
 
จ  ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่ำ 137 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ  ำนวน 30 หน่วยกิต 
 1.1 สาระบังคับศึกษาทั่วไป  จ ำนวน 26 หน่วยกิต 
   สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์   
   บังคับ จ  ำนวน 3 หน่วยกิต 
   001-102  ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน 2(2-0-4) 
   910-206  ประโยชน์เพื่อนมนุษย  ์  1(1-0-2) 
   หรือ 
   117-101  ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพื่อน 
                        มนุษย ์  3(3-0-6) 

   สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตสันติ   
   จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
   เลือก  จ  ำนวน 3 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปน้ี 
  117-103  จิตวิวฒัน์และคิด-ท ำ-น ำสุข 3(3-0-6) 
  117-105  จิตวิวฒัน์และชีวิตที่ดี 3(3-0-6) 
  สาระที่ 1 และ สาระที่ 2 เลือกจ ำนวน 3 หน่วยกิต 
  993-172  จิตสำธำรณะในภำวะวิกฤต 1(1-0-2) 
  196-101  ควำมเป็นพลเมือง 2(2-0-4) 
  หรือ 
  117-102  ควำมเป็นพลเมืองและจิตสำธำรณะ 3(3-0-6) 

  สาระที่ 3  การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ 
  เลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
  รูปแบบที่ 1 บังคับ จ  ำนวน 1 หน่วยกิต 
  001-103  ไอเดียสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำร 1(1-0-2) 
  เลือก จ ำนวน 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปน้ี 
   117-115  กำรคิดและกำรตดัสินใจ 2(2-0-4) 
   262-202  กำรคิดเปลี่ยนชีวิต 2(2-0-4)  
   747-102  ขอ้มูลน้ีมีค ำตอบ 2(2-0-4) 
   รูปแบบที่ 2 บังคับ จ  ำนวน 3 หน่วยกิต 
   117-104  กำรคิดสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำร 3(3-0-6) 

   สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล 
   บังคับ  จ  ำนวน 2 หน่วยกิต 
  117-116  กำรรู้เท่ำทนัดิจิทลั 2(2-0-4) 

 เลือก  จ ำนวน 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปน้ี 
 299-104  รู้คิด รู้เท่ำทนั 2(2-0-4) 
 724-106  เกำะติดกระแสวิทยำศำสตร์ 
               สมยัใหม่ 2(2-0-4) 
 724-107  กำรบริโภคสีเขียว 2(2-0-4) 

 สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
 เลือก จ ำนวน 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปน้ี 
 746-102  สมำร์ตแมท สมำร์ตไลน์ 2(2-0-4) 
 746-103  ฟินแมท 2(2-0-4) 

 สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  จ  ำนวน 6 หน่วยกิต 
 417-101  ไฮ-อิงลิช 2(2-0-4) 
 417-102  เพน็แอนด์โพสต์ 2(2-0-4) 
 เลือก จ  ำนวน 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำต่อไปน้ี 
 411-101  ภำษำไทย ภำษำเธอ 2(2-0-4) 
 411-102  สนทนำ ภำษำไทย 4.0 2(2-0-4) 

 สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  
 เลือก จ  ำนวน 2 หน่วยกิต  
 จำกสองสำระหรือสำระใดสำระหน่ึง 
 สุนทรียศาสตร์ จำกรำยวิชำต่อไปน้ี 
 125-101  หัตถกรรมสร้ำงสรรค ์ 1(1-0-2) 
 277-103  สวยดว้ยเศษวสัดุ 1(1-0-2) 
 277-104  กำร์ตูนหรรษำ 1(1-0-2) 
 411-103  สีสันบนัเทิงคดี 1(1-0-2) 
 412-123  ศิลปะแดนมงักร 1(1-0-2) 
 413-242  เสน่ห์มลำยู 1(1-0-2) 
 415-140  เปิดประตูสู่ญ่ีปุ่ น 1(1-0-2) 
 416-146  ท่องแดนกิมจิ 1(1-0-2) 
 437-111  ศิลปะบ ำบดั 1(1-0-2) 
 910-114  เพลินเพลงสงขลำนครินทร์ 1(1-0-2) 
 กีฬา จำกรำยวิชำดงัต่อไปน้ี 
 117-118  โยคะ 1(1-0-2) 
 281-204  ลีลำศ 1(1-0-2) 
 281-205  กิจกรรมประกอบจงัหวะ 1(1-0-2) 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ แขนงวิชาทัศนศิลป์ 
ช่ือย่อปริญญาภาษาไทย ศป.บ.      ภาษาอังกฤษ B.F.A. 



   281-207  บำสเกตบอล  1(1-0-2) 
   281-209  วอลเล่ยบ์อล  1(1-0-2) 
   281-210  แฮนด์บอล  1(1-0-2) 
   281-215  เทเบิลเทสนิส  1(1-0-2) 
   281-216  แบดมินตนั  1(1-0-2) 
   281-219  ว่ำยน ้ำ  1(1-0-2) 
   281-220  เปตอง  1(1-0-2) 
   281-223  มวยไทย  1(1-0-2) 
   281-225  เทควนัโด  1(1-0-2) 
   281-226  ไอกิโด  1(1-0-2) 
   281-227  ยูโด  1(1-0-2) 
   910-111  ร ำไทยเพื่อสุขภำพ  1(1-0-2) 
   910-112  โขนเพื่อพฒันำร่ำงกำยและจิตใจ 1(1-0-2) 
   910-113  แจ๊สดำ้นซ ์  1(1-0-2) 
 1.2 สาระเลือกศึกษาทั่วไป เลือกจำกรำยวิชำสำระต่ำงๆ ดงัน้ี

จ ำนวน 4 หน่วยกิต  
   สาระสุนทรียศาสตร์ 
   125-102  มหัศจรรยแ์ห่งภูมิปัญญำ  2(2-0-4) 
   425-101  วฒันธรรมน ำชม  2(2-0-4) 
   สาระความเป็นพลเมือง 
   196-103  ภำวะผูน้ ำและกำรจดักำร  2(2-0-4) 
   437-201  จริยศำสตร์กบัควำมรับผิดชอบ 
                   ต่อสังคม  2(2-0-4) 
   สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
   724-108  ธรรมชำติบ ำบดั  2(2-0-4) 
   สาระการคิดเชิงระบบ 
   276-101  กำรมองภำพแบบองคร์วม  2(2-0-4) 
   437-202  คิดอย่ำงเฉลียว เขำ้ใจอย่ำงฉลำด 2(2-0-4) 
   สาระภาษาและการส่ือสาร การคิดเชิงระบบ สุนทรียศาสตร์ 
   263-123  กำรถ่ำยภำพเพื่อกำรท่องเที่ยว 
                  ในต่ำงแดน  2(2-0-4) 
   สาระภาษาและการส่ือสาร 
   412-201  หนีห่ำว จงกว๋อ  2(2-0-4) 
   413-213  มำเลยอ์อนทวัร์  2(2-0-4) 
   415-203  เซยไ์ฮสไตลค์ำวำอี้  2(2-0-4) 
   416-125  อนัยองฮำเซ โคเรีย  2(2-0-4) 
   417-191  พฒันำกำรอ่ำน  2(2-0-4)
   417-193  บนัเทิงศึกษำภำษำองักฤษ  2(2-0-4)
       

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน 101 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน  จ ำนวน 14 หน่วยกิต 
   910-101  ประวติัศำสตร์ศิลปะ 3(3-0-6) 
   910-202  คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนศิลปะ 3(1-4-4) 
   910-203  ศิลปวิจกัษณ์ 3(3-0-6) 
   910-304  กำรบริหำรจดักำรทำงดำ้น 
                           ศิลปกรรม 3(3-0-6) 
   910-405  ภำษำองักฤษส ำหรับงำนศิลปะ 2(2-0-4) 
    2.2 วิชาเอกบังคับและเอกเลือก        

  (1)  วิชาเอกบังคับ  จ ำนวน  72  หน่วยกิต 
  911-101  วำดเส้น 1 2(1-2-3) 
  911-102  องคป์ระกอบศิลป์ 1 2(1-2-3) 
  911-103  วำดเส้น 2 2(1-2-3) 
  911-104  องคป์ระกอบศิลป์ 2 2(1-2-3) 
  911-205  วำดเส้น 3 3(1-4-4) 
  911-206  องคป์ระกอบศิลป์ 3 3(1-4-4) 
  911-207  จิตรกรรม 1 2(1-2-3) 
  911-208  ประติมำกรรม 1 2(1-2-3) 
  911-209  ภำพพิมพ ์1 2(1-2-3) 
  911-210  จิตรกรรม 2 3(1-4-4) 
  911-211  ประติมำกรรม 2 3(1-4-4) 
  911-212  ภำพพิมพ ์2 3(1-4-4) 
  911-213  วฒันธรรมจงัหวดัชำยแดน 
                  ภำคใต ้ 2(2-0-4) 
  911-319  จิตรกรรม 3 3(1-4-4) 
  911-320  ประติมำกรรม 3 3(1-4-4) 
  911-321  ภำพพิมพ ์3 3(1-4-4) 
  911-322  หลกัและระเบียบวิธีวิจยัทำงดำ้น 
                  ทศันศิลป์ 2(1-2-3) 
  911-323  จิตรกรรม 4 3(1-4-4) 
  911-324  ประติมำกรรม 4 3(1-4-4) 
  911-325  ภำพพิมพ ์4 3(1-4-4) 
  911-326  ศิลปกรรมจงัหวดัชำยแดน 
                        ภำคใต ้ 3(1-4-4) 
  911-441  กำรเขียนรำยงำนผลกำรสรำ้งสรรค ์
                  ผลงำนทำงดำ้นทศันศิลป์ 3(2-2-5) 
  911-442  สุนทรียศำสตร์                   3(3-0-6) 
  911-443  โครงงำนทศันศิลป์  4(1-6-5) 



