis of form
and construction; practice in expressing emotion with
appropriate materials

911-212
3(1-4-4)
ภาพพิมพ์ 2
(Print Making II)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-209 ภาพพิมพ์ 1
Prerequisite: 911-209 Graphic Art I
การค้นคว้าทดลอง ฝึ กปฏิ บัติเ ทคนิ ค การพิม พ์จ าก
แม่พิมพ์ผา้ และแม่พิมพ์นูน เน้นแนวคิดสร้างสรรค์
Exploration and practice of techniques in screen and
relief printing; emphasis on creativity
911-213
2(2-0-4)
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
(Cultures in Southern Border Provinces)
ภู มิ ห ลั ง สภาพแวดล้ อ มและสภาพสั ง คม รู ปแบบ
วัฒนธรรม ศาสนา พิธีกรรม อาชีพ การตั้งถิ่นฐาน ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี และคติความเชื่อในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้
Cultural background; physical environment and social
condition; cultures types; religion; ritualism; occupation;
settlement; tradition and belief in southern border provinces
911-319
3(1-4-4)
จิตรกรรม 3
(Painting III)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-210 จิตรกรรม 2
Prerequisite : 911-210 Painting II
การถ่ายทอดจากแบบทั้งที่ เป็ นวัตถุและสิ่ งมี ชีวิต เน้น
เทคนิคการถ่ายทอดตามระเบียบกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติและการ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกที่มีต่อแบบที่กาหนดให้
Transfer of models both animate and inanimate;
emphasis on transfer techniques in accordance with the law
of nature and transfer of artist' s emotion in relation to a
given model

911-320
3(1-4-4)
ประติมากรรม 3
(Sculpture III)
รายวิชาบังคับก่อน : 911- 211 ประติมากรรม 2
Prerequisite : 911-211 Sculpture II
การสร้ างรู ปทรง ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปทรงกับ
พื้ น ที่ ว่ า ง การพั ฒ นารู ปทรงไปสู่ แนวเหมื อ นจริ ง กึ่ ง
นามธรรม หรื อนามธรรม การวิเคราะห์ ปั ญหาเกี่ ยวกับ
รู ปทรง เทคนิ คและวัสดุต่างๆ ทางประติมากรรม ฝึ กปฏิ บตั ิ
ด้วยวัสดุที่เหมาะสม
Creation of form ; relation between form and
space; development of form toward realism, semi
abstract or abstract; analysis of problems related to
form, technique and materials in molding;
practice with appropriate materials
911-321
3(1-4-4)
ภาพพิมพ์ 3
(Print Making III)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-212 ภาพพิมพ์ 2
Prerequisite : 911-212 graphic Art II
การค้นคว้าทดลองและฝึ กฝนปฏิ บัติ เทคนิ คการ
พิมพ์จากแม่พิมพ์ร่องลึกและแม่พิมพ์พ้ืนราบ เน้นแนวคิด
สร้างสรรค์
Exploration and practice of techniques in intaglio
and lithography printing; emphasis on creativity
911-322
2(1-2-3)
หลักและระเบียบวิธีวจิ ยั ทางด้ านทัศนศิลป์
(Research Methodology in Visual Art)
ความหมาย หลักและระเบียบวิธีวจิ ยั ทัว่ ไป การเลือก
หัวข้อวิจัย การกาหนดปั ญหาและความสาคัญของการวิจัย
การค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง การออกแบบวิจยั
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจยั
Meaning, principle of research methodology,
selection of topic, research problem and significance of
research, literature review, research design, data
collection, analysis and report

911-323
3(1-4-4)
จิตรกรรม 4
(Painting IV)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-319 จิตรกรรม 3
Prerequisite : 911-319 Painting III
การค้นคว้าทดลองและฝึ กฝนปฏิ บัติจิตรกรรมไม่จากัด
เทคนิค การถ่ายทอดจากแบบที่กาหนดให้ และกาหนดขึ้นเอง เน้น
การถ่ายทอดตามความคิด อารมณ์ ความรู ้สึกและจิ นตนาการที่
แสดงเอกลักษณ์ไทยภาคใต้
Exploration and practice of painting with
unspecified techniques; transfer of models both given and
personal; emphasis on transfer of concept, emotion, sentiment and
imagery characterizing Southern Thailand
911-324
3(1-4-4)
ประติมากรรม 4
(Sculpture IV)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-320 ประติมากรรม 3
Prerequisite : 911-320 Sculpture III
การค้นคว้าทดลองและฝึ กฝนปฏิบตั ิงานประติมากรรมไม่
จากัดเทคนิ ค เน้นถ่ายทอดตามอารมณ์ความรู ้สึกและจิ นตนาการ
ส่วนบุคคลที่แสดงเอกลักษณ์ไทยภาคใต้
Exploration and practice of molding with unspecified
techniques; emphasis on transfer of the artist's emotion,
sentiment and imagery characterizing Southern Thailand
911-325
3(1-4-4)
ภาพพิมพ์ 4
(Print Making IV)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-321 ภาพพิมพ์ 3
Prerequisite : 911-321 Print Making III
การค้นคว้าทดลองและฝึ กฝนปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์โดยไม่
จากัดเทคนิค เน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกและจินตนาการที่
แสดงเอกลักษณ์ไทยภาคใต้
Exploration and practice of graphic art with
unspecified techniques; emphasis on transfer of emotion,
sentiment and imagery characterizing Southern Thailand

911-326
3(1-4-4)
ศิลปกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
(Art in Southern Border Provinces)
การสร้างสรรค์ศิลปกรรม อิทธิพลที่มีผลต่อแนวคิด
และกระบวนการสร้ างสรรค์ ศิ ล ปกรรมบริ เวณจั ง หวัด
ชายแดนภาคใต้ ศิ ล ปกรรมในจัง หวัด ปั ต ตานี ยะลา
นราธิวาส สงขลา สตูล และจังหวัดใกล้เคียง
Creation of art; factors influencing concept and
creation in southern border provinces; visual art in
Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla, Satun and adjacent
areas
911-441
3(2-2-5)
การเขียนรายงานผลการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ทางด้ านทัศนศิลป์
(Art Academic Writing in Visual Art)
หลักการและความสาคัญของการรายงานผลการ
สร้างงานศิลปะ องค์ประกอบ ขั้นตอนและรายละเอียดของ
การเขียนรายงานผล ปฏิบตั ิการเขียนรายงาน
Principles and importance of making a job arts
report, element, the step and the detail of report writing;
practice in writing a report
911-442
2(2-0-4)
สุ นทรียศาสตร์
(Aesthetics)
ความหมายและลักษณะของประสบการณ์ทาง
สุนทรี ยภาพ คุณสมบัติของความงาม ทฤษฎีศิลปะและ
ทฤษฎีของนักปรัชญาที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อศิลปะและ
ปรัชญาศิลปะตะวันตกและตะวันออก
Meaning and scope of esthetical experience ;
composition of beauty; art and theory of influential
thinkers in philosophy of art of western and eastern
world

911-443
4(1-6-5)
โครงงานทัศนศิลป์
(Terminal Art Project)
โครงงานศึ กษาค้นคว้า และการสร้างสรรค์งานทัศนศิ ลป์
รายบุคคล การนาเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ รายงานการค้นคว้า
Individual research project and creation of artistic
works; project presentation and creative works
911-444
2(2-0-4)
สัมมนาทัศนศิลป์
(Seminar in Visual Art)
การสั มมนาปั ญหา ในการสร้ างสรรค์ ทัศนศิ ลป์ และ
ศิลปกรรมแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาการสร้างสรรค์ทศั นศิลป์
Seminar in problems of creation of visual art and
other related artistic expressions; analysis of problems and
their eventual solution in view of developing creativity
911-445
6(0-12-6)
ศิลปนิพนธ์ ทศั นศิลป์
(Visual Art Project)
โครงการศิ ลปนิ พนธ์ สาขาทัศนศิ ลป์ ตามหั วข้อและ
จุ ดมุ่ งหมายที่ ได้ รั บอนุ ม ัติ จากคณะกรรมการพิ จารณาหั วข้อ
ศิ ลปนิ พนธ์ ประกอบด้วยชุดผลงานทัศนศิ ลป์ และเอกสารศึ กษา
ค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ รวมถึ งการจัดแสดงผลงานต่อ
สาธารณชน
Topic and purposes of a visual art project with
approval of the committee; presentation of a package of
creative works and a documented paper and public exhibition
แขนงวิชาทัศนศิลป์ : วิชาเอกเลือก
911-214
2(2-0-4)
ศิลปยุคบรรพกาล
(Primitive Art)
ความหมายของศิลปยุคบรรพกาล ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุคบรรพกาลในแถบต่างๆ ของโลก ศิ ลปะแอฟริ กัน ศิ ลปะ
อเมริ กากลาง และศิลปะของชนชาติต่างๆในบริ เวณหมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิ ฟิกตอนใต้เน้นการวิเคราะห์ รูปแบบ เทคนิ ค
และกระบวนการสร้างสรรค์

Scope of primitive art; art and culture of
primitive people in the world; Premitive art in Africa,
Central America and the islands of southern Pacific
Ocean; emphasis on analysis of form, technique and
process of creation
911-215
2(2-0-4)
วิจติ รศิลป์ ไทย
(Thai Fine Art)
ภู มิ หลัง ลักษณะและความสั มพันธ์ ของจิ ตรกรรม
ประติ มากรรม สถาปั ตยกรรม วรรณกรรม นาฏกรรมและคี ต
กรรม ขนบและรู ปแบบประเพณี นิ ยมของการสร้ างสรรค์
สุนทรี ยภาพและคุณค่าของงานวิจิตรศิลป์ เน้นวิจิตรศิลป์ ไทย
ในภาคใต้
Background; characteristics and interrelationship of
painting, sculpture, architecture, literature, drama, and music;
tradition and style of creation; aesthetic taste and value;
emphasis on fine art in southern Thailand
911-216
2(1-2-3)
กายวิภาค 1
(Anatomy I)
โครงสร้ างกระดู กของมนุ ษย์และสั ตว์ สั ดส่ วน
ลักษณะการเคลื่ อนไหว และจุ ดศู นย์ถ่ วง การฝึ กปฏิ บั ติ
การเขียนภาพเปรี ยบเทียบโครงสร้างของเพศชาย เพศหญิง
เด็ก คนชราและสัตว์
Skeleton of man and animal; proportion, movement
and center of gravity; practice in drawing comparative
anatomical structure of human male, female, child, the
elderly and animal
911-217
2(1-2-3)
ทัศนศิลป์ ไทยประเพณี
(Thai Traditional Visual Art)
ขนบของงานทัศ นศิ ลป์ ไทยเกี่ ยวกับจิ ตรกรรม
ประติ ม ากรรม สถาปั ต ยกรรม และจุ ล ศิ ล ป์ ของแต่ ล ะ
ภูมิภาค เน้นทัศนศิ ลป์ ไทยภาคใต้ การฝึ กปฏิ บัตินอก
สถานที่