  911-444  สัมมนำทศันศิลป์   2(2-0-4) 
  911-445  ศิลปนิพนธ์ทศันศิลป์ 6(0-12-6) 
  (2)  วิชาเอกเลือก  จ านวน 15 หน่วยกิต 
  911-214  ศิลปยุคบรรพกำล 2(2-0-4) 
    911-215  วิจิตรศิลป์ไทย 2(2-0-4) 
  911-216  กำยวิภำค 1 2(1-2-3) 
  911-217  ทศันศิลป์ไทยประเพณี 2(1-2-3) 
  911-218  ศิลปกรรมประเทศอำเซียน 2(2-0-4) 
  911-327  ทฤษฎีสีในงำนศิลปะ 2(1-2-3) 
  911-328  กำยวิภำค 2 2(1-2-3) 
  911-329  วำดเส้น 4 2(1-2-3) 
  911-330  องคป์ระกอบศิลป์ 4 3(1-4-4) 
  911-331  จิตรกรรมภำพเหมือน 2(1-2-3) 
  911-332  จิตรกรรมภำพทิวทศัน์ 2(1-2-3) 
  911-333  ประติมำกรรมรูปเหมือน 2(1-2-3) 
  911-334  เทคนิคกำรท ำแม่พิมพแ์ละกำรหล่อ    2(1-2-3) 
  911-335  เทคนิคกำรแกะสลกัไมแ้ละหิน  2(1-2-3) 
 
 
 
 

 

  911-336  ภำพพิมพจ์ำกแม่พิมพผ์ำ้ 2(1-2-3) 
  911-337  ภำพพิมพจ์ำกแม่พิมพนู์น 2(1-2-3) 
  911-338  กำรวิเครำะห์งำนศิลปะ 2(1-2-3) 
  911-339  ศิลปะร่วมสมยัประเทศไทยใน   2(1-2-3) 
  911-340  ศิลปะพื้นบำ้นไทย 2(2-0-4) 
  911-446  ศิลปะกบัส่ิงแวดลอ้ม 2(1-2-3) 
  911-447  ศิลปวิจำรณ์ 2(1-2-3) 
  911-448  พุทธศิลป์ในประเทศไทย 2(1-2-3) 
  911-449  สัญลกัษณ์ในงำนศิลปะไทย 2(1-2-3) 
                911-450  ภำพพิมพจ์ำกแม่พิมพร่์องลึก 2(1-2-3) 
  911-451  ภำพพิมพจ์ำกแม่พิมพพ์ื้นรำบ  2(1-2-3) 
  911-452  ภำพพิมพโ์ดยกระบวนกำร 
                 ภำพถ่ำย 2(1-2-3) 
  911-453  ประวติัศำสตร์ศิลปะภำคใต ้
                        ของไทย 2(1-2-3) 
  911-454  สหกิจศึกษำ : ทศันศิลป์ 6(0-36-0) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน 6 หน่วยกิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (ปกติ) 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  
417-101 ไฮ-อิงลิช    2(2-0-4) 
746-102 สมำร์ตแมท สมำร์ตไลฟ์  2(2-0-4) 
117-102  ควำมเป็นพลเมืองและจิตสำธำรณะ 3(3-0-6) 
911-101 วำดเส้น 1   2(1-2-3) 
911-102 องคป์ระกอบศิลป์ 1  2(1-2-3) 
สำระเลือกศึกษำทัว่ไป   2(2-0-4) 
สำระที่ 7 สุนทรียศำสตร์และกีฬำ   1(1-0-2) 
สำระที่ 2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
(117-103 หรือ 117-105)   3(3-0-6) 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
117-116 กำรรู้เท่ำทนัดิจิทลั   2(2-0-4) 
417-102 เพน็แอนด์โพสต์   2(2-0-4) 
910-101 ประวติัศำสตร์ศิลป์   3(3-0-6) 
911-103 วำดเส้น 2   2(1-2-3) 
911-104 องคป์ระกอบศิลป์ 2  2(1-2-3) 
สำระที ่6 ภำษำและกำรส่ือสำร  
(411-101 หรือ 411-102)   2(2-0-4) 
สำระเลือกศึกษำทัว่ไป   2(2-0-4) 
สำระที่ 7 สุนทรียศำสตร์และกีฬำ   1(1-0-2) 
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ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน 2(2-0-4) 
910-206 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1(1-0-2) 
910-202 คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนศิลปะ 3(1-4-4) 
911-205 วำดเส้น 3   3(1-4-4) 
911-206 องคป์ระกอบศิลป์ 3  3(1-4-4) 
911-207 จิตรกรรม 1   2(1-2-3) 
911-208 ประติมำกรรม 1   2(1-2-3) 
911-209 ภำพพิมพ ์1   2(1-2-3) 
สำระที่ 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนั และกำรรู้ดิจิทลั 
(299-101 หรือ 724-106 หรือ 724-107)  2(2-0-4)  
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ภาคการศึกษาที่ 2 
910-203 ศิลปวิจกัษณ ์   3(3-0-6)  
911-210 จิตรกรรม 2   3(1-4-4)  
911-211 ประติมำกรรม 2   3(1-4-4) 
911-212 ภำพพิมพ ์2   3(1-4-4) 
911-213 วฒันธรรมทอ้งถิ่นจงัหวดั 
                ชำยแดนภำคใต ้   2(2-0-4) 
วิชำเอกเลือกกลุ่มทศันศิลป์         7 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
117-104 กำรคิดสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำร 3(3-0-6) 
910-304 กำรบริหำรจดักำรทำงดำ้นศิลปกรรม 3(3-0-6) 
911-319 จิตรกรรม 3   3(1-4-4) 
911-320 ประติมำกรรม 3   3(1-4-4) 
911-321 ภำพพิมพ ์3   3(1-4-4) 
วิชำเอกเลือกกลุ่มทศันศิลป์         4 
วิชำเลือกเสรี          2 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
910-322 หลกัและระเบียบวิธีวิจยัทำงดำ้น 

ทศันศิลป์    2(1-2-3) 
911-323 จิตรกรรม 4   3(1-4-4) 
911-324 ประติมำกรรม 4   3(1-4-4) 
911-325 ภำพพิมพ ์4   3(1-4-4) 
911-326  ศิลปกรรมจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 3(1-4-4) 
วิชำเอกเลือกกลุ่มทศันศิลป์         4 
วิชำเลือกเสรี                        2 

                                                   รวม                       20 
 

 
ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1  
910-405   ภำษำองักฤษส ำหรับงำนศิลปะ 2(2-0-4) 
911-441  กำรเขียนรำยงำนผลกำรสรำ้งสรรคง์ำน 
                ทำงดำ้นทศันศิลป์   3(2-2-5) 
911-442  สุนทรียศำสตร์   3(3-0-6) 
911-443  โครงงำนทศันศิลป์   4(1-6-5) 
วิชำเลือกเสรี        2  
                                                    รวม                       14                                       
  

ภาคการศึกษาที่  2 
911-444   สัมมนำทศันศิลป์   2(2-0-4) 
911-445   ศิลปนิพนธ์ทศันศิลป์  6(0-12-6) 
 
 
 
 
                                                    รวม                        8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร (สหกิจศึกษา) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  
417-101 ไฮ-อิงลิช    2(2-0-4) 
746-102 สมำร์ตแมท สมำร์ตไลฟ์  2(2-0-4) 
117-102  ควำมเป็นพลเมืองและจิตสำธำรณะ 3(3-0-6) 
911-101 วำดเส้น 1   2(1-2-3) 
911-102 องคป์ระกอบศิลป์ 1  2(1-2-3) 
สำระเลือกศึกษำทัว่ไป   2(2-0-4) 
สำระที่ 2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
(117-103 หรือ 117-105)   3(3-0-6) 
 
 
                                                  รวม                         16 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
117-116 กำรรู้เท่ำทนัดิจิทลั   2(2-0-4) 
417-102 เพน็แอนด์โพสต์   2(2-0-4) 
910-101 ประวติัศำสตร์ศิลป์   3(3-0-6) 
911-103 วำดเส้น 2   2(1-2-3) 
911-104 องคป์ระกอบศิลป์ 2  2(1-2-3) 
สำระที่ 6 ภำษำและกำรส่ือสำร  
(411-101 หรือ 411-102)   2(2-0-4) 
สำระเลือกศึกษำทัว่ไป   2(2-0-4) 
สำระที่ 7 สุนทรียศำสตร์และกีฬำ   1(1-0-2) 
  