Tradition of Thai visual art in painting, sculpture,
architecture and minor art of each region, especially in the south;
practice in field situations
911-218
2(2-0-4)
ศิลปกรรมประเทศอาเซียน
(ASEAN Art)
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมของกลุ่มประเทศอาเซี ยน
ปรัชญาในการสร้างงานศิลปกรรม รู ปแบบ วัสดุ เทคนิควิธีการ
และกระบวนการสร้างสรรค์ อิทธิ พลของศิลปะตะวันตก และ
ตะวันออก และเอกลักษณ์ทางศิลปกรรม
Creation of art in the ASEAN; its philosophy, style,
material, technique and process; influences from the West and the
East and local identity
911-327
2(1-2-3)
ทฤษฏีสีในงานศิลปะ
(Theory of Color in Art)
หลักพื้นฐานทฤษฎีสี การใช้สีชนิ ดต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการ
ใช้สีจากแบบอย่างที่ปรากฏในธรรมชาติ และวัตถุสิ่งของ วิเคราะห์
การใช้สีในงานศิลปะที่สาคัญ และอิทธิพลของสี ในงานศิลปะ
Fundamentals of color theory; use of colors; practice in
coloring from the nature and artifacts; analysis of color and its
impact on important works of art
911-328
2(1-2-3)
กายวิภาค 2
(Anatomy II)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-216 กายวิภาค 1
Prerequisite : 911-216 Anatomy I
ความสัมพันธ์และระบบการท างานของกล้ามเนื้ อ เน้น
กล้ามเนื้ อที่ อยู่ชิดผิวหนังที่ ปรากฏชัดเจนในรู ปทรง และปริ มาตร
ของมนุ ษย์และสัตว์ ฝึ กปฏิ บตั ิการเขียนเปรี ยบเที ยบกล้ามเนื้ อเพศ
ชาย เพศหญิง เด็ก คนชราและสัตว์
Interrelation and function of muscles; emphasis on muscles
in man and animal, whose form and volume are clearly visible;
practice in drawing human male, female, child, the elderly and
animal, comparing their respective muscles

911-329
2(1-2-3)
วาดเส้ น 4
(Drawing IV)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-205 วาดเส้น 3
Prerequisite: 911-205 Drawing III
ปฏิบตั ิการวาดเส้นโดยไม่จากัดเทคนิ ควิธีการเพื่อหา
แนวทางในการสร้ าง รู ปทรงต่างๆ จากธรรมชาติ และจาก
จิ นตนาการให้ สัมพันธ์ กับการแสดงออก เน้นการวิเคราะห์
ปั ญหาระหว่างความคิด รู ปแบบและเทคนิค วิธีการวาดเส้น
Practice in drawing with unspecified techniques
in creating variety of natural and imaginative forms, in
harmony with the artist’s expression; emphasis on
problems of concept, style and techniques
911-330
3(1-4-4)
องค์ ประกอบศิลป์ 4
(Art Composition IV)
รายวิชาบังคับก่อน : 911-206 องค์ประกอบศิลป์ 3
Prerequisite : 911-206 Art Composition III
ปฏิ บัติ ก ารสร้ า งสรรค์อ งค์ป ระกอบศิ ล ป์ โดย
อิสระตามความคิดและจินตนาการส่ วนบุคคล เน้นความ
ประสานขององค์ ป ระกอบศิ ล ป์ และเอกภาพของ
ความคิด การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดการแสดงออกและ
เทคนิคของงานทัศนศิลป์ ด้วยวิธีการขององค์ประกอบศิลป์
Practice in creating free composition in
accordance with the artist’s concept and imagination:
emphasis on harmony of composition and unity of
concepts; solution of problems related to expression and
technique by means of art composition
911-331
2(1-2-3)
จิตรกรรมภาพเหมือน
(Portrait Painting)
จิตรกรรมภาพเหมือนจากแบบคน โครงสร้าง
ทางกายภาพ การแสดงออกทางอารมณ์ ท่าทางและ
บุคลิกลักษณะด้วยเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม
Portraiture of human model; anatomical structure;
expression of emotion; posture and personality, in the light
of painting techniques

911-332
2(1-2-3)
จิตรกรรมภาพทิวทัศน์
(Landscape Painting)
ทัศนียวิทยาของรู ปทรงและสี จากทิวทัศน์ใน
ธรรมชาติ เน้นความเข้าใจในธรรมชาติของสภาพ
ทิวทัศน์ แวดล้อม การประสานของเส้น น้ าหนักและสี ดว้ ย
เทคนิควิธีการทางจิตรกรรม
Perspective of form and color in natural landscape;
emphasis on understanding of nature and its environmental
scenery in harmonizing line, value and color with painting
techniques
911-333
2(1-2-3)
ประติมากรรมรู ปเหมือน
(Portrait Sculpture)
การปั้ นรู ปเหมือน เน้นทักษะจากแบบคน โครงสร้าง
ทางกายภาพ การแสดงออกทางอารมณ์ ท่าทางและ
บุคลิกลักษณะด้วยเทคนิควิธีการทางประติมากรรม
Molding of portrait; emphasis on skills in portraiture of
human model; anatomical structure; expression of emotion;
posture and personality, in the light of molding techniques
911-334
2(1-2-3)
เทคนิคการทาแม่ พมิ พ์และการหล่ อ
(Moulding and Casting)
เทคนิ คและกระบวนการท าแม่ พิ มพ์ทุ บ แม่ พิ มพ์ชิ้ น
แม่พิมพ์กาวและ กระบวนการหล่อขั้นพื้นฐาน
Technique and process of pound, sheet and stick
molding; fundamentals of casting
911-335
2(1-2-3)
เทคนิคการแกะสลักไม้ และหิน
(Wood and Stone Carving)
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของไม้และหิน ที่นามาใช้ใน
งาน ประติ มากรรม เทคนิ ค การแกะสลักไม้และหิ นอ่ อน ฝึ ก
ปฏิบตั ิงานประติมากรรมด้วยเครื่ องมือตามความเหมาะสม
Natural quality of wood and stone used in sculpture;
techniques of wood and marble carving; practice with
appropriate tools

911-336
2(1-2-3)
ภาพพิมพ์ จากแม่พมิ พ์ ผ้า
(Screen Printing)
การแสดงออกของคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะในงาน
ภาพพิม พ์แ ละเทคนิ ค วิธี ก ารในการพิม พ์จ ากแม่พิม พ์
ผ้า ความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคกับการแสดงออก
Specific expression; techniques and their
relation in screen printing
911-337
2(1-2-3)
ภาพพิมพ์ จากแม่พมิ พ์นูน
(Relief Printing)
การแสดงออกของคุ ณลักษณะเฉพาะในงานภาพพิมพ์
และเทคนิ ควิธีการ ในการพิ มพ์จากแม่ พิ มพ์นู น ด้วยแม่ พิ มพ์
กระดาษ แม่พิมพ์ยาง การพิมพ์ดว้ ยมือ และเครื่ องพิมพ์ เน้น
ความประสานระหว่างเทคนิคกับการแสดงออก
Specific expression; various relief printing techniques:
paper, rubber, free handed, mechanicprintmaking; emphasis
on harmony of expression and techniques
911-338
2(1-2-3)
การวิเคราะห์ งานศิลปะ
(Analyzing Works of Art)
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ ทฤษฎี ใน
การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ างในงานศิ ลปะ รู ปแบบของ
ผลงาน การแสดงออก รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเทคนิ คที่
ใช้ในงานศิลปะ
Principles of analysis of works of art; theory of
analysis relevant to creation of art,its structure, style,
expression, materials and techniques
911-339
2(1-2-3)
ศิลปะร่ วมสมัยในประเทศไทย
(Contemporary Art in Thailand)
วิวฒั นาการของศิ ลปกรรมร่ วมสมัย วิเคราะห์ปัญหา
ในงานศิ ลปกรรมร่ วมสมัยในประเทศไทย เน้ น เนื้ อ หาที่
สัมพันธ์กบั ปรัชญาความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์
ในยุคปั จจุบนั

Development of contemporary art; analysis of problems
related to contemporary art in Thailand; emphasis on
modern process of creativity in relation to the history of
thoughts
911-340
2(2-0-4)
ศิลปะพืน้ บ้ านไทย
(Thai Folk Art)
ประวัติความเป็ นมา คติความเชื่ อและการสร้างงาน
ศิลปะพื้นบ้านของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ รู ปแบบ วัสดุ เทคนิ ค
วิธีการ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี คุณค่าทางการใช้สอย คุณค่า
ทางความงามและความเป็ นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น เน้น
ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ของไทย
Historical development of folkways and belief in creation of folk
art of different regions in Thailand; style, material, technique,
tradition, functional and aesthetic values that characterize each
region; emphasis on the south
911-446
2(1-2-3)
ศิลปะกับสิ่งแวดล้ อม
(Art and Environment)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งศิ ลปะกั บ สิ่ งแวดล้ อ มเชิ ง
กายภาพ ทดลองปฏิ บัติ สร้ างสรรค์งานศิ ลปกรรม ด้วยเทคนิ ค
วิธีการทางศิลปะ เน้นการใช้วสั ดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการ
แสดงออกทางศิลปะสภาพแวดล้อม
Relationship between art and physical environment;
explorative practice in visual creation using art methodology;
emphasis on materials that accommodate artistic expressions
and the environment
911-447
2(1-2-3)
ศิลป์ วิจารณ์
(Art Criticism)
ความหมาย หลักการ และทฤษฎี การวิจ ารณ์ ศิ ล ปะ
วิธีการและขั้นตอนการวิจารณ์งานศิ ลปะเชิงวิชาการ แนวทาง
และแง่มุมที่ สาคัญของการวิจารณ์ เพื่อประเมินคุณค่าผลงาน
ศิลปะ

Scope, principles and theory of art criticism;
measures taken in academic judgments of the art works;
art appraisal: means and end
911-448
2(1-2-3)
พุทธศิลป์ ในประเทศไทย
(Buddhist Art in Thailand)
รู ปแบบของพุทธศิลป์ ในประเทศไทย ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี คตินิยมปรัชญาและความหมาย ของการสร้างสรรค์
ผลงานจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม และสถาปั ต ยกรรม
โดยเฉพาะพุทธศิลป์ ทางภาคใต้ของไทย
Style of Buddhist art in Thailand; tradition,
folkways philosophy and scope in creation painting,
sculpture, and architecture; especially in the south
911-449
2(1-2-3)
สัญลักษณ์ ในงานศิลปะไทย
(Symbolism in Thai Art)
ความหมายเชิ งสัญลักษณ์ ของจิ ตรกรรมไทยโบราณ
ศาสนศิ ลป์ และสัญลักษณ์ในงานสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม
จิตรกรรม และศิลปกรรมโดยทัว่ ไป เน้นงานศิลปกรรมในพุทธ
ศตวรรษที่ 19-24
Symbols and their meaning in ancient Thai
painting; religion art and symbol in architecture,
sculpture, painting and other works of art in general;
emphasis on art between the 19th and 24th centuries of the
Buddhist era
911-450
2(1-2-3)
ภาพพิมพ์ จากแม่พมิ พ์ร่องลึก
(Intaglio Printing)
การแสดงออกของคุณลักษณะเฉพาะในงานภาพพิมพ์
และเทคนิ ควิธีการในการพิมพ์จากแม่พิมพ์ร่องลึกจากแม่พิมพ์
ร่ องลึก ความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิ คกับการแสดงออก
Specific expression; techniques and their
relation in intaglio printing