                                                    รวม                       16 
 

 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน 2(2-0-4) 
910-206 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1(1-0-2) 
910-202 คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนศิลปะ 3(1-4-4) 
911-205 วำดเส้น 3   3(1-4-4) 
911-206 องคป์ระกอบศิลป์ 3  3(1-4-4) 
911-207 จิตรกรรม 1   2(1-2-3) 
911-208 ประติมำกรรม 1   2(1-2-3) 
911-209 ภำพพิมพ ์1   2(1-2-3) 
สำระที่ 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนั และกำรรู้ดิจิทลั 
(299-101 หรือ 724-106 หรือ 724-107)  2(2-0-4)  
                                                    รวม                       20 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
910-203 ศิลปวิจกัษณ ์   3(3-0-6)  
911-210 จิตรกรรม 2   3(1-4-4)  
911-211 ประติมำกรรม 2   3(1-4-4) 
911-212 ภำพพิมพ ์2   3(1-4-4) 
911-213 วฒันธรรมทอ้งถิ่นจงัหวดั 
                ชำยแดนภำคใต ้   2(2-0-4) 
วิชำเอกเลือกกลุ่มทศันศิลป์         6 

              
                         
                                    รวม                       18 

                                                    รวม                       20 
                  

 
 
 
 
 
 



ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
117-104 กำรคิดสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำร 3(3-0-6) 
910-304 กำรบริหำรจดักำรทำงดำ้นศิลปกรรม 3(3-0-6) 
911-319 จิตรกรรม 3   3(1-4-4) 
911-320 ประติมำกรรม 3   3(1-4-4) 
911-321 ภำพพิมพ ์3   3(1-4-4) 
สำระที่ 7 สุนทรียศำสตร์และกีฬำ   1(1-0-2) 
วิชำเอกเลือกกลุ่มทศันศิลป์         3 
วิชำเลือกเสรี          2 
                                                    รวม                       21 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
910-322 หลกัและระเบียบวิธีวิจยัทำงดำ้น 

ทศันศิลป์    2(1-2-3) 
911-323 จิตรกรรม 4   3(1-4-4) 
911-324 ประติมำกรรม 4   3(1-4-4) 
911-325 ภำพพิมพ ์4   3(1-4-4) 
911-326  ศิลปกรรมจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 3(1-4-4) 
911-442  สุนทรียศำสตร์   3(3-0-6) 
วิชำเลือกเสรี                        2 

                                                   รวม                       19

 
ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1  
910-405   ภำษำองักฤษส ำหรับงำนศิลปะ 2(2-0-4) 
911-441  กำรเขียนรำยงำนผลกำรสรำ้งสรรคง์ำน 
                ทำงดำ้นทศันศิลป์   3(2-2-5) 
911-443  โครงงำนทศันศิลป์   4(1-6-5) 
911-444   สัมมนำทศันศิลป์   2(2-0-4) 
911-445   ศิลปนิพนธ์ทศันศิลป์  6(0-12-6) 
 
วิชำเลือกเสรี        2  
                                                    รวม                      19                                       
  
 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่  2 
911-454   สหกิจศึกษำ : ทศันศิลป์  6(0-36-0) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    รวม                        6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 



                                                                       
ค าอธิบายรายวชิา 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   
รายวชิาแกน 
910-101                                                                         3(3-0-6) 
ประวตัศิาสตร์ศิลปะ 
(History  of  Art) 
 ประวติัศาสตร์และปรัชญาในการสร้างงานศิลปะบริสุทธ์ิ 
และศิลปะประยกุต ์ รูปแบบศิลปกรรมตะวนัตกและตะวนัออก 
เนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสดงออกทางศิลปะกบัพ้ืนฐาน
ทางวฒันธรรม 
 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)  
คอมพวิเตอร์ส าหรับงานศิลปะ 
(Computer  for  Art) 
 โครงสร้างของโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชปั้จจุบนั การ
เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ภายนอกและระบบอ่ืน     ฝึกใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อสร้างงานกราฟิก 

Structure of popular computer graphic programs; links 
with peripheral devices and other systems; practice in using 
package programs 
 
910-203                                           3(3-0-6) 
ศิลปวจิกัษณ์                  
(Art  Appreciation) 
 ลกัษณะและความส าคญัของศิลปกรรม  มุ่งเนน้ความ
ซาบซ้ึงและความส านึกในคุณค่าของงานศิลปกรรมทั้งในอดีต
และปัจจุบนั  ความส าคญัของศิลปกรรมในวฒันธรรมตะวนัตก
และตะวนัออก  การแสดงออกและอิทธิพลของศิลปะต่อการ
ด ารงชีวติ 
 
 

  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) 
การบริหารจดัการทางด้านศิลปกรรม 
(Principles of Fine Arts Management) 
 การวางแผน บริหารบุคลากร การเงินและพสัดุ 
จดัหาทุนสนับสนุน ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการตลาด 
เพื่อบริหารจดัการทางดา้นศิลปกรรม รวมทั้งกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
ต่างๆ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า และ
สญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 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) 
ภาษาองักฤษส าหรับงานศิลปะ 
(English for Art Purposes) 
 ทกัษะภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ การฟัง พดู อ่าน และ
เขียน โดยเฉพาะเ ก่ียวกับงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ  
แนะน าตนเอง อธิบายผลงานสร้างสรรคด์า้นศิลปกรรม 
 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  

 
 



แขนงวชิาทศันศิลป์ : วชิาบังคบั       
911-101                                                                         2(1-2-3) 
วาดเส้น 
(Drawing I)  
 ความส าคญัของการวาดเสน้  การเขียนภาพหุ่นน่ิง คน 
ทิวทัศน์  และงานสถาปัตยกรรมด้วยวิธีการวาดเส้น รูปร่าง 
รูปทรง แสงเงา ลกัษณะผิว ขนาดและทศันียภาพ 

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) 
องค์ประกอบศิลป์  1 
(Art composition I)  
 ทฤษฎีเบ้ืองตน้ขององค์ประกอบในงานศิลปะ  เช่น จุด 
เส้น  ระนาบ  รูปร่าง  ความสมดุล การกินระวางพ้ืนท่ีความสัมพนัธ์
ของขนาดและพ้ืนท่ี ปฏิบติัการตามหลกัการทฤษฎีในลกัษณะ
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) 
วาดเส้น  2 
(Drawing  II)  
รายวชิาบังคบัก่อน : 911-101  วาดเส้น  1 
Prerequisite: 911-101 Drawing I  

การถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติดว้ยเทคนิควิธีการ
และวสัดุต่างๆ ในการเขียนภาพ ฝึกการแสดงออกให้สัมพนัธ์
กบัเทคนิคและผสมกับความคิดในการจดัองค์ประกอบ  เน้น
ปฏิบติัการเลือกใชว้สัดุให้เหมาะสมกบัเทคนิควิธี  การฝึกวาด
ภาพนอกสถานท่ี 

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) 
องค์ประกอบศิลป์  2 
(Art composition II)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-102 องคป์ระกอบศิลป์ 1 
Prerequisite: 911-102 Art Composition I            
 ทฤษฎีของหลกัองค์ประกอบในงานศิลปะ  เน้น
การศึกษา ทดลองและปฏิบัติ ตามหัวเร่ืองท่ีก าหนดและ
ตามความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล   ในลักษณะงาน
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) 
วาดเส้น  3 
(Drawing III)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-103 วาดเสน้ 2  
Prerequisite: 911-103 Drawing II 
           ปฏิบติังานวาดเส้น การถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติดว้ย
เทคนิควิธีการ และวสัดุต่าง ๆ   การถ่ายทอดจินตนาการตาม
หัวข้อเ ร่ืองท่ีก าหนดให้ด้วยเทคนิควิธีการและวัสดุท่ี
เหมาะสมกับการแสดงออกส่วนบุคคล   เน้น   การ
แสดงออกให้สัมพนัธ์กับเทคนิควิธี การฝึกวาดภาพนอก
สถานท่ี 
 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) 
องค์ประกอบศิลป์  3 
(Art  Composition  III)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-104 องคป์ระกอบศิลป์ 2  
Prerequisite: 911-104 Art Composition II 
            ทฤษฎีของหลกัองคป์ระกอบในงานศิลปะ เน้นปฏิบติั
เก่ียวกบัการประสานกนัขององคป์ระกอบศิลป์และเอกภาพของ
ความคิด  การแสดงออกและรูปทรง   การแก้ปัญหาเก่ียวกับ
แนวคิดการแสดงออกและเทคนิคของงานในลกัษณะแบบ 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) 
จติรกรรม  1 
(Painting  I)  
 ทฤษฎีและปฏิบติัการถ่ายทอดรูปทรงเหมือนจริง เนน้
การประสานสัมพันธ์กันของเส้น สี น ้ าหนัก แสงเงา และ
ลักษณะผิวจากแบบหุ่นน่ิง  คน   และทิวทัศน์   ด้วยเทคนิค
จิตรกรรมสีน ้ า  ฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี 

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) 
ประตมิากรรม  1 
(Sculpture  I)  
 ทฤษฎีและการปฏิบัติประติมากรรมขั้ นพ้ืนฐาน 
เทคนิควธีิการป้ันในลกัษณะนูนต ่า นูนสูง และลอยตวัจากแบบ
ท่ีก าหนดใหด้ว้ยวสัดุตามความเหมาะสม 

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) 
ภาพพมิพ์  1 
(Print  Making  I)  
 ทฤษฎี  เทคนิคและกระบวนการพิมพข์ั้นพ้ืนฐาน
จากแม่พิมพนู์น  แม่พิมพผ์า้  แม่พิมพร่์องลึกและแม่พิมพ์
พ้ืนฐาน   ปฏิบัติเทคนิคการพิมพ์เ บ้ืองต้นจากแม่พิมพ์
กระดาษและแม่พิมพติ์ดปะ 

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) 
จติรกรรม  2 
(Painting  II)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  : 911-207 จิตรกรรม 1  
Prerequisite: 911-207 Painting I   
 ทฤษฎีและปฏิบัติทางจิตรกรรม  เน้นการถ่ายทอดความ
เหมือนจริงจากหุ่นน่ิง  คนและทิวทศัน์นอกสถานท่ีฝึกการถ่ายทอด
จากแบบการวิเคราะห์รูปทรงและการถ่ายทอดตามอารมณ์
ความรู้สึกส่วนตนดว้ยเทคนิคจิตรกรรมสีฝุ่ น 
 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) 
ประตมิากรรม  2 
(Sculpture  II)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  :  911-208 ประติมากรรม 1 
Prerequisite: 911-208 Sculpture I 
            ทฤษฎีและปฏิบติัทางประติมากรรม เนน้การป้ัน
แบบเหมือนจริงจากแบบท่ีก าหนดให้  การวิเคราะห์
รูปทรงและโครงสร้าง ฝึกการถ่ายทอดตามอารมณ์
ความรู้สึก ดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม 
 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) 
ภาพพมิพ์  2 
(Print  Making  II)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  : 911-209 ภาพพิมพ ์1 
Prerequisite: 911-209 Graphic Art I 
 การค้นควา้ทดลอง  ฝึกปฏิบัติเทคนิคการพิมพ์จาก
แม่พิมพผ์า้และแม่พิมพนู์น  เนน้แนวคิดสร้างสรรค ์ 

Exploration and practice of techniques in screen and 
relief printing; emphasis on creativity 

 
911-213                                                                         2(2-0-4) 
วฒันธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(Cultures in Southern Border Provinces)  

ภู มิหลัง สภาพแวดล้อมและสภาพสังคม   รูปแบบ
วฒันธรรม  ศาสนา  พิธีกรรม อาชีพ  การตั้งถ่ินฐาน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและคติความเช่ือในทอ้งถ่ินจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

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) 
จติรกรรม  3 
(Painting  III)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  :  911-210 จิตรกรรม 2 
Prerequisite : 911-210 Painting II             
 การถ่ายทอดจากแบบทั้ งท่ีเป็นวตัถุและส่ิงมีชีวิต เน้น
เทคนิคการถ่ายทอดตามระเบียบกฎเกณฑ ์ ของธรรมชาติและการ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อแบบท่ีก าหนดให ้ 
 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) 
ประตมิากรรม  3 
(Sculpture III)  
รายวิชาบงัคบัก่อน  :  911- 211 ประติมากรรม 2 
Prerequisite :  911-211 Sculpture II            
 การสร้างรูปทรง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปทรงกับ
พ้ืนท่ีว่ าง  การพัฒนารูปทรงไปสู่แนวเหมือนจริง  ก่ึ ง
นามธรรม   หรือนามธรรม  การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับ
รูปทรง  เทคนิคและวสัดุต่างๆ ทางประติมากรรม ฝึกปฏิบติั
ดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม  
 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) 
ภาพพมิพ์  3 
(Print Making III)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  : 911-212   ภาพพิมพ ์2 
Prerequisite : 911-212 graphic Art II             
 การค้นควา้ทดลองและฝึกฝนปฏิบัติเทคนิคการ
พิมพจ์ากแม่พิมพร่์องลึกและแม่พิมพพ้ื์นราบ   เน้นแนวคิด
สร้างสรรค ์
 Exploration and practice of techniques in intaglio 
and lithography printing; emphasis on creativity 
 
911-322                                                                 2(1-2-3) 
หลกัและระเบียบวธีิวจิยัทางด้านทศันศิลป์  
(Research Methodology in Visual Art) 

ความหมาย หลกัและระเบียบวธีิวจิยัทัว่ไป การเลือก
หัวขอ้วิจัย การก าหนดปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
การคน้ควา้เอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบวิจยั 
การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์และการเขียนรายงานการวจิยั 

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) 
จติรกรรม  4 
(Painting IV)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-319   จิตรกรรม 3 
Prerequisite : 911-319 Painting III             
 การคน้ควา้ทดลองและฝึกฝนปฏิบัติจิตรกรรมไม่จ ากัด
เทคนิค การถ่ายทอดจากแบบท่ีก าหนดให้ และก าหนดข้ึนเอง  เนน้
การถ่ายทอดตามความคิด  อารมณ์  ความรู้สึกและจินตนาการท่ี
แสดงเอกลกัษณ์ไทยภาคใต ้

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) 
ประตมิากรรม  4 
(Sculpture IV)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-320 ประติมากรรม 3  
Prerequisite : 911-320 Sculpture III 
 การคน้ควา้ทดลองและฝึกฝนปฏิบติังานประติมากรรมไม่
จ ากดัเทคนิค เน้นถ่ายทอดตามอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการ
ส่วนบุคคลท่ีแสดงเอกลกัษณ์ไทยภาคใต ้
 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) 
ภาพพมิพ์  4 
(Print Making IV)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  : 911-321 ภาพพิมพ ์  3  
Prerequisite : 911-321  Print Making III 
            การคน้ควา้ทดลองและฝึกฝนปฏิบติังานภาพพิมพโ์ดยไม่
จ ากดัเทคนิค  เนน้การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการท่ี
แสดงเอกลกัษณ์ไทยภาคใต ้       
 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) 
ศิลปกรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต้   
(Art in  Southern Border  Provinces)  

การสร้างสรรคศิ์ลปกรรม อิทธิพลท่ีมีผลต่อแนวคิด
และกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปกรรมบริเวณจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ศิลปกรรมในจังหวดัปัตตานี  ยะลา  
นราธิวาส  สงขลา  สตูล  และจงัหวดัใกลเ้คียง 

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) 
การเขียนรายงานผลการสร้างสรรค์ผลงาน 
ทางด้านทศันศิลป์  
(Art Academic Writing in Visual Art) 

หลกัการและความส าคญัของการรายงานผลการ
สร้างงานศิลปะ องคป์ระกอบ ขั้นตอนและรายละเอียดของ
การเขียนรายงานผล ปฏิบติัการเขียนรายงาน 

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) 
สุนทรียศาสตร์ 
(Aesthetics)  
 ความหมายและลกัษณะของประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  คุณสมบติัของความงาม ทฤษฎีศิลปะและ
ทฤษฎีของนกัปรัชญาท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อศิลปะและ
ปรัชญาศิลปะตะวนัตกและตะวนัออก 
 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) 
โครงงานทศันศิลป์ 
(Terminal Art Project)  
 โครงงานศึกษาคน้ควา้  และการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์
รายบุคคล การน าเสนอกระบวนการสร้างสรรค ์รายงานการคน้ควา้  
 Individual research project and creation of artistic 
works; project presentation and creative works 
 
911-444                                                                  2(2-0-4) 
สัมมนาทศันศิลป์ 
(Seminar in Visual Art)  
 การสัมมนาปัญหา ในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และ
ศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางใน
การแกปั้ญหาและพฒันาการสร้างสรรคท์ศันศิลป์  
 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) 
ศิลปนพินธ์ทศันศิลป์ 
(Visual Art Project)  
 โครงการศิลปนิพนธ์สาขาทัศนศิลป์   ตามหัวข้อและ
จุดมุ่งหมายท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ          
ศิลปนิพนธ์  ประกอบด้วยชุดผลงานทัศนศิลป์ และเอกสารศึกษา
คน้ควา้กระบวนการสร้างสรรค์  รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อ
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 
  
แขนงวชิาทศันศิลป์ : วชิาเอกเลือก 
911-214                                                                         2(2-0-4) 
ศิลปยุคบรรพกาล 
(Primitive Art)  
 ความหมายของศิลปยคุบรรพกาล  ศิลปะและวฒันธรรม
ยุคบรรพกาลในแถบต่างๆ ของโลก  ศิลปะแอฟริกัน  ศิลปะ
อเมริกากลาง  และศิลปะของชนชาติต่างๆในบริเวณหมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใตเ้น้นการวิเคราะห์รูปแบบ   เทคนิค
และกระบวนการสร้างสรรค ์

 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) 
วจิติรศิลป์ไทย 
(Thai Fine  Art)  

ภูมิหลัง  ลักษณะและความสัมพันธ์ของจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม  นาฏกรรมและคีต
กรรม  ขนบและรูปแบบประเพณีนิยมของการสร้างสรรค์
สุนทรียภาพและคุณค่าของงานวจิิตรศิลป์  เนน้วิจิตรศิลป์ไทย
ในภาคใต ้
 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) 
กายวภิาค 1 
(Anatomy I)  
 โครงสร้างกระดูกของมนุษย์และสัตว์   สัดส่วน 
ลักษณะการเคล่ือนไหว และจุดศูนย์ถ่วง การฝึกปฏิบัติ         
การเขียนภาพเปรียบเทียบโครงสร้างของเพศชาย เพศหญิง 
เด็ก  คนชราและสตัว ์

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) 
ทศันศิลป์ไทยประเพณ ี
(Thai Traditional Visual Art)  
 ขนบของงานทัศนศิลป์ไทยเก่ียวกับจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจุลศิลป์ของแต่ละ
ภูมิภาค  เน้นทัศนศิลป์ไทยภาคใต้  การฝึกปฏิบัตินอก
สถานท่ี 



 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)  
 การสร้างสรรค์ศิลปกรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ปรัชญาในการสร้างงานศิลปกรรม รูปแบบ วสัดุ  เทคนิควธีิการ
และกระบวนการสร้างสรรค์ อิทธิพลของศิลปะตะวนัตก และ
ตะวนัออก และเอกลกัษณ์ทางศิลปกรรม 
 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)  