911-451
2(1-2-3)
ภาพพิมพ์ จากแม่พมิ พ์พื้นราบ
(Lithography)
การแสดงออกของคุ ณลัก ษณะเฉพาะ ในงานภาพ
พิมพ์และเทคนิ ควิธีการ ในการพิมพ์จากแม่พิมพ์พ้ืนราบ เน้น
ความประสานระหว่างการแสดงออกกับเทคนิควิธีการ
Specific expression; techniques in lithography;
emphasis on harmony of expression and techniques
911-452
2(1-2-3)
ภาพพิมพ์ โดยกระบวนการภาพถ่ าย
(Photomechanical Process)
การแสดงออกของคุ ณลักษณะเฉพาะในงานภาพพิ ม พ์ด้ว ย
กระบวนการ ภาพถ่าย เทคนิ ค การสร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์
เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกกับเทคนิ ค
วิธีการ
Specific expression; photo techniques of making
molds and printing in graphic art; emphasis on relation
between expression and techniques Specific expression;
techniques in lithography; emphasis on harmony of
expression and techniques
911-453
2(1-2-3)
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะภาคใต้ ของไทย
(History of Thai Southern Art)
ประวัติศ าสตร์ รั ฐและอาณาจักรบริ เวณภาคใต้ของ
ไทย อิทธิพลอารยธรรมของชนต่างชาติในงานศิลปะ วิเคราะห์
งานจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม สถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปะ
พื้นบ้าน
History of states and township in southern Thailand;
foreign impact on works of art; analysis of painting, sculpture,
architecture and fine art

911-454
6(0-0-36)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education : Visual Art)
การปฏิ บัติ ง านทางวิ ช าชี พ ด้า นทัศ นศิ ล ป์ กั บ
สถานประกอบการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิ จ เอกชน
โดยปฏิบตั ิงานเสมือนเป็ นบุคลากรในหน่วยงาน เป็ นเวลา
ไม่ น้อ ยกว่า 16 สั ป ดาห์ ต่ อ เนื่ อ งหรื อ 1 ภาคการศึ ก ษา
ภายใต้การให้คาปรึ กษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบและมี
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยหน่วยงานนั้นๆ
An internship program in visual arts in
governmental sectors, private companies or enterprises as
a temporary employee of the organization for at least 16
weeks or 1 semester, under supervision of advisors and
evaluation by the organization

แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ ศิลป์ : วิชาเอกบังคับ
913-101
2(1-2-3)
วาดเส้ นประยุกต์ ศิลป์ 1
(Drawing for Applied Art I)
หลักการและวิธีวาดภาพลายเส้น และแรเงาจากหุ่ น
วัต ถุต่ า งๆ ทั้ง ที่ เป็ นธรรมชาติ แ ละที่ ม นุ ษ ย์สร้ า งขึ้ น การให้
น้ าหนัก ความเข้มแสง-เงา ลักษณะผิว ระยะใกล้ไกล แสดง
ลัก ษณะเฉพาะหรื อ อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ที่ ไ ด้จ ากสิ่ ง นั้น ๆ ได้
ใกล้เคียงกับสภาพที่เป็ นจริ ง
Principles and methods of drawing; shading
techniques for natural and man-made models: highlights,
depth of light and shadow, texture, distance; expression of
Convey particular characteristics or feelings of the models
913-102
2(1-2-3)
องค์ ประกอบศิลป์ สาหรับประยุกต์ ศิลป์ 1
(Art Composition for Applied Art I)
การศึกษาธรรมชาติ และปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เป็ นบ่อ
เกิ ด ของทฤษฎี ท างสุ น ทรี ยภาพ และมี ค วามส าคัญ ต่ อ การ
ออกแบบ ทั ศ นธาตุ ลั ก ษณะของทั ศ นธาตุ ทฤษฎี ทาง
สุ นทรี ยภาพที่ ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ พร้อมทั้งฝึ กปฏิ บตั ิ การ
ออกแบบสร้างเสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู ้
Study of nature and phenomenon which are the
origin of aesthetic theory and which are important to creative
design; the visual elements and their characteristics of visual
elements; aesthetic theory in nature; practice in creative
designing
913-103
2(1-2-3)
วาดเส้ นประยุกต์ ศิลป์ 2
(Drawing for Applied Art II)
รายวิชาบังคับก่อน : 913-101 วาดเส้นประยุกต์ศิลป์ 1
Prerequisite : 913-101 Drawing for Applied Art I
หลักการและวิธีการวาดภาพคน ตลอดจนทัศนียภาพ
ของสถานที่จริ งต่างๆ ฝึ กการแสดงออกให้สมั พันธ์กนั ระหว่าง
เทคนิคและความคิดในการจัดองค์ประกอบ การแสดงลักษณะเฉพาะ
หรื ออารมณ์ความรู ้สึกที่ได้จากแบบ (มีการศึกษานอกสถานที่)

Principles and methods of portrait and
landscape drawing; practice in different technical skills
and express ideas in composition; on-site practice
913-104
2(1-2-3)
องค์ ประกอบศิลป์ สาหรับประยุกต์ ศิลป์ 2
(Art Composition for Applied Art II)
รายวิชาบังคับก่อน : 913-102 องค์ประกอบศิลป์ สาหรับ
ประยุกต์ศิลป์ 1
Prerequisite : 913-102 Art Composition for Applied Art I
ทฤษฎีการออกแบบ ปฏิบตั ิการออกแบบผลงาน
ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การนาเอาทฤษฎีไปใช้ในการออกแบบ
ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิด แนวเรื่ อง
ที่กาหนดให้
Design theory; two and three dimensional
design practice; theoretical application for designing;
practice in creative designing emphasis on the concept
and given subjects
913-105
2(1-2-3)
การเขียนแบบเบื้องต้ น
(Basic Graphics)
การฝึ กปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นแบบเทคนิ ค
เบื้องต้น โดยให้เข้าใจในเรื่ องการเขียนแบบ รู ปแบบและ
การต่อเนื่องของแบบในแต่ละรู ป แต่ละด้าน โดยการสร้าง
งานในลักษณะ2มิติ
Practice on two and three dimensional
sketching techniques: patterns and connection between
each facet of different kind of forms and shapes
913-206
2(1-2-3)
จิตรกรรมประยุกต์ 1
(Applied Painting I)
ทฤษฎี จิตรกรรม ฝึ กปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการวาดภาพ
การสร้ างงานศิ ลปะประยุกต์ การใช้สีน้ า การใช้อุปกรณ์
ระบายสี และวัสดุระบายสี ประเภทต่าง ๆ

Theory of painting; painting practice; creating
applied art works; use of watercolor, different painting
equipment and materials
913-207
2(1-2-3)
ประติมากรรมประยุกต์ 1
(Applied Sculpture I)
ทฤษฎีประติมากรรม ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ
ประติมากรรมประยุกต์ ด้วยเทคนิ คการปั้ น ประเภทนูนต่า นูน
สูงและลอยตัว การสร้างงานประติมากรรมประยุกต์
Theory of sculpture; design practice in applied
sculpture: bas-relief, high relief and round relief; creating
applied sculpture

913-210
3(1-4-4)
ศิลปะไทยประเพณีประยุกต์
(Thai Traditional in Applied Art)
ประวัติความเป็ นมาของศิลปะไทย ฝึ กปฏิบตั ิการ
สร้ างงานแบบไทยประเพณี ไทยร่ ว มสมัย ลวดลายไทย
ลวดลายท้องถิ่นมาลายู ภาพคน สัตว์ และสิ่ งประกอบอื่น ๆ
ตามเนื้อหาที่กาหนด
History of Thai art; practice in creating
traditional and contemporary Thai style work, traditional
Thai and local Malayan patterns and ornamental designs;
pictures of human figures, animals and other elements
according to given topics

913-208
2(1-2-3)
ภาพพิมพ์ ประยุกต์ 1
(Applied Print Making I)
ทฤษฎี ภาพพิมพ์ ฝึ กปฏิ บัติ เกี่ ยวกับการสร้ างงานภาพ
พิมพ์ประยุกต์ดว้ ยกระบวนการทางภาพพิมพ์เบื้องต้นตามเนื้อหาที่
กาหนด
Theory of printmaking; practice in creating works
through basic printmaking process

913-211
2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 1
(Computer for Design of Applied Art I)
หลั ก การ ทฤษฎี และปฏิ บั ติ การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิ กเบื้องต้น การใช้โปรแกรมและอุปกรณ์
ต่อพ่วงในการพัฒนากราฟิ กด้วยคอมพิวเตอร์
Principles, theories and practice in graphic
computer design; use of computer programs and
peripheral devices in graphic development

913-209
3(1-4-4)
การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Design)
ประวัติ ค วามเป็ นมา ทฤษฎี หลัก เบื้ อ งต้น ทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาหรับผูบ้ ริ โภค โดยคานึ งถึงปั จจัยพื้นฐานในการออกแบบ ได้แก่
ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมในการ
ใช้งาน การใช้วสั ดุ และเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นภาคใต้
Background, theory, basic principles of product
design; basic factors including utility, beauty, proportion,
material and identity of southern locality

913-212
3(1-4-4)
จิตกรรมประยุกต์ 2
(Applied Painting II)
รายวิชาบังคับก่อน : 913-206 จิตกรรมประยุกต์ 1
ปฏิ บตั ิงานออกแบบจิ ตรกรรมด้วยเทคนิ ค สี น้ ามัน
และสี อะคริ ลิค ตามเนื้อหาที่กาหนดให้ โดยใช้รูปแบบเหมือน
จริ งหรื อกึ่งเหมือนจริ ง เน้นความคิดสร้างสรรค์
Prerequisite : 913-206 Applied Painting I
Painting techniques with watercolor, oil color
and acrylic color, using realistic or semi-realistic styles
emphasis on creativity

913-213
3(1-4-4)
ประติมากรรมประยุกต์ 2
(Applied Sculpture II)
รายวิชาบังคับก่อน : 913-207 ประติมากรรมประยุกต์ 1
Prerequisite : 913-207 Applied Sculpture I
ปฏิ บตั ิงานออกแบบประติมากรรมประยุกต์ประเภท
นู น ต่ า นู น สู ง และลอยตัว ด้วยวัสดุ ต ามความเหมาะสมและ
น าไปใช้ โดยศึ ก ษาจากแบบหุ่ นนิ่ ง แบบคนและแบบ
จิ นตนาการ การเน้นการคลี่คลายแบบ ความเหมื อนจริ งไปสู่
แบบกึ่งเหมือนจริ งและแบบนามธรรม
Practice in designing applied sculptures: bas relief,
high relief and round relief, experiment on different kind of
materials; study of still life, human figure and imaginative
model; emphasized on developing realistic patterns to semirealistic and abstract ones
913-214
3(1-4-4)
ภาพพิมพ์ ประยุกต์ 2
(Applied Print Making II)
รายวิชาบังคับก่อน : 913-208 ภาพพิมพ์ประยุกต์ 1
ปฏิ บัติ ง านภาพพิ ม พ์ป ระยุก ต์ด้ว ยเทคนิ ค แม่ พิ ม พ์
แม่พิมพ์แกะไม้ ตะแกรงผ้าไหมและแม่พิมพ์โลหะตามเนื้ อหาที่
กาหนดให้ ฝึ กถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกส่ วนตนด้วยเทคนิ ค
ภาพพิมพ์
Prerequisite : 913-208 Applied Print Making I
Practice in applied printmaking using woodcut print,
silk screen and etching techniques to express personal idea
and emotion
913-323
3(1-4-4)
คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 2
(Computer for Design of Applied Art II)
รายวิชาบังคับก่อน : 913-211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ 1
Prerequisite : 913-211 Computer for Design of Applied Art I
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ กสาเร็ จรู ปใน
งานศิ ล ปะประยุ ก ต์ การออกแบบตัว อัก ษร การออกแบบ
สิ่ งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการนาเสนอผลงานด้วย
คอมพิวเตอร์

Use of computer graphic programs in applied
art; alphabet design, printing design, product design and
presentation via computer
913-324
3(1-4-4)
จิตรกรรมประยุกต์ 3
(Applied Painting III)
รายวิชาบังคับก่อน : 913-212 จิตรกรรมประยุกต์ 2
Prerequisite : 913-212 Applied Painting II
การออกแบบจิ ตรกรรมประยุกต์เชิ งสร้ างสรรค์ด้วย
เทคนิ คอิสระโดยเน้นการบู รณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
การนาเทคโนโลยีและเลื อกใช้วสั ดุศิลปะได้อย่างเหมาะสม
กับการออกแบบเพื่อการประดับตกแต่งสถานที่
Use of free-style techniques to create applied
paintings; emphasis on integrating the wisdom of southern
locality, technological application and material selection
appropriate for the usage of the products and interior
decoration
913-325
3(1-4-4)
ภาพพิมพ์ ประยุกต์ 3
(Applied Print Making III)
รายวิชาบังคับก่อน : 913-214 ภาพพิมพ์ประยุกต์ 2
Prerequisite : 913-214 Applied Print Making II
การออกแบบภาพพิมพ์ประยุกต์เชิ งสร้ างสรรค์ด้วย
เทคนิ คอิ สระ โดยเน้นการบู รณาการภูมิปัญญาท้องถิ่ นภาคใต้
การนาเทคโนโลยีและเลือกใช้วสั ดุได้อย่างเหมาะสมกับการ
ออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยหรื อเพื่อการประดับตกแต่ง
สถานที่
Use of free-style techniques to create applied
printmaking works; emphasis on integrating the wisdom
of southern locality, technological application and
material selection appropriate for the usage of the
products and interior decoration

913-326
3(1-4-4)
การออกแบบสิ่งทอ
(Textile Design)
ประวัติของการถักทอ รู ปแบบ ลักษณะเด่ น วัสดุ ที่
นามาใช้ ปั จจัยที่ทาให้เกิดขึ้น เทคนิคและกรรมวิธีในการถักทอ
การฝึ กปฏิ บัติงานออกแบบและสร้า งสรรค์งานสิ่ งทอ 2 มิ ติ
และ 3 มิ ติ จากวัสดุ ที่ห ลากหลาย เน้นความงามทางศิ ลปะ
ประโยชน์ใช้สอยเพื่อการตกแต่ง และเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นภาคใต้
The history of textile, its patterns, characteristics,
materials, the factors of its origin and development, its
technique and methods in knitting, embroidering, and dyeing;
design of textile patterns for two dimensional products, using
free-style technique and various materials; emphasis on
artistic values and characters of southern locality
913-327
3(2-2-5)
หลักและระเบียบวิธีวจิ ยั ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์
(Research Methodology for Design Applied Art)
ความหมาย หลักและระเบี ยบวิธี วิจัยทั่วไป การเลื อก
หัวข้อวิจัยทางออกแบบประยุกต์ศิ ลป์ การกาหนดปั ญหาและ
ความสาคัญของการวิจยั การค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบวิ จัย การเก็ บข้อมู ล การวิ เคราะห์ และการเขี ยน
รายงานการวิจยั ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์
Meaning, principle of research methodology, selection of
topic for Design Applied Art, research problem and significance
of research, literature review, research design, data collection,
analysis and report for Design Applied Art
913-328
3(1-4-4)
คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบประยุกต์ ศิลป์ 3
(Computer for Design of Applied Art III)
รายวิชาบังคับก่อน : 913-323 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ 2
Prerequisite : 913-323 Computer for Design of Applied Art II
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ กขั้นสู ง ฝึ กการ
สร้ างภาพเคลื่ อนไหว 2 มิ ติ และ 3 มิ ติบ นเว็บ ไซต์ ประยุกต์
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กไปใช้ใ นการออกแบบงาน
ศิลปะประยุกต์ต่าง ๆ

Advanced computer graphic programs; creating
two and three dimensional animation on website;
application of computer graphic program for designing
various kinds of applied art
913-329
3(1-4-4)
ประติมากรรมประยุกต์ 3
(Applied Sculpture III)
รายวิชาบังคับก่อน : 913-213 ประติมากรรมประยุกต์ 2
Prerequisite : 913-213 Applied Sculpture II
การออกแบบประติ ม ากรรมประยุ ก ต์ เ ชิ ง
สร้ างสรรค์ด้ว ยเทคนิ ค อิ ส ระ โดยเน้น การบู รณาการภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่นภาคใต้ การนาเทคโนโลยีและเลือกใช้วสั ดุได้
อย่างเหมาะสมกับการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยหรื อ
เพื่อการประดับตกแต่งสถานที่
Use of free-style techniques to create applied
sculptures; emphasis on integrating the wisdom of
southern locality, technological application and material
selection appropriate for the usage of the products and
interior decoration
913-330
3(1-4-4)
ศิลปะเครื่ องเคลือบดินเผา
(Ceramic Art)
ประวัติ ค วามเป็ นมา ความหมาย ขอบข่ า ย
วัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ใ นงานเครื่ องเคลื อ บดิ น เผา ฝึ กหั ด การ
ออกแบบงานเครื่ องเคลือบดินเผา
Background, definition, scope; materials for
ceramic products; practice in ceramic design for
industrial use
913-331
4(1-6-5)
โครงงานออกแบบประยุกต์ ศิลป์
(Terminal Design Applied Art Project)
โครงงานศึ กษา ค้นคว้าและการสร้ างสรรค์ งาน
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ รายบุ คคล การนาเสนอกระบวนการ
สร้างสรรค์ รายงานการค้นคว้า
Individual project, research and applied art
creation; presentation; report

913-442
2(2-0-4)
สัมมนาออกแบบประยุกต์ ศิลป์
(Seminar in Applied Art Design)
การสัมมนาปั ญหาในการสร้ างสรรค์งานออกแบบ
ประยุก ต์ศิ ล ป์ และศิ ล ปกรรมแขนงอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การ
วิ เ คราะห์ ปั ญหา แนวทางการแก้ ปั ญหาและพัฒ นาการ
สร้างสรรค์ศิลปะประยุกต์ ตามความเคลื่อนไหวของสังคมโดย
ให้สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อม
Seminar on problems in creating applied art and
other related artistic works; problem analysis; methods of
problem solving and developing of applied art creativity in
accordance with social movement and environmental relevance
913-443
6(0-12-6)
ศิลปนิพนธ์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์
(Applied Art Design thesis)
**เงื่อนไข ต้องสอบผ่านในรายวิชาบังคับเอกที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร (ยกเว้นรายวิชา 913-444 สหกิจศึกษา :
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ซึ่งจะเรี ยนในชั้นปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2)
โครงงานศิ ลปนิ พนธ์ สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ตาม
หัวข้อและจุ ดมุ่งหมายที่ ได้รั บอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการพิจารณา
หัวข้อศิ ลปนิ พนธ์ ประกอบด้วยชุดผลงานออกแบบประยุกต์
ศิลป์ และเอกสารศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ รวมถึง
การจัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน
**Prerequisite: Students should pass all the major
course required subjects.
Design Applied art project with the approval of the
committee; the project including applied art works, research
document, as well as public exhibition
913-444
6(0-36-0)
สหกิจศึกษา : ออกแบบประยุกต์ศิลป์
(Co-operative Education : Design Applied Art)
การฝึ กงานทางวิชาชีพด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ กับ
สถานประกอบการหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดย
ปฏิ บตั ิงานเสมื อนเป็ นบุคลากรในหน่ วยงานเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่ อง หรื อ 1 ภาคการศึ กษาภายใต้การให้
คาปรึ กษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบ และมีผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานโดยหน่วยงานนั้นๆ

An internship program in Design Applied arts in
governmental sectors, private companies or enterprises as
a temporary employee of the organization for at least 16
weeks or 1 semester, under supervision of advisors and
evaluation by the organization
แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ ศิลป์ : วิชาเอกเลือก
913-215
3(1-4-4)
ทฤษฎีสีในงานประยุกต์ ศิลป์
(Theory of Color in Applied Art)
หลักพื้นฐานทฤษฎี สี การใช้สีชนิ ดต่าง ๆ ฝึ กปฏิ บัติ
และวิเคราะห์การใช้สีในงานออกแบบศิลปะประยุกต์
Principles of color theory; use of different types of
colors; practice and analysis of color usage in applied art
creation
913-216
3(1-4-4)
วาดเส้ นประยุกต์ ศิลป์ 3
(Drawing For Applied Art III)
รายวิชาบังคับก่ อน : 913-103 วาดเส้นประยุกต์ศิลป์ 2
Prerequisite : 913-103 Drawing For Applied Art II
รู ปแบบ เนื้ อหา การแสดงออกของงานวาดเส้น
ฝึ กปฏิ บัติถ่ ายทอดด้ว ยเทคนิ ค วิธีก าร วัสดุ ต่า งๆ เพื่ อ
ค้นหาแนวทางการแสดงออกตามหัวข้อที่กาหนดให้ และ
การนาเสนอแนวความคิด เนื้อหาของผลงาน
Styles, content, and expression of different
types of drawing work, student practice various kinds of
drawing technique, methods, and materials to find their
own styles of self-expression and conveying their ideas
according to assigned topics
913-217
3(1-4-4)
การเขียนภาพประกอบและการ์ ตูน
(Illustration and Cartoon)
ทฤษฎีการเขียนภาพประกอบและการ์ ตูน เทคนิ ค
การเขี ย นภาพประกอบและการ์ ตู น ประเภทต่ า ง ๆ ฝึ ก
ปฏิ บัติ การเขี ยนภาพการ์ ตู นในลักษณะเหมื อ นจริ ง และ
จินตนาการประกอบเรื่ อง