หลกัพ้ืนฐานทฤษฎีสี  การใชสี้ชนิดต่าง ๆ   ฝึกปฏิบติัการ
ใชสี้จากแบบอยา่งท่ีปรากฏในธรรมชาติ และวตัถุส่ิงของ วเิคราะห์
การใชสี้ในงานศิลปะท่ีส าคญั และอิทธิพลของสีในงานศิลปะ 
 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) 
กายวภิาค  2 
(Anatomy II)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  :  911-216 กายวภิาค 1  
Prerequisite : 911-216 Anatomy I 
 ความสัมพนัธ์และระบบการท างานของกลา้มเน้ือ เน้น
กลา้มเน้ือท่ีอยู่ชิดผิวหนังท่ีปรากฏชดัเจนในรูปทรง และปริมาตร
ของมนุษยแ์ละสัตว ์ ฝึกปฏิบติัการเขียนเปรียบเทียบกลา้มเน้ือเพศ
ชาย  เพศหญิง เด็ก คนชราและสตัว ์
           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) 
วาดเส้น  4 
(Drawing IV)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-205 วาดเสน้ 3  
Prerequisite: 911-205 Drawing III 
 ปฏิบติัการวาดเสน้โดยไม่จ ากดัเทคนิควิธีการเพ่ือหา
แนวทางในการสร้าง  รูปทรงต่างๆ จากธรรมชาติ และจาก
จินตนาการให้สัมพนัธ์กับการแสดงออก เน้นการวิเคราะห์
ปัญหาระหวา่งความคิด  รูปแบบและเทคนิค วธีิการวาดเสน้ 
 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) 
องค์ประกอบศิลป์  4 
(Art Composition IV)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-206 องคป์ระกอบศิลป์ 3 
Prerequisite : 911-206 Art Composition III 

ปฏิบัติการสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์โดย
อิสระตามความคิดและจินตนาการส่วนบุคคล  เน้นความ
ประสานขององค์ประกอบศิลป์  และ เอกภาพของ
ความคิด การแกปั้ญหาเก่ียวกบัแนวคิดการแสดงออกและ
เทคนิคของงานทศันศิลป์ดว้ยวธีิการขององคป์ระกอบศิลป์ 
 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) 
จติรกรรมภาพเหมือน 
(Portrait Painting)  
 จิตรกรรมภาพเหมือนจากแบบคน  โครงสร้าง
ทางกายภาพ การแสดงออกทางอารมณ์ ท่าทางและ
บุคลิกลกัษณะดว้ยเทคนิควธีิการทางจิตรกรรม 

Portraiture of human model; anatomical structure; 
expression of emotion; posture and personality, in the light 
of painting techniques 



911-332                                                                 2(1-2-3) 
จติรกรรมภาพทวิทศัน์ 
(Landscape Painting)  
 ทศันียวทิยาของรูปทรงและสีจากทิวทศัน์ใน
ธรรมชาติ เนน้ความเขา้ใจในธรรมชาติของสภาพ
ทิวทศัน ์แวดลอ้ม  การประสานของเสน้   น ้าหนกัและสีดว้ย
เทคนิควธีิการทางจิตรกรรม 

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) 
ประตมิากรรมรูปเหมือน 
(Portrait  Sculpture)  
 การป้ันรูปเหมือน  เนน้ทกัษะจากแบบคน  โครงสร้าง
ทางกายภาพ  การแสดงออกทางอารมณ์  ท่าทางและ
บุคลิกลกัษณะดว้ยเทคนิควธีิการทางประติมากรรม 

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) 
เทคนิคการท าแม่พมิพ์และการหล่อ 
(Moulding  and  Casting)  

เทคนิคและกระบวนการท าแม่พิมพ์ทุบ แม่พิมพ์ช้ิน 
แม่พิมพก์าวและ กระบวนการหล่อขั้นพ้ืนฐาน 

Technique and process of pound, sheet and stick 
molding; fundamentals of casting 

 
911-335                                                                         2(1-2-3) 
เทคนิคการแกะสลกัไม้และหิน 
(Wood and Stone Carving)  

ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของไมแ้ละหิน  ท่ีน ามาใชใ้น
งาน ประติมากรรม  เทคนิค การแกะสลักไม้และหินอ่อน ฝึก
ปฏิบติังานประติมากรรมดว้ยเคร่ืองมือตามความเหมาะสม 

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) 
ภาพพมิพ์จากแม่พมิพ์ผ้า 
(Screen Printing)  

การแสดงออกของคุณลกัษณะเฉพาะในงาน
ภาพพิมพ์และเทคนิค วิธีการในการพิมพ์จากแม่พิมพ์
ผา้  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเทคนิคกบัการแสดงออก 

Specific expression; techniques and their 
relation in screen printing 
 
911-337                                                                  2(1-2-3) 
ภาพพมิพ์จากแม่พมิพ์นูน 
(Relief Printing)  

การแสดงออกของคุณลกัษณะเฉพาะในงานภาพพิมพ์
และเทคนิควิธีการ  ในการพิมพ์จากแม่พิมพ์นูน  ด้วยแม่พิมพ์
กระดาษ  แม่พิมพย์าง การพิมพด์ว้ยมือ และเคร่ืองพิมพ ์ เน้น
ความประสานระหวา่งเทคนิคกบัการแสดงออก 

Specific expression; various relief printing techniques: 
paper, rubber, free handed, mechanicprintmaking; emphasis 
on harmony of expression and techniques 

 
911-338                                                                  2(1-2-3) 
การวเิคราะห์งานศิลปะ 
(Analyzing Works of Art)  
 หลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ  ทฤษฎีใน
การวิ เคราะห์โครงสร้ างในงานศิลปะ   รูปแบบของ
ผลงาน  การแสดงออก รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์และเทคนิคท่ี
ใชใ้นงานศิลปะ 

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) 
ศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทย 
(Contemporary Art in Thailand)  
 วิวฒันาการของศิลปกรรมร่วมสมยั  วิเคราะห์ปัญหา
ในงานศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย  เน้นเน้ือหาท่ี
สัมพนัธ์กบัปรัชญาความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์
ในยคุปัจจุบนั 



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) 
ศิลปะพืน้บ้านไทย 
(Thai Folk Art)  
 ประวติัความเป็นมา  คติความเช่ือและการสร้างงาน
ศิลปะพ้ืนบา้นของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ รูปแบบ วสัดุ เทคนิค
วิธีการ ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณค่าทางการใชส้อย คุณค่า
ทางความงามและความเป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละท้องถ่ิน  เน้น
ศิลปะพ้ืนบา้นภาคใตข้องไทย 
 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) 
ศิลปะกบัส่ิงแวดล้อม 
(Art and Environment)  
 ความสัมพันธ์ ระหว่างศิลปะกับส่ิ งแวดล้อมเชิ ง
กายภาพ  ทดลองปฏิบัติ สร้างสรรค์งานศิลปกรรม    ด้วยเทคนิค
วิธีการทางศิลปะ เนน้การใชว้สัดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกบัการ
แสดงออกทางศิลปะสภาพแวดลอ้ม 

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) 
ศิลป์วจิารณ์ 
(Art Criticism)  
 ความหมาย หลักการ และทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 
วิธีการและขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะเชิงวิชาการ แนวทาง
และแง่มุมท่ีส าคญัของการวิจารณ์ เพ่ือประเมินคุณค่าผลงาน
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) 
พุทธศิลป์ในประเทศไทย 
(Buddhist Art in Thailand)  
 รูปแบบของพทุธศิลป์ในประเทศไทย  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  คตินิยมปรัชญาและความหมาย    ของการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 
โดยเฉพาะพทุธศิลป์ทางภาคใตข้องไทย 
 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) 
สัญลกัษณ์ในงานศิลปะไทย 
(Symbolism in Thai Art)  
 ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของจิตรกรรมไทยโบราณ 
ศาสนศิลป์และสัญลกัษณ์ในงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม  และศิลปกรรมโดยทัว่ไป  เนน้งานศิลปกรรมในพทุธ
ศตวรรษท่ี  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 

 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) 
ภาพพมิพ์จากแม่พมิพ์ร่องลกึ 
(Intaglio Printing)  

การแสดงออกของคุณลกัษณะเฉพาะในงานภาพพิมพ ์
 และเทคนิควิธีการในการพิมพจ์ากแม่พิมพร่์องลึกจากแม่พิมพ์
ร่องลึก ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคนิคกบัการแสดงออก 
 Specific expression; techniques and their 
relation in intaglio printing 

 
 
 Specific expression; techniques and their relation in intaglio printing 



911-451                                                                         2(1-2-3) 
ภาพพมิพ์จากแม่พมิพ์พื้นราบ 
(Lithography)  
 การแสดงออกของคุณลักษณะเฉพาะ ในงานภาพ
พิมพแ์ละเทคนิควิธีการ ในการพิมพจ์ากแม่พิมพพ้ื์นราบ เน้น
ความประสานระหวา่งการแสดงออกกบัเทคนิควธีิการ 
 Specific expression; techniques in lithography; 
emphasis on harmony of expression   and techniques 
 