Theory of illustration and cartoon; techniques of
various types of illustration and cartoon; practice in producing
realistic and imaginary cartoon pictures in story illustration
913-218
3(1-4-4)
ศิลปะและภาพถ่ าย
(Art and Photograghy)
ประวัติ ศ าสตร์ ภ าพถ่ า ย ฝึ กปฏิ บั ติ ถ่ า ยภาพให้ มี
คุ ณ ภาพเชิ ง วิจิ ตรศิ ล ป์ และพาณิ ชย์ศิล ป์ เทคนิ คการถ่า ยภาพ
วิเคราะห์ วิจารณ์ภาพถ่ายประเภทต่างๆ
History of photography; practice in artistical and
commercial photography; photographic techniques; analysis
and criticism of different types of photographs
913-219
3(2-2-5)
ศิลปหัตถกรรมพืน้ บ้ านประยุกต์
(Applied Folk Crafts)
ความรู ้ ความเข้าใจในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
และการประยุกต์เพื่อการใช้สอยตามความต้องการของสังคม
และฝึ กปฏิบตั ิงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้
Knowledge, understanding and application of folk craft for
social need; practice in southern crafts creation
913-332
2(1-2-3)
การออกแบบศิลปะฉลุหนัง
(Traditional Thai Shadow Play Figure Design)
ศิ ล ปกรรมฉลุ ห นัง การตอกฉลุ การระบายสี การ
ออกแบบและการประยุกต์ใช้งานหนังเพื่อประโยชน์ใช้สอยใน
การประดับตกแต่งภายในอาคาร สิ นค้าที่ ระลึกและหัตถศิ ลป์
ฉลุหนังโดยเน้นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
Art of leather fretting, coloring, designing and
application of leather work for interior decorative usage and
souvenir with local identity expression

913-333
3(1-4-4)
การออกแบบบาติก
(Batik Design)
ทฤษฎี การสร้างงานบาติก กรรมวิธีสร้างงานบาติก
ในแบบต่าง ๆ เน้นประโยชน์ใช้สอยเพื่อประดับตกแต่งและ
เป็ นของที่ระลึกโดยเน้นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
Theory of batik creation; different methods and
processes in batik work; emphasis on decorative usage and
souvenir with local identity expression
913-334
2(1-2-3)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
(Package Design)
โครงสร้ างและหน้าที่ ของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ลักษณะ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ดี การจัดองค์ประกอบศิ ลป์ บนบรรจุ ภณ
ั ฑ์
การวางแผนการออกแบบและพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ข้อมู ล
องค์ ป ระกอบและตราสั ญ ลัก ษณ์ บ นบรรจุ ภัณ ฑ์ การ
ออกแบบโครงสร้ าง กระบวนการและเครื่ อ งมื อ ในการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
Structure and function of product package, features
of good package, composition arrangement, packaging
development planning, information and symbols on the
package, and the process and method of packaging design
913-335
2(1-2-3)
การออกแบบซิลค์ สกรีน
(Silk Screen Design)
ทฤษฎี ก ารสร้ า งงานออกแบบซิ ล ค์ ส กรี น ฝึ ก
ปฎิ บั ติ เ ทคนิ ค การท าซิ ล ค์ ส กรี นทุ ก ประเภทโดยเน้ น
ประโยชน์ใช้สอย หรื อเพื่อประดับตกแต่ง
Theory of silk screen work; practice in silk screen with
different techniques for utilization or decorative purpose

913-336
2(2-0-4)
วัฒนธรรมท้ องถิ่นภาคใต้
(Southern Local Cultures)
ภู มิ ห ลัง สภาพแวดล้อ มและสภาพสั ง คม รู ป แบบ
วั ฒ น ธร ร ม ศ าสน า พิ ธี กร ร ม อ าชี พ การ ตั้ ง ถิ่ น ฐ า น
ขนบธรรมเนียมประเพณี และคติความเชื่อในท้องถิ่นภาคใต้
Background; circumstances and social conditions;
cultural forms; religions; rites and rituals; occupations;
settlement; traditions and beliefs in southern locality
913-337
2(2-0-4)
การสร้ างตราสินค้ า การตลาดและการจัดการ
(Branding, Marketing and Management)
กระบวนการสร้างตราสิ นค้าให้มีความโดดเด่น การแสดง
เอกลักษณ์รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของสิ นค้าให้เป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาด แผนการตลาดและการจัดการ
Create outstanding trademarks and how to build
brand image to meet market demand; brand marketing and
management
913-338
3(1-4-4)
การโฆษณา
(Advertising)
แนวคิด ขั้นตอน รู ปแบบของการโฆษณาประเภท
ต่างๆ ปฏิบตั ิเทคนิค การสร้างงานโฆษณาประเภทต่างๆ
Concepts, steps and processes, and different types of
advertising; practice in creating various types of
advertisements
913-339
3(1-4-4)
การออกแบบสิ่งประดับ
(Accessory Design)
ออกแบบอุปกรณ์ประกอบเพื่อการประดับตกแต่ง
เพิ่มความงาม ประโยชน์ใช้สอย เพิ่มคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชนิด
ต่าง ๆ
Designing accessories for decorative usage;
emphasis on elevating beauty, value and the usage of the
product

913-340
3(1-4-4)
การเขียนสีนา้ เบื้องต้ น
(Basic Watercolor Painting)
หลักการพื้นฐานของการเขียนภาพจิตรกรรมสี น้ า
จากหุ่นวัตถุต่างๆที่กาหนดให้ ทั้งที่เป็ นธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น เน้นความเข้าใจในหลักการจัด
องค์ประกอบ การใช้สี การแสดงอารมณ์ความรู ้สึก ความ
งาม เพื่อการประดับตกแต่ง
Basic principles and techniques of watercolor
painting with various kinds of still life objects; emphasin
on the understanding of aesthetics, composition, color
theory and emotional expression
913-341
2(1-2-3)
ศิลปะการจัดดอกไม้
(Art of Flower Arrangement )
หลักพื้นฐานการจัดดอกไม้ในแบบต่าง ๆ
ออกแบบการจัดดอกไม้เชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
Basic flower arrangement techniques; designing
creative flower arrangement; emphasis on using materials
of local identity
913-445
2(1-2-3)
การออกแบบผ้ามัดย้ อม
(Design of Tie-Dyeing)
ปฏิบตั ิงานศิลปกรรมผ้าเชิงหัตถศิลป์ ด้วยเทคนิ ค
การมัดย้อม การแต้มสี การระบายสี ดว้ ยสี ธรรมชาติ และ
สี สงั เคราะห์ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อผลิตเป็ นของใช้และของ
ที่ระลึกโดยเน้นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
Practice in techniques of tie-dyeing, tinting, and
coloring with natural and synthetic dyes for production of
products and souvenirs with local identity expression

913-446
2(1-2-3)
การออกแบบนิทรรศการ
(Exhibition Design)
ประวัติ วิ ว ัฒนาการของนิ ทรรศการประเภทต่ าง ๆ
หลักการออกแบบนิ ทรรศการ โดยเน้นเลขศิ ลป์ ของนิ ทรรศการ
ออกแบบสิ่ งพิมพ์ สูจิบตั ร ใบปิ ดโฆษณาของนิทรรศการ
History and evolution of different types of
exhibitions; principles of exhibition design; emphasis on
exhibition graphics, designs of printed matter, exhibition
catalogue and leaflet
913-447
2(1-2-3)
การเขียนภาพดอกไม้
(Flower Painting)
จิ ต รกรรมภาพดอกไม้จ ากแบบและดอกไม้จ ริ ง ที่
ก าหนด ตามหลัก การจัด องค์ป ระกอบ การใช้สี การแสดง
ความรู ้สึก ความงาม ด้วยเทคนิคต่างๆ ทางจิตรกรรม
Painting flower using model and still life according
to color theory and composition principles; expression of the
beauty and personal emotions using painting techniques
913-448
2(1-2-3)
การออกแบบของขวัญและของทีร่ ะลึก
(Gift and Souvenir Design)
ประวัติ ค วามเป็ นมาของของขวัญ ของที่ ร ะลึ ก
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภค ลักษณะรู ป แบบการผลิ ต เน้น ความคิ ด
สร้ างสรรค์ใ นการออกแบบ ประโยชน์ ใ ช้สอย เพื่ อ ประดับ
ตกแต่งและของที่ระลึก
Background of gift and souvenir; consumer
behaviors; production processes emphasis on creativity and
the usage of the products
913-449
2(1-2-3)
ศิลปกรรมไม้
(Wood Craft)
ศิ ลปกรรมไม้ เชิ งหัตถกรรมศิ ลป์ ด้วยเทคนิ คการตัดต่อ
การกลึง การแกะสลัก การฉลุ ตามเนื้ อหา วัตถุประสงค์ที่กาหนด
โดยเน้นหน้าที่ใช้สอยเพื่อประดับตกแต่งและของที่ระลึก

Wood Craft, lathing, fretting and carving
techniques; emphasis on applying the techniques to
souvenir production and decorative usage
913-450
2(1-2-3)
ศิลปกรรมผ้า
(Fabric Art)
การปฏิ บัติ งานศิ ล ปกรรมผ้าเชิ งหัตถศิ ล ป์ ด้วย
เทคนิ คการเย็บ การปั ก การระบายสี การย้อมสี ตามเนื้ อหา
และวัตถุประสงค์ โดยเน้นหน้าที่ ใช้สอยเพื่อการประดับ
ตกแต่งและของที่ระลึก
Handicraft of fabric art including cloth sewing,
embroidering, coloring and dyeing techniques; emphasis
on applying the techniques to souvenir production and
decorative usage
913-451
2(1-2-3)
ศิลปกรรมกระดาษ
(Paper Art)
การปฏิ บัติงานศิ ลปกรรมกระดาษเชิ งหัตถศิ ลป์
ด้วยเทคนิ คการขึ้ นรู ปด้วยกระดาษปิ ดปะ เทคนิ คการตัด
ฉลุกระดาษตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยเน้น
หน้าที่ใช้สอยเพื่อการประดับตกแต่งและของที่ระลึก
Practice in paper mache, paper cutting and paper
stencils; emphasis on applying the techniques to souvenir
productions and decorative usage
913-452
3(1-4-4)
การแต่ งหน้ า
(Make-up design)
การฝึ กทักษะแก้ไขรู ปทรงใบหน้า ขั้นตอนและ
วิธีการแต่งหน้าในรู ปแบบต่างๆ โดยใช้หลักทฤษฎีทาง
ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ โดยเน้นให้เกิด
ทักษะการนาไปใช้
Make-up techniques; design and creation on
skill development and its application