911-452                                                                         2(1-2-3) 
ภาพพมิพ์โดยกระบวนการภาพถ่าย 
(Photomechanical Process)  
การแสดงออกของคุณลักษณะเฉพาะในงานภาพพิมพ์ด้วย
กระบวนการ ภาพถ่าย เทคนิค   การสร้างแม่พิมพแ์ละการพิมพ ์
เน้นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างการแสดงออกกับเทคนิค
วธีิการ 
 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) 
ประวตัศิาสตร์ศิลปะภาคใต้ของไทย 
(History of Thai Southern Art)  
 ประวติัศาสตร์รัฐและอาณาจักรบริเวณภาคใต้ของ
ไทย อิทธิพลอารยธรรมของชนต่างชาติในงานศิลปะ  วิเคราะห์
งานจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรมและศิลปะ
พ้ืนบา้น 
 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) 
สหกจิศึกษา 
(Co-operative Education : Visual Art)  
 การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์กับ
สถานประกอบการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  
โดยปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงาน  เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ืองหรือ 1 ภาคการศึกษา 
ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบและมี
ผลการประเมินการปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้นๆ 
 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แขนงวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป์ : วชิาเอกบังคบั 
913-101                                            2(1-2-3) 
วาดเส้นประยุกต์ศิลป์ 1  
(Drawing for Applied Art I)  
 หลกัการและวิธีวาดภาพลายเส้น และแรเงาจากหุ่น
วตัถุต่างๆ ทั้ งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  การให้
น ้ าหนัก  ความเขม้แสง-เงา ลกัษณะผิว ระยะใกลไ้กล  แสดง
ลักษณะเฉพาะหรืออารมณ์ความรู้สึกท่ีได้จากส่ิงนั้ นๆ ได้
ใกลเ้คียงกบัสภาพท่ีเป็นจริง 
 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) 
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับประยุกต์ศิลป์ 1 
(Art Composition for Applied Art I) 
 การศึกษาธรรมชาติ และปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นบ่อ
เกิดของทฤษฎีทางสุนทรียภาพ และมีความส าคัญต่อการ
ออกแบบ ทัศนธาตุ  ลักษณะของทัศนธาตุ  ทฤษฎีทาง
สุนทรียภาพท่ีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
 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) 
วาดเส้นประยุกต์ศิลป์ 2 
 (Drawing for Applied Art II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-101 วาดเสน้ประยกุตศิ์ลป์ 1  
Prerequisite : 913-101 Drawing for Applied Art I 
 หลกัการและวธีิการวาดภาพคน ตลอดจนทศันียภาพ
ของสถานท่ีจริงต่างๆ  ฝึกการแสดงออกใหส้มัพนัธ์กนัระหวา่ง
เทคนิคและความคิดในการจดัองคป์ระกอบ การแสดงลกัษณะเฉพาะ
หรืออารมณ์ความรู้สึกท่ีไดจ้ากแบบ (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 
 
 

 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) 
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับประยุกต์ศิลป์ 2 
(Art Composition for Applied Art II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-102 องคป์ระกอบศิลป์ส าหรับ
ประยกุตศิ์ลป์ 1  
Prerequisite : 913-102 Art Composition for Applied Art I 
 ทฤษฎีการออกแบบ ปฏิบติัการออกแบบผลงาน
ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การน าเอาทฤษฎีไปใชใ้นการออกแบบ 
ฝึกปฏิบติัการออกแบบให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด แนวเร่ือง 
ท่ีก าหนดให ้
 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) 
การเขียนแบบเบ้ืองต้น 
(Basic Graphics) 
 การฝึกปฏิบัติเ ก่ียวกับการเขียนแบบเทคนิค
เบ้ืองตน้  โดยให้เขา้ใจในเร่ืองการเขียนแบบ รูปแบบและ
การต่อเน่ืองของแบบในแต่ละรูป  แต่ละดา้น โดยการสร้าง
งานในลกัษณะ2มิติ 
    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) 
จติรกรรมประยุกต์ 1 
(Applied Painting I) 
 ทฤษฎีจิตรกรรม ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการวาดภาพ 
การสร้างงานศิลปะประยุกต์ การใช้สีน ้ า การใช้อุปกรณ์
ระบายสีและวสัดุระบายสีประเภทต่าง ๆ  
 



 Theory of painting; painting practice; creating 
applied art works; use of  watercolor, different painting 
equipment and materials 
 
913-207                                                                  2(1-2-3) 
ประตมิากรรมประยุกต์ 1 
(Applied Sculpture I) 
 ทฤษฎีประติมากรรม ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบ
ประติมากรรมประยกุต ์ดว้ยเทคนิคการป้ัน ประเภทนูนต ่า นูน
สูงและลอยตวั การสร้างงานประติมากรรมประยกุต ์
 Theory of sculpture; design practice in applied 
sculpture: bas-relief, high relief and round relief; creating 
applied sculpture 
 
913-208                                                                  2(1-2-3) 
ภาพพมิพ์ประยุกต์ 1 
(Applied Print Making I) 
 ทฤษฎีภาพพิมพ์ ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างงานภาพ
พิมพป์ระยกุตด์ว้ยกระบวนการทางภาพพิมพเ์บ้ืองตน้ตามเน้ือหาท่ี
ก าหนด 
 Theory of printmaking; practice in creating works 
through basic printmaking process 
 
913-209                                                                  3(1-4-4) 
การออกแบบผลติภณัฑ์ 
(Product Design) 
 ประวติัความเป็นมา ทฤษฎี หลักเบ้ืองต้นทางการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ การสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภณัฑ์
ส าหรับผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงปัจจยัพ้ืนฐานในการออกแบบ ไดแ้ก่ 
ประโยชน์ใชส้อย ความสวยงาม  ขนาดสดัส่วนท่ีเหมาะสมในการ
ใชง้าน การใชว้สัดุ และเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินภาคใต ้
 Background, theory, basic principles of product 
design; basic factors including utility, beauty, proportion, 
material and identity of southern locality 
 
 
 
 
 

913-210                                                                  3(1-4-4) 
ศิลปะไทยประเพณีประยุกต์ 
(Thai Traditional in Applied Art) 
 ประวติัความเป็นมาของศิลปะไทย ฝึกปฏิบติัการ
สร้างงานแบบไทยประเพณี ไทยร่วมสมัย ลวดลายไทย 
ลวดลายทอ้งถ่ินมาลาย ูภาพคน สตัว ์และส่ิงประกอบอ่ืน ๆ 
ตามเน้ือหาท่ีก าหนด 
 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 
 
913-211                                                                2(1-2-3) 
คอมพวิเตอร์เพ่ือการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 
(Computer for Design of Applied Art I) 
 หลักการ  ทฤษฎีและป ฏิบั ติ การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบ้ืองตน้ การใชโ้ปรแกรมและอุปกรณ์
ต่อพว่งในการพฒันากราฟิกดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 Principles, theories and practice in graphic 
computer design; use of computer programs and 
peripheral devices in graphic development 
 
913-212                                                                  3(1-4-4) 
จติกรรมประยุกต์ 2 
(Applied Painting II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-206 จิตกรรมประยกุต ์1 
 ปฏิบติังานออกแบบจิตรกรรมดว้ยเทคนิค สีน ้ ามนั
และสีอะคริลิค ตามเน้ือหาท่ีก าหนดให ้โดยใชรู้ปแบบเหมือน
จริงหรือก่ึงเหมือนจริง เนน้ความคิดสร้างสรรค ์
 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) 
ประตมิากรรมประยุกต์ 2 
(Applied Sculpture II) 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 913-207 ประติมากรรมประยกุต ์1 
Prerequisite : 913-207 Applied Sculpture I 
 ปฏิบติังานออกแบบประติมากรรมประยุกต์ประเภท
นูนต ่า นูนสูงและลอยตัว ด้วยวสัดุตามความเหมาะสมและ
น าไปใช้  โดยศึกษาจากแบบหุ่นน่ิง  แบบคนและแบบ
จินตนาการ การเน้นการคล่ีคลายแบบ ความเหมือนจริงไปสู่
แบบก่ึงเหมือนจริงและแบบนามธรรม 
 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 semi-
realistic and abstract ones 
 
913-214                                                                  3(1-4-4) 
ภาพพมิพ์ประยุกต์ 2 
(Applied Print Making II) 
 รายวิชาบงัคบัก่อน : 913-208 ภาพพิมพป์ระยกุต ์1 
 ปฏิบัติงานภาพพิมพ์ประยุกต์ด้วยเทคนิคแม่พิมพ ์
แม่พิมพแ์กะไม ้ตะแกรงผา้ไหมและแม่พิมพโ์ลหะตามเน้ือหาท่ี
ก าหนดให้ ฝึกถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกส่วนตนดว้ยเทคนิค
ภาพพิมพ ์
 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) 
คอมพวิเตอร์เพ่ือการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 2  
(Computer for Design of Applied Art II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ประยกุตศิ์ลป์ 1 
Prerequisite : 913-211 Computer for Design of Applied Art I 
 การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส าเร็จรูปใน
งานศิลปะประยุกต์ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบ
ส่ิงพิมพ์ การออกแบบผลิตภณัฑ์และการน าเสนอผลงานดว้ย
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) 
จติรกรรมประยุกต์ 3  
(Applied Painting III) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-212 จิตรกรรมประยกุต ์2 
Prerequisite : 913-212 Applied Painting II 
 การออกแบบจิตรกรรมประยุกต์เชิงสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคอิสระโดยเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคใต ้
การน าเทคโนโลยีและเลือกใชว้สัดุศิลปะได้อย่างเหมาะสม
กบัการออกแบบเพ่ือการประดบัตกแต่งสถานท่ี 
 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) 
ภาพพมิพ์ประยุกต์ 3 
(Applied Print Making III) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-214 ภาพพิมพป์ระยกุต ์2 
Prerequisite : 913-214 Applied Print Making II 
 การออกแบบภาพพิมพ์ประยุกต์เชิงสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคอิสระ โดยเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคใต ้
การน าเทคโนโลยีและเลือกใชว้สัดุไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการ
ออกแบบเพื่อประโยชน์ใชส้อยหรือเพื่อการประดบัตกแต่ง
สถานท่ี   
 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) 
การออกแบบส่ิงทอ 
(Textile Design) 
 ประวติัของการถักทอ รูปแบบ ลักษณะเด่น วสัดุท่ี
น ามาใช ้ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดข้ึน เทคนิคและกรรมวธีิในการถกัทอ 
การฝึกปฏิบัติงานออกแบบและสร้างสรรค์งานส่ิงทอ 2   มิติ
และ 3 มิติ จากวสัดุท่ีหลากหลาย เน้นความงามทางศิลปะ 
ประโยชน์ใชส้อยเพ่ือการตกแต่ง และเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินภาคใต ้ 
 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) 
หลกัและระเบียบวธีิวจิยัทางออกแบบประยุกต์ศิลป์                          
(Research Methodology for Design Applied Art) 

ความหมาย หลักและระเบียบวิธีวิจัยทั่วไป การเลือก
หัวข้อวิจัยทางออกแบบประยุกต์ศิลป์ การก าหนดปัญหาและ
ความส าคญัของการวจิยั การคน้ควา้เอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
การออกแบบวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการเขียน
รายงานการวจิยัทางออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 

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) 
คอมพวิเตอร์เพ่ือการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3 
(Computer for Design of Applied Art III) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-323 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ประยกุตศิ์ลป์ 2 
Prerequisite : 913-323 Computer for Design of Applied Art II 
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง ฝึกการ
สร้างภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ และ 3 มิติบนเว็บไซต์ ประยุกต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกไปใช้ในการออกแบบงาน
ศิลปะประยกุตต์่าง 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) 
ประตมิากรรมประยุกต์ 3 
(Applied Sculpture III) 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 913-213 ประติมากรรมประยกุต ์2 
Prerequisite : 913-213 Applied Sculpture II 
 การออกแบบประติมากรรมประยุกต์ เ ชิ ง
สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคอิสระ โดยเน้นการบูรณาการภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินภาคใต ้การน าเทคโนโลยีและเลือกใชว้สัดุได้
อยา่งเหมาะสมกบัการออกแบบเพ่ือประโยชน์ใชส้อยหรือ
เพ่ือการประดบัตกแต่งสถานท่ี 

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)  
ศิลปะเคร่ืองเคลือบดนิเผา 
(Ceramic Art) 
 ประวัติความเป็นมา  ความหมาย  ขอบข่าย  
ว ัตถุ ดิบท่ีใช้ในงานเคร่ืองเคลือบดินเผา  ฝึกหัด การ
ออกแบบงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 Background, definition, scope; materials for 
ceramic products; practice in ceramic design for 
industrial use 
  
913-331                                                                  4(1-6-5) 
โครงงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
(Terminal Design Applied Art Project) 
 โครงงานศึกษา ค้นคว้าและการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบประยุกต์ศิลป์รายบุคคล การน าเสนอกระบวนการ
สร้างสรรค ์รายงานการคน้ควา้ 

Individual project, research and applied art 
creation; presentation; report 



913-442                                                                  2(2-0-4) 
สัมมนาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
(Seminar in Applied Art Design) 
 การสัมมนาปัญหาในการสร้างสรรค์งานออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์และศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง  การ
วิ เคราะห์ ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการ
สร้างสรรคศิ์ลปะประยกุต ์ตามความเคล่ือนไหวของสังคมโดย
ใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 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) 
ศิลปนพินธ์ออกแบบประยุกต์ศิลป์                                                    
(Applied Art Design thesis) 
 **เง่ือนไข  ตอ้งสอบผา่นในรายวชิาบงัคบัเอกท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร (ยกเวน้รายวชิา 913-444 สหกิจศึกษา : 
ออกแบบประยกุตศิ์ลป์ ซ่ึงจะเรียนในชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2) 
 โครงงานศิลปนิพนธ์ สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ตาม
หัวข้อและจุดมุ่งหมายท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณา
หัวขอ้ศิลปนิพนธ์ ประกอบด้วยชุดผลงานออกแบบประยุกต์
ศิลป์และเอกสารศึกษาคน้ควา้กระบวนการสร้างสรรค ์รวมถึง
การจดัแสดงผลงานต่อสาธารณชน 
 **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) 
สหกจิศึกษา : ออกแบบประยุกต์ศิลป์                                                      
(Co-operative Education : Design Applied Art) 
 การฝึกงานทางวชิาชีพดา้นออกแบบประยกุตศิ์ลป์กบั
สถานประกอบการหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดย
ปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง หรือ 1 ภาคการศึกษาภายใตก้ารให้
ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ และมีผลการประเมินการ
ปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้นๆ 

 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 
 
แขนงวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป์ : วชิาเอกเลือก 
913-215                                                                  3(1-4-4) 
ทฤษฎสีีในงานประยุกต์ศิลป์  
(Theory of Color in Applied Art) 
 หลกัพ้ืนฐานทฤษฎีสี การใช้สีชนิดต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติ
และวเิคราะห์การใชสี้ในงานออกแบบศิลปะประยกุต ์
 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) 
วาดเส้นประยุกต์ศิลป์ 3 
(Drawing For Applied Art III) 
รายวิชาบังคบัก่อน : 913-103 วาดเส้นประยุกต์ศิลป์ 2 
Prerequisite : 913-103 Drawing For Applied Art II 
 รูปแบบ  เน้ือหา  การแสดงออกของงานวาดเส้น  
ฝึกปฏิบัติถ่ายทอดด้วยเทคนิค  วิธีการ  วสัดุต่างๆ  เพ่ือ
คน้หาแนวทางการแสดงออกตามหัวขอ้ท่ีก าหนดให้  และ
การน าเสนอแนวความคิด  เน้ือหาของผลงาน 
 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) 
การเขียนภาพประกอบและการ์ตูน  
(Illustration and Cartoon) 
 ทฤษฎีการเขียนภาพประกอบและการ์ตูน เทคนิค
การเขียนภาพประกอบและการ์ตูนประเภทต่าง ๆ ฝึก
ปฏิบัติการเขียนภาพการ์ตูนในลักษณะเหมือนจริงและ
จินตนาการประกอบเร่ือง 



 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) 
ศิลปะและภาพถ่าย 
(Art and Photograghy) 
 ประวัติศาสตร์ภาพถ่าย ฝึกปฏิบัติ ถ่ายภาพให้มี
คุณภาพเชิงวิจิตรศิลป์และพาณิชย์ศิลป์ เทคนิคการถ่ายภาพ 
วเิคราะห์ วจิารณ์ภาพถ่ายประเภทต่างๆ 
 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) 
ศิลปหัตถกรรมพืน้บ้านประยุกต์ 
(Applied Folk Crafts) 
 ความรู้  ความเขา้ใจในงานศิลปหตัถกรรมพ้ืนบา้น
และการประยกุตเ์พื่อการใชส้อยตามความตอ้งการของสงัคม  
และฝึกปฏิบติังานศิลปหตัถกรรมภาคใต ้
 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) 
 ศิลปกรรมฉลุหนัง การตอกฉลุ การระบายสี การ
ออกแบบและการประยกุตใ์ชง้านหนงัเพื่อประโยชน์ใชส้อยใน
การประดบัตกแต่งภายในอาคาร สินคา้ท่ีระลึกและหัตถศิลป์
ฉลุหนงัโดยเนน้เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 
 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) 
การออกแบบบาตกิ  
(Batik Design) 
 ทฤษฎีการสร้างงานบาติก กรรมวิธีสร้างงานบาติก
ในแบบต่าง ๆ เน้นประโยชน์ใชส้อยเพ่ือประดบัตกแต่งและ
เป็นของท่ีระลึกโดยเนน้เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 
 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) 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์ ลกัษณะ
บรรจุภณัฑ์ท่ีดี การจัดองค์ประกอบศิลป์บนบรรจุภณัฑ์ 
การวางแผนการออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์ ข้อมูล
องค์ประกอบและตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ การ
ออกแบบโครงสร้าง กระบวนการและเคร่ืองมือในการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์
 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)  
การออกแบบซิลค์สกรีน 
(Silk Screen Design) 
 ทฤษฎีการสร้างงานออกแบบซิลค์สกรีน ฝึก
ปฎิบัติเทคนิคการท าซิลค์สกรีนทุกประเภทโดยเน้น
ประโยชน์ใชส้อย หรือเพ่ือประดบัตกแต่ง 
 Theory of silk screen work; practice in silk screen with 
different techniques for utilization or decorative purpose 
 
 
 
 
 
 
 