913-453
2(1-2-3)
ภาพล้ อเลียน
(Caricature)
การเขี ยนภาพการ์ ตู นล้อ เลี ย น โดยค านึ ง ถึ งจุ ดเด่ น
บุ ค ลิ ก ท่ า ทาง เทคนิ ค การสร้ า งภาพแบบคลี่ ค ลาย แบบ
จิ นตนาการ แสดงออกให้เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ สื่ อ ที่
นาเสนอในลักษณะต่างๆ
Principles of cartooning and caricature, human
character and expression; simplify drawing, imaginative
drawing, and appropriate expression with different kinds of
media and presentation
913-454
2(2-0-4)
หลักการเบื้องต้ นการจัดการศิลปะประยุกต์
(Basic Principles of Applied Art Management)
ขอบเขต ความหมาย วิวฒั นาการ รู ปแบบเนื้อหา
บทบาททางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ทรัพยากร การลงทุน การวิจยั สร้างสรรค์และพัฒน
Basic principles of applied art management; its
framework, meaning, evolution, format and content, social
and cultural role, economic role, vision, obligation, resources,
investment, research and development
913-455
2(2-0-4)
การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจศิลปะประยุกต์
(Market Management for Applied Art Business)
ความหมาย ความส าคัญ ของการตลาดเพื่ อ ธุ ร กิ จ
ศิ ลปะประยุ ก ต์ แนวคิ ด ทฤษฎี ในการบริ หารจั ด การ
ศิ ล ปะประยุก ต์ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคในธุ รกิ จ ศิ ล ปะประยุก ต์
ความคาดหวัง ผู ้บ ริ โภค การแบ่ ง ส่ ว นตลาด การก าหนด
กลุ่ ม เป้ า หมายของการตลาดเพื่ อ ธุ ร กิ จ ศิ ล ปะประยุก ต์ การ
จัดการราคาสาหรั บธุ รกิ จศิ ลปะประยุกต์ การจัดการช่ องทาง
การตลาดในธุรกิจศิลปะประยุกต์ กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
ในธุรกิจศิลปะประยุกต์

Meanings and significance of marketing
management for applied art business; applied art
management concept and theory; customer behaviour in
applied art business; consumer expectation; market
segmentation; defining target group for applied art
business; price management for applied art business;
marketing channel management for applied art business;
and strategic marketing in applied art business
913-456
3(1-4-4)
วาดเส้ นภาพคนเหมือน
(Portrait Drawing)
หลักการวาดเส้นสาหรับการเขียนภาพคนเหมือน
โดยเน้นการวาดสัดส่ วนใบหน้าคนตามหลักกายวิภาคได้
อย่างถูกต้อง รวมทั้งเรี ยนรู ้หลักการลงน้ าหนักแสงเงาเพื่อ
สร้ างมิ ติ แ ละอารมณ์ ความรู ้ สึกของใบหน้าด้วยอุ ปกรณ์
สาหรั บการวาดเส้น อาทิ ดิ นสอ สี ไม้ ถ่าน ผงคาร์ บอน
เป็ นต้น
Fundamentals of portrait drawing; anatomy and
proportion of human face; lighting and shading which
help to create their portrait drawings’ dimensions and
emotions using various drawing tools such as pencil,
color pencil, charcoal, and carbon powder
913-457
3(1-4-4)
วาดเส้ นภาพทิวทัศน์
(Landscape Drawing)
หลักการวาดเส้นสาหรับการเขี ยนภาพทิ วทัศน์ใน
มุ มมองรู ปแบบต่ างๆตามหลักทัศนี ยวิทยารวมทั้ง เรี ย นรู ้
หลักการลงน้ าหนักแสงเงาเพื่อสร้างมิติ ระยะใกล้ไกลของ
สิ่ งแวดล้อมในภาพด้วยอุปกรณ์สาหรับการวาดเส้น อาทิ
ดินสอ สี ไม้ ถ่าน ผงคาร์บอน เป็ นต้น
Fundamentals of landscape drawing,
perspective, lighting and shading to create dimensions of
space and distance; practice in various drawing tools such
as pencil, color pencil, charcoal, and carbon powder

913-458
3(1-4-4)
การคัดลอกผลงานศิลปะ
(Art Reproduction)
รู ปแบบงานศิลปะด้านทัศนศิ ลป์ และศิลปะประยุกต์
ผ่านการคัดลอกผลงานของศิลปิ นในยุคสมัยต่างๆของตะวันตก
ตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บัน โดยเรี ยนรู ้ การคัดลอกผลงานด้วย
เทคนิ คและวัสดุที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับเดิ มมากที่ สุด อาทิ การ
ใช้เทคนิคสี น้ ามัน การใช้เทคนิคสี อะครี ลิค เป็ นต้น
Different styles of both fine and applied art through
reproducing art works of different European eras from the
past to the present; reproduction techniques with tools and
materials which are as close to the original works as possible
such as oil and acrylic painting techniques

แขนงวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่ องแต่ งกาย :
วิชาเอกบังคับ
914-101
2(1-2-3)
การออกแบบลายผ้า 1
(Textile Design I)
รู ปแบบลายผ้าทั้งผ้าพิมพ์และผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง
เรี ยนรู ้ หลักการออกแบบลายผ้าเบื้ องต้น ศึ กษาทัศนธาตุ
ลักษณะของทัศนธาตุ ทฤษฎี การออกแบบ องค์ประกอบ
ศิลป์ และการใช้สี พร้อมทั้งฝึ กปฏิ บตั ิการออกแบบผลงาน
2 มิติ
Various textile patterns of woven and printed
fabric; including regional textiles; principles of basic
pattern design, visual elements, and design theory; art
composition and the uses of colors, application of
knowledge to practical work of pattern designing
914-102
2(1-2-3)
วาดเส้ นเพื่อการออกแบบ
(Basic Drawing for Fashion Design)
หลักการ วิธีการวาดภาพร่ าง ลานเส้น ตลอดจน
การลงนาหนักแสงเงา จากวัตถุรอบๆ ตัว และสามารถ
คลี่คลายเป็ นลายเส้นที่ใช้ในงานออกแบบได้
Principles and practice drawing techniques such
as sketching, contouring, and shading, using surrounding
objects as subject matter; application of skill and methods
practiced in their design works
914-103
2(1-2-3)
การออกแบบลายผ้า 2
(Textile Design II)
รายวิชาบังคับก่อน : 914-101 การออกแบบลายผ้า 1
Pre-requisite: 914-101 Textile Design I
รู ปแบบ ประวัติลายผ้าพื้นเมือง การต่อลาย การ
ทอ การประยุกต์ การต่อผ้า การประดิษฐ์ลายผ้าแบบต่างๆ
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประกอบการตัดเย็บ ฝึ กปฏิ บตั ิงาน
สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ลวดลายตามแนวความคิ ด ในการ
ออกแบบที่ยงั คงกลิ่นอายของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

Native textile design history; textile patterns, pattern
creation, weaving techniques, patchwork, and other textile
design procedures; creating textile patterns according to their
design concepts and extend them to dressmaking which
maintain the essence and character of the Deep South
914-104
2(1-2-3)
วาดเส้ นสร้ างสรรค์ ในงานแฟชั่น
(Creative Drawing in Fashion)
หลักการวิธีการ วาดเส้นในลักษณะค้นคว้า ทดลอง
เทคนิคหรื อ กรรมวิธีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การกาหนด
ภาพร่ างคน ประกอบฉาก และเครื่ องแต่งกาย ด้วยลายเส้นที่มี
ความเป็ นเฉพาะตัว
Principles and methods of experimental drawing and
diverse techniques of creative expression; drawing their unique
human figure and clothing with individual self-expression
914-205
2(2-0-4)
ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมพืน้ ถิ่นมลายู
(Culture and Crafts of the Thai-Malay)
ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา
พิธีกรรม งานหัตถกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงภูมิปัญญา
ชาวบ้าน คติความเชื่อท้องถิ่นมลายูภาคใต้ (มีศึกษานอก
สถานที่)
Arts and culture, custom and tradition, religion and
rituals, crafts and local wisdom, and vernacular principles and
beliefs of Southern Thai-Malay people. (Field trips included)
914-206
3(1-4-4)
การถ่ ายภาพเบื้องต้น
(Basic Photography)
หลักการและปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานในการถ่ายภาพ
หลักการจัดภาพ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายภาพการจัด
แสงเพื่อถ่ายทอดความรู ้สึกต่าง ลักษณะการเลือกความหมาย
ต่างๆ ของภาพถ่าย
Basic operating principles of photography, picture
composition, tools and apparatus, light settings, emotional
conveyance, and how to interpret meanings hidden in pictures

914-207
2(1-2-3)
การออกแบบเครื่ องแต่ งกาย 1
(Fashion Design I)
วิวฒั นาการ และแนวทางการออกแบบเครื่ องแต่ง
กาย การเลือกใช้วสั ดุเพื่อใช้ในการออกแบบ หลักการ
ออกแบบขั้นพื้นฐาน และปฏิบตั ิงานออกแบบ ตลอดจน
การนาเสนอผลงาน
Evolution and development of costume design,
its basic principles and material selection; practical design
works and present their achievement
914-208
3(1-4-4)
การสร้ างแพทเทิร์น 1
(Pattern Making I)
โครงสร้างของเครื่ องแต่งกาย และทดลองสร้าง
แบบเพื่อการตัดเย็บได้จริ ง
Structures and making actual sewing patterns
914-209
2(2-0-4)
ประวัตกิ ารออกแบบเครื่ องแต่ งกาย
(Fashion Design History)
ประวัติความเป็ นมา ความเชื่อต่างๆ ของการต่าง
กาย วิวฒั นการของวัสดุ จากอดีตถึงปั จจุบนั และรู ปแบบ
เครื่ องต่างกายทั้งในสังคม ตะวันตก ตะวันออก
สังคมไทยพุทธและมุสลิม
History and background of costume, beliefs and
custom of clothing, and material development from the
past to the present; different styles of Western and Eastern
clothing along with Buddhist-Thai and Muslim-Thai
clothing

914-210
3(1-4-4)
การออกแบบเครื่ องแต่ งกาย 2
(Fashion Design II)
รายวิชาบังคับก่อน : 914-207 การออกแบบเครื่ อง
แต่งกาย 1
Pre-requisite: 914-207 Fashion Design I
โครงสร้างสรี ระ สร้างสรรค์แนวทางการออกแบบ
เครื่ องแต่งกายตามยุคสมัย และตามความนิยมรวมทั้งการ
นาเสนอแนวทางเฉพาะบุคคลในการออกแบบ
Human physical structure, creating modern and
trendy outfits with unique individual character
914-211
2(1-2-3)
วัสดุในงานออกแบบเครื่ องแต่ งกาย
(Materials for Fashion Design)
ความหลากหลายของวัสดุ คุณสมบัติการนาไปใช้
การแปรรู ปในลักษณะต่างๆ การให้สี การสร้างรู ปทรง
ลักษณะของผ้า เส้นใย คุณลักษณะพิเศษด้านต่างๆ ที่เป็ น
ประโยชน์ในการออกแบบเครื่ องแต่งกาย
Diversity of materials and their properties, different
methods of material processing, coloring, creating shapes,
nature of fabrics, textile fibers, and other special features
which are useful in fashion design
914-212
3(1-4-4)
คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบเครื่ องแต่งกาย
(Computer-aided programs for Fashion Design)
หลักการทฤษฎีและปฏิบตั ิการออกแบบเครื่ องแต่งกาย
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรี ยนรู ้อุปกรณ์หลักและ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ค ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์เพื่อการสร้างสรรค์
Principles, theory, and practice on computer
programs used in fashion design; learning about equipment
and elements of computer graphic programs, both hardware
and software, for creative work

914-213
3(1-4-4)
เทคนิคการตัดเย็บ 1
(Sewing Technique I)
ระบบการตัดเย็บแบบต่างๆ พัฒนาการทางานของ
อุปกรณ์เครื่ องมือในการตัดเย็บ และการประยุกต์ใช้
เครื่ องมือเพื่อผลิตผลงานออกแบบ
Clothing construction techniques and develop
sewing skills and the use of sewing equipment and apply
the skills to create fashion design works
914-323
4(1-6-5)
การออกแบบเครื่ องแต่ งกาย 3
(Fashion Design III)
รายวิชาบังคับก่อน : 914-210 การออกแบบเครื่ องแต่งกาย 2
Pre-requisite: 914-210 Fashion Design II
ออกแบบเครื่ องแต่งกาย โดยค้นคว้าข้อมูล
วิเคราะห์การออกแบบ กาหนดคอลเลคชัน่ ในงาน
ออกแบบเครื่ องแต่งกาย โครงสี ที่ใช้ รู ปแบบให้สอดคล้อง
กับแนวโน้มความนิยมการแต่งกายและองค์ประกอบใน
การออกแบบ
Designing costume by researching information
and analyzing designing outfits; setting design collections,
color schemes and format that go along with the latest
fashion trends and design elements
914-324
2(2-0-4)
การสร้ างตราสินค้ าและการตลาด
(Branding and Marketing)
กระบวนการสร้างตราสิ นค้า ให้มีความโดดเด่น
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดและศึกษา
กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของสิ นค้า การวางแผน
การตลาดทั้งในและนอกประเทศ
Branding process aimed at creating distinguished
and outstanding brand while meeting the market demands;
brand image building and marketing strategy plans for both
domestic market and global business markets

914-325
3(1-4-4)
การสร้ างแพทเทิร์น 2
(Pattern Making II)
รายวิชาบังคับก่อน : 914-208 การสร้างแพทเทิร์น 1
Pre-requisite: 914-208 Pattern Making I
โครงสร้างของเครื่ องแต่งกายตามความคิดสร้างสรรค์
และสามารถสร้างแบบเพื่อการตัดเย็บที่มีความซับซ้อน และ
การสร้างแบบเพื่องานอุตสาหกรรม
Clothing structures to create complicated sewing
patterns and patterns for manufacturing
914-326
3(1-4-4)
เทคนิคการตัดเย็บ 2
(Sewing Technique II)
รายวิชาบังคับก่อน : 914-213 เทคนิคการตัดเย็บ 1
Pre-requisite: 914-213 Sewing Technique I
สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ ศึกษาเทคนิควิธีต่างๆ ใน
การใช้อุปกรณ์ตดั เย็บอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย ขึ้นตอนการเลือกแบบ ฝึ กฝนเทคนิคการตัดเย็บที่
หลากลาย และประยุกต์ใช้โดยการทาตัวอย่างจริ ง
More various technical skills in using different kinds
of sewing equipment effectively; selecting the right techniques
and patterns; and applicationthe skills to create fashion outfits
914-327
3(2-2-5)
หลักและระเบียบวิธีวจิ ยั การออกแบบแฟชั่นและ
เครื่ องแต่ งกาย
(Research Methodology for Fashion and Costume Design)
ความหมาย หลักและระเบี ยบวิธี วิจัยทั่วไป การเลื อก
หัวข้อวิจัยทางออกแบบประยุกต์ศิ ลป์ การกาหนดปั ญหาและ
ความสาคัญของการวิจยั การค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบวิ จัย การเก็ บข้อมู ล การวิ เคราะห์ และการเขี ยน
รายงานการวิจยั ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์
Meaning, principle of research methodology, selection of
topic for Fashion and Costume Design, research problem and
significance of research, literature review, research design,
data collection, analysis and report for Design Applied Art

914-328
4(1-6-5)
การออกแบบเครื่ องแต่ งกาย 4
(Fashion Design IV)
รายวิชาบังคับก่อน : 914-323 การออกแบบเครื่ องแต่งกาย 3
Pre-requisite: 914-323 Fashion Design III
ปฏิบตั ิงานออกแบบเครื่ องแต่งกายขั้นสูง โดย
คานึงถึงองค์ประกอบในงานออกแบบทั้งหมด นาความรู ้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแสดงอัตลักษณ์เฉพาะตัว
ผสมผสานกับแนวโน้มแฟชัน่ ในปั จจุบนั
Advance practical design works which
considered all-inclusive design elements; emphasis on
application of local wisdom with the latest fashion trends
to express individual identity
914-329
3(1-4-4)
การออกแบบสิ่งประดับในงานแฟชั่น
(Accessory Design in Fashion)
ปฏิบตั ิงานออกแบบสิ่ งประดับ ประกอบงาน
เครื่ องแต่งกาย โดยออกแบบให้ประสานกลมกลืน อย่างมี
เอกลักษณ์ของเค้าโครงเครื่ องแต่งกาย และบุคลิกของ
สรี ระ ตลอดจนเลือกใช้วสั ดุที่เหมาะสมในการออกแบบ
Practical works in accessory design according to
various styles of costume; choosing appropriate materials
for their accessory design works for the achievement of
harmonization between accessories and different styles
and characters of the costume
914-330
3(1-4-4)
การออกแบบเครื่ องแต่ งกายลักษณะไทยมุสลิม
(Fashion Design in Thai Muslim Style)
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรมการแต่งกาย
ไทยมุสลิม จากอดีตกับปัจจุบนั และฝึ กปฏิบตั ิงาน
ออกแบบเครื่ องแต่งกายไทยมุสลิม นามาประยุกต์ และ
นาเสนอในงานออกแบบ
Custom, tradition, and culture of Thai-Muslim
costume that leads to practical fashion design works
which express Thai-Muslim identity

914-331
3(1-4-4)
โครงงานออกแบบแฟชั่นและเครื่ องแต่ งกาย
(Fashion and Costume Design Terminal Project)
โครงงานศึกษา ค้นคว้าและการสร้างสรรค์ เรี ยบเรี ยง
วิเคราะห์ขอ้ มูล ศึกษาปั ญหาและแก้ปัญหาตาม
กระบวนการวิจยั เสนอแบบร่ างโครงการเพื่อใช้ประกอบการ
ทาศิลปนิพนธ์ต่อไป
Project study to explore, collect, and analyze
information; using research methodology, investigating design
works’ problems and find possible solutions leading to the
formulation of thesis topic and structure
914-440
2(1-2-3)
สัมมนาออกแบบแฟชั่นและเครื่ องแต่ งกาย
(Seminar in Fashion and Costume Design)
สัมมนาเรื่ องการออกแบบแฟชัน่ เพื่อการแลกเปลี่ยน
ทัศนะและความรู ้ซ่ ึงกันและกัน ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์
ผลงาน แนวโน้มการออกแบบเครื่ องแต่งกาย ตลอดจนการ
แก้ปัญหาทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและสุนทรี ยภาพเชิงศิลปะ
Analytical study which encourages participants to
discuss, critic, and exchange views in design works, fashion
trends, and utility and aesthetic problem solving
914-441
2(1-2-3)
การนาเสนอผลงานและแฟชั่นโชว์
(Presentation and Fashion Show)
เทคนิควิธีการต่างๆ ในการแสดงแฟชัน่ โชว์ ให้
สอดคล้องกับแนวความคิดสร้างสรรค์และโดดเด่นมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว รวมถึงกระบวนการขั้นตอน และองค์ประกอบต่างๆ
ในการจัดแฟชัน่ โชว์
Process and procedure of fashion show production;
applying the knowledge and techniques, skills and methods
practiced that go along with students’ creative concept to
express their outstanding characteristics

914-442
6(0-12-6)
ศิลปนิพนธ์ ออกแบบแฟชั่นและเครื่ องแต่งกาย
(Fashion and Costume Design Thesis)
**เงื่อนไข ต้องสอบผ่านในรายวิชาบังคับเอกที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร (ยกเว้นรายวิชา 914-443 สหกิจ
ศึกษา : ออกแบบแฟชัน่ และเครื่ องแต่งกาย ซึ่งจะเรี ยนใน
ชั้นปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2)
นาเสนอหัวข้อทางด้านการออกแบบเครื่ องแต่งกาย
โดยได้รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ ศิ ล ปนิ พ นธ์
และปฏิบตั ิงานออกแบบทั้งกระบวนการโดยนาเอาความรู ้
และทักษะทั้งหมดสร้ างสรรค์ผบงานให้มีความโดดเด่ น
สามารถแสดงลักษณะเฉพาะตัว และนาเสนอผลงานชุ ด
ผลงานอย่างเป็ นระบบ
**Prerequisite: Students should pass all the
major course required subjects.
Submitting their fashion design thesis topics to
the thesis committees for approval; designing, creating
and developing a unique fashion collection and
systematically presenting the achievements
914-443
6(0-36-0)
สหกิจศึกษา : ออกแบบแฟชั่นและเครื่ องแต่ งกาย
(Co-operative Education : Design Applied Art)
การฝึ กงานทางวิชาชี พ ด้านออกแบบประยุก ต์
ศิลป์ กับสถานประกอบการหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน โดยปฏิ บัติงานเสมือนเป็ นบุคลากรในหน่ วยงาน
เป็ นเวลาไม่ น้อ ยกว่า 16 สั ป ดาห์ ต่ อ เนื่ อ ง หรื อ 1 ภาค
การศึ ก ษาภายใต้ ก ารให้ ค าปรึ กษาของคณาจารย์ ที่
รั บ ผิ ด ชอบ และมี ผ ลการประเมิ น การปฏิ บัติ ง านโดย
หน่วยงานนั้นๆ
An internship program in Fashion and Costume
Design in governmental sectors, private companies or
enterprises as a temporary employee of the organization
for at least 16 weeks or 1 semester, under supervision of
advisors and evaluation by the organization

แขนงวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่ องแต่ งกาย : วิชาเอกเลือก
914-214
2(1-2-3)
ภาพประกอบในงานแฟชั่น
(Fashion Illustration)
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการสร้างภาพประกอบในงานแฟชัน่
สร้างแนวทางการนาเสนอภาพในงานแฟชัน่ ลักษณะต่างๆ เพื่อ
สร้างลักษณะเฉพาะในงานออกแบบ โดยสามารถนาเทคนิค
วิธีการต่างๆ มาใช้ในการสร้างงานภาพประกอบ
Theory and practice in fashion illustration; generate
various kind of visual presentations in fashion to create unique
design by applying knowledge and techniques to fashion
illustration works

914-217
2(2-0-4)
แฟชั่นร่ วมสมัย
(Contemporary Fashion)
ลักษณะของเสื้ อผ้าชั้นสูง ตั้งแต่ยคุ เริ่ มต้นจนถึง
ปั จจุบนั จาแนกองค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่องาน
แฟชัน่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องแต่งกายและ
รู ปแบบศิลปะในแต่ละทศวรรษ อันมีอิทธิพลต่อแฟชัน่
ร่ วมสมัย
Features of haute couture, or high fashion, and
its history; analyzing of important factors which affect
the design, its relation to the forms of art of each era, and
its influence to contemporary fashion

914-215
3(1-4-4)
การออกแบบแฟชั่นแนวทดลอง
(Experimental Fashion Design)
ค้นคว้า ทดลองวัสดุใหม่ๆ ในการออกแบบเครื่ องแต่ง
กาย มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการออกแบบไม่
มุ่งเน้นการนาไปใช้ได้จริ ง
Imagination and creativity, exploring and
experimenting new materials for fashion design

914-218
2(1-2-3)
การออกแบบมัดย้ อมในงานแฟชั่น
(Tie-dyeing Design for Fashion)
การปฏิบตั ิงานศิลปกรรมผ้าเชิงหัตถศิลป์ ด้วย
เทคนิคการมัดย้อม ด้วยสี ธรรมชาติ และสี สงั เคราะห์ใน
รู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้างงานออกแบบให้มีลกั ษณะโดดเด่น
และรักษาภูมิปัญญา เอกลักษณะเฉพาะท้องถิ่น
Creating textile art with tie-dyeing techniques
using natural and synthetic colors to obtain outstanding
tie-dyeing works which conserve local wisdom and
vernacular identity

914-216
2(1-2-3)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
การเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดีในที่สาธารณะ รู ้หน้าที่
ความรับผิดชอบ มีทศั นคติและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เรี ยนรู ้
การปรับตัว ในสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมในการมีบุคลิกภาพที่ดีของนักออกแบบ
Develop personality especially in front of the public;
self-discipline, attitude improvement, desirable behavior, and
appropriate self-adaptation to different situations for
preparation of good personality fashion designers

914-219
2(1-2-3)
การออกแบบสิ่งประดับจากดอกไม้
(Flower Accessory Design)
การจัดดอกไม้ในเชิงสร้างสรรค์ ออกแบบการจัด
ดอกไม้มุ่งเน้นนาไปใช้ร่วมกับงานออกแบบ เครื่ องแต่ง
กายโดยมุ่งเน้นวัสดุอปุ กรณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
และสอดคล้องกับเครื่ องแต่งกาย
Creative flower arrangement and the making of
artificial flowers using natural and local materials;
emphasis on designing flower accessories which
harmonized with costume

914-220
3(1-4-4)
การถักทอ
(Weaving)
เทคนิค วิธีการ อุปกรณ์ การใช้เครื่ องมืออย่างง่ายเพื่อ
ผลิตงานทอ ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้ได้ผลงานออกแบบตามความคิด
สร้างสรรค์
Basic methods and techniques of weaving and the
uses of weaving tools and equipment, pracetice in creating
distinctive textile works
914-221
3(1-4-4)
การออกแบบจิตรกรรมในงานแฟชั่น
(Painting Design in Fashion)
การปฏิบตั ิงานจิตรกรรมด้วยสี และเทคนิค วิธีการ
ต่างๆ โดยมุ่งเน้นงานจิตรกรรม ตกแต่งเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะ
ในผลงานออกแบบเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ
Practice painting techniques and color applying, focusing
on painting for decorative purpose to create distinctive fashion and
accessory design works
914-222
3(1-4-4)
การแต่ งหน้ าในงานแฟชั่น
(Makeup for Fashion)
การปฏิบตั ิ การแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน การแต่งหน้าใน
งานแฟชัน่ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาให้สอดคล้องไปกับผลงาน
ออกแบบเครื่ องแต่งกาย โดยการแสดงออกในเรื่ องของสี
องค์ประกอบในการแต่งหน้าเพื่อส่งเสริ มความโดดเด่นในการ
ออกแบบและการนาเสนอผลงาน
Basic makeup techniques and makeup techniques for
fashion presentation emphasis on color and styles of makeup
that suit to students’ fashion collections to strengthen their
design and presentation

914-332
3(1-4-4)
การถ่ ายภาพในงานแฟชั่น
(Photography in Fashion)
การปฏิบตั ิงานถ่ายภาพแฟชัน่ ในลักษณะต่างๆ
โครงการศึกษาองค์ประกอบของภาพถ่ายแบบแฟชัน่ ทั้งใน
และนอกสถานที่ เพื่อเน้นลักษณะเด่นของเครื่ องแต่งกาย
และเครื่ องประดับต่างๆ สร้างบุคลิกเฉพาะตัวในงาน
ถ่ายภาพ
Pracetics in fashion photography both in photo
studio and various sites; emphasis on remarkably
presentation of the features of outfits and accessories in
photograph
914-333
3(1-4-4)
การออกแบบเสื้ อผ้าสาหรับการแสดง
(Costume Design for Performing Art)
การปฏิบตั ิงานออกแบบเครื่ องแต่งกายสาหรับ
การแสดง เสื้ อผ้าสาหรับละคร ทั้งละครเวทีและการแสดง
ที่มีลกั ษณะเฉพาะ โดยศึกษาลักษณะเสื้ อผ้าที่ส่งเสริ ม
บุคลิกภาพของตัวละคร และสอดคล้องกับเสื้ อผ้าของเรื่ อง
Practice in designing costume for theatre and
other performing arts; the costume should support every
actor’s character and go along with all the costume of the
theatre
914-334
3(1-4-4)
การออกแบบเครื่ องประดับ
(Jewelry Design)
ออกแบบเครื่ องประดับตกแต่ง และอัญมณี
เบื้องต้น สัดส่วนของเครื่ องประดับ คุณสมบัติและ
ข้อจากัดต่างๆ สร้างงานออกแบบเครื่ องประดับให้สมั พันธ์
กับเครื่ องแต่งกายในโอกาสต่างๆ งานออกแบบสร้างสรรค์
เครื่ องประดับด้วยวัสดุต่างๆ กัน ปฏิบตั ิงานออกแบบภาพ
ร่ าง
Basic principles of jewelry design, proportion of
jewelry, and also properties and restrictions using
different kinds of materials; designing jewelry which
related to various styles of costume and occasion

914-335
2(1-2-3)
การประชาสัมพันธ์ งานแฟชั่น
(Fashion Promotion)
รู ปแบบ ขั้นตอน วิธีการ ประชาสัมพันธ์ งานแฟชัน่
ทั้งตัวแบบประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจใน
ทรัพยากร และองค์ประกอบที่หลากหลาย การสร้างสรรค์และ
เผยแพร่ ผลงานในรู ปแบบต่างๆ
Acquire all the technical and theoretical concepts;
creating a communication campaign through publication, media,
and various ways of fashion promotions
914-336
3(1-4-4)
การออกแบบซิลสกรีนในงานแฟชั่น
(Silkscreen in Fashion)
การปฏิบตั ิงานภาพพิมพ์ดว้ ยเทคนิค silkscreen
(แม่พิมพ์ตะแกรงไหม) ด้วยวิธีพิมพ์นูนและพิมพ์ผิวเรี ยบ เพื่อ
มุ่งเน้นสร้างงานออกแบบที่มีลกั ษณะโดดเด่น เฉพาะตัว
Practice of silkscreen printing process of relief and
flat color techniques to create notable design works
914-337
3(1-4-4)
การออกแบบบาติกในงานแฟชั่น
(Batik Design in Fashion)
การปฏิบตั ิการสร้างงานศิลปกรรมผ้า เชิงหัตถศิลป์
ด้วยกรรมวิธีสร้างงานบาติกในแบบต่างๆ ด้วยสี ธรรมชาติ และ
สี สงั เคราะห์ เพื่อสร้างงานออกแบบให้มีลกั ษณะโดดเด่น และ
รักษาภูมิปัญญา เอกลักษณะเฉพาะท้องถิ่น
Creating textile art with various batik techniques
using natural and synthetic colors to oftain outstanding batik
works which conserve local wisdom and vernacular identity

914-338
2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อนักออกแบบเครื่ องแต่ งกาย
(English for Fashion Designers)
นิยามศัพท์ภาษาอังกฤษและเนื้อหาทางเทคนิคใน
สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ และเครื่ องแต่งกายเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไป
English technical terms and terminology of
fashion design and clothing for advance research and
study
914-339
2(1-2-3)
การออกแบบดนตรีในงานแฟชั่นโชว์
(Sound Design and Music for Fashion Show)
บทบาทและหน้าที่ของดนตรี ที่มีต่อวงการแฟชัน่
ท่วงทานองและจังหวะดนตรี ที่ส่งผลต่อการสร้างรสนิยม
ต่ออารมณ์และความรู ้สึก กระแสทางดนตรี ที่มีต่อวงการ
แฟชัน่ ในยุคปั จจุบนั การเลือกใช้ดนตรี ให้เหมาะสมกับการ
เดินแฟชัน่ และการประชาสัมพันธ์สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Roles and functions of sound and music in
fashion industry; understanding will understand how tune
and rhythm affect taste, emotion, and feeling of
audiences; mainstream music which influences modern
fashion, selecting a proper sound and music for runway
and product promotion
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