913-336                                                                  2(2-0-4) 
วฒันธรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
(Southern Local Cultures) 
 ภูมิหลัง สภาพแวดล้อมและสภาพสังคม รูปแบบ
วัฒนธรรม  ศ าสนา  พิ ธี ก ร รม  อ า ชีพ  ก า รตั้ ง ถ่ิ น ฐ าน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและคติความเช่ือในทอ้งถ่ินภาคใต ้
 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)  
การสร้างตราสินค้า การตลาดและการจดัการ 
(Branding, Marketing and Management) 
 กระบวนการสร้างตราสินคา้ให้มีความโดดเด่น การแสดง
เอกลกัษณ์รวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ให้เป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาด แผนการตลาดและการจดัการ 
 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  รูปแบบของการโฆษณาประเภท
ต่างๆ ปฏิบติัเทคนิค การสร้างงานโฆษณาประเภทต่างๆ 
 Concepts, steps and processes, and different types of 
advertising; practice in creating various types of 
advertisements 
 
913-339                                                                  3(1-4-4) 
การออกแบบส่ิงประดบั 
(Accessory Design) 
 ออกแบบอุปกรณ์ประกอบเพ่ือการประดบัตกแต่ง 
เพ่ิมความงาม ประโยชน์ใชส้อย เพ่ิมคุณค่าแก่ผลิตภณัฑช์นิด
ต่าง ๆ 
 Designing accessories for decorative usage; 
emphasis on elevating beauty, value and the usage of the 
product 
 

913-340                                                                  3(1-4-4) 
การเขียนสีน า้เบ้ืองต้น  
(Basic Watercolor Painting) 
 หลกัการพ้ืนฐานของการเขียนภาพจิตรกรรมสีน ้ า  
จากหุ่นวตัถุต่างๆท่ีก าหนดให ้ ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน  เนน้ความเขา้ใจในหลกัการจดั
องคป์ระกอบ  การใชสี้  การแสดงอารมณ์ความรู้สึก  ความ
งาม  เพ่ือการประดบัตกแตง่   
 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)  
ศิลปะการจดัดอกไม้ 
(Art of Flower Arrangement ) 
 หลกัพ้ืนฐานการจดัดอกไมใ้นแบบต่าง ๆ 
ออกแบบการจดัดอกไมเ้ชิงสร้างสรรค ์โดยเนน้วสัดุ
อุปกรณ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 
 Basic flower arrangement techniques; designing 
creative flower arrangement; emphasis on using materials 
of local identity 
 
913-445                                                                        2(1-2-3) 
การออกแบบผ้ามดัย้อม 
(Design of Tie-Dyeing) 
 ปฏิบติังานศิลปกรรมผา้เชิงหัตถศิลป์ดว้ยเทคนิค
การมดัยอ้ม  การแตม้สี  การระบายสีดว้ยสีธรรมชาติ  และ
สีสงัเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือผลิตเป็นของใชแ้ละของ
ท่ีระลึกโดยเนน้เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
 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  วิว ัฒนาการของนิทรรศการประเภทต่าง  ๆ
หลกัการออกแบบนิทรรศการ โดยเน้นเลขศิลป์ ของนิทรรศการ 
ออกแบบส่ิงพิมพ ์สูจิบตัร ใบปิดโฆษณาของนิทรรศการ 
 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) 
 จิตรกรรมภาพดอกไม้จากแบบและดอกไม้จริงท่ี
ก าหนด ตามหลักการจัดองค์ประกอบ การใช้สี การแสดง
ความรู้สึก ความงาม ดว้ยเทคนิคต่างๆ 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) 
การออกแบบของขวญัและของทีร่ะลกึ 
(Gift and Souvenir Design) 
 ประวัติความเป็นมาของของขวัญ  ของท่ีระลึก  
พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ลักษณะรูปแบบการผลิตเน้นความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย เพื่อประดับ
ตกแต่งและของท่ีระลึก 
 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) 
 ศิลปกรรมไม ้เชิงหัตถกรรมศิลป์ดว้ยเทคนิคการตดัต่อ 
การกลึง การแกะสลกั การฉลุ ตามเน้ือหา วตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 
โดยเนน้หนา้ท่ีใชส้อยเพื่อประดบัตกแต่งและของท่ีระลึก 

 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)  
 การปฏิบัติงานศิลปกรรมผา้เชิงหัตถศิลป์ ด้วย
เทคนิคการเยบ็ การปัก การระบายสี การยอ้มสีตามเน้ือหา
และวตัถุประสงค์ โดยเน้นหน้าท่ีใชส้อยเพื่อการประดับ
ตกแต่งและของท่ีระลึก 
 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) 
 การปฏิบัติงานศิลปกรรมกระดาษเชิงหัตถศิลป์
ดว้ยเทคนิคการข้ึนรูปด้วยกระดาษปิดปะ เทคนิคการตดั 
ฉลุกระดาษตามเน้ือหาและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยเนน้
หนา้ท่ีใชส้อยเพ่ือการประดบัตกแต่งและของท่ีระลึก 
 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) 
การแต่งหน้า  
(Make-up design) 
 การฝึกทกัษะแกไ้ขรูปทรงใบหนา้ ขั้นตอนและ
วธีิการแต่งหนา้ในรูปแบบต่างๆ โดยใชห้ลกัทฤษฎีทาง
ศิลปะ และความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการ  โดยเนน้ใหเ้กิด
ทกัษะการน าไปใช ้
              Make-up  techniques; design  and  creation on  
skill  development  and  its application   
 
 
 



913-453                                                                  2(1-2-3) 
ภาพล้อเลยีน    
(Caricature) 
 การเขียนภาพการ์ตูนลอ้เลียน  โดยค านึงถึงจุดเด่น  
บุคลิกท่าทาง  เทคนิคการสร้างภาพแบบคล่ีคลาย  แบบ
จินตนาการ  แสดงออกให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับส่ือท่ี
น าเสนอในลกัษณะต่างๆ 

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) 
หลกัการเบ้ืองต้นการจดัการศิลปะประยุกต์ 
(Basic Principles of Applied Art Management) 

ขอบเขต ความหมาย ววิฒันาการ รูปแบบเน้ือหา 
บทบาททางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม วสิยัทศัน์ พนัธกิจ 
ทรัพยากร การลงทุน การวจิยัสร้างสรรคแ์ละพฒัน  

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) 
การจดัการการตลาดเพ่ือธุรกจิศิลปะประยุกต์ 
(Market Management for Applied Art Business) 
 ความหมาย ความส าคัญของการตลาดเพ่ือธุรกิจ
ศิลปะประยุกต์  แนว คิด  ทฤษ ฎีในการบ ริหารจัดการ
ศิลปะประยุกต์ พฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจศิลปะประยุกต ์
ความคาดหวังผู ้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของการตลาดเพ่ือธุรกิจศิลปะประยุกต์ การ
จดัการราคาส าหรับธุรกิจศิลปะประยุกต์ การจัดการช่องทาง
การตลาดในธุรกิจศิลปะประยกุต ์กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด
ในธุรกิจศิลปะประยกุต ์
 
 
 
 

 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) 
วาดเส้นภาพคนเหมือน 
(Portrait Drawing)    (Portrait Drawing) 
 หลกัการวาดเสน้ส าหรับการเขียนภาพคนเหมือน 
โดยเน้นการวาดสัดส่วนใบหน้าคนตามหลกักายวิภาคได้
อยา่งถูกตอ้ง   รวมทั้งเรียนรู้หลกัการลงน ้ าหนกัแสงเงาเพ่ือ
สร้างมิติและอารมณ์ความรู้สึกของใบหน้าด้วยอุปกรณ์
ส าหรับการวาดเส้น  อาทิ ดินสอ สีไม ้ถ่าน ผงคาร์บอน 
เป็นตน้ 
 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) 
วาดเส้นภาพทวิทศัน์  
(Landscape Drawing) 
 หลกัการวาดเส้นส าหรับการเขียนภาพทิวทศัน์ใน
มุมมองรูปแบบต่างๆตามหลักทัศนียวิทยารวมทั้ งเรียนรู้
หลกัการลงน ้ าหนกัแสงเงาเพ่ือสร้างมิติ ระยะใกลไ้กลของ
ส่ิงแวดลอ้มในภาพดว้ยอุปกรณ์ส าหรับการวาดเส้น  อาทิ 
ดินสอ สีไม ้ถ่าน ผงคาร์บอน เป็นตน้ 
 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) 
การคดัลอกผลงานศิลปะ 
 (Art Reproduction) 
 รูปแบบงานศิลปะดา้นทศันศิลป์และศิลปะประยุกต์
ผา่นการคดัลอกผลงานของศิลปินในยคุสมยัต่างๆของตะวนัตก
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   โดยเรียนรู้การคดัลอกผลงานด้วย
เทคนิคและวสัดุท่ีใกลเ้คียงกบัตน้ฉบบัเดิมมากท่ีสุด อาทิ การ
ใชเ้ทคนิคสีน ้ ามนั  การใชเ้ทคนิคสีอะครีลิค เป็นตน้ 
 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แขนงวชิาออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกาย :  
วชิาเอกบังคบั 
914-101                                                                 2(1-2-3) 
การออกแบบลายผ้า 1 
(Textile Design I) 
 รูปแบบลายผา้ทั้งผา้พิมพแ์ละผา้ทอ  ผา้พ้ืนเมือง 
เรียนรู้หลกัการออกแบบลายผา้เบ้ืองตน้  ศึกษาทัศนธาตุ  
ลกัษณะของทัศนธาตุ  ทฤษฎีการออกแบบ  องค์ประกอบ
ศิลป์และการใชสี้  พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการออกแบบผลงาน  
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) 
วาดเส้นเพ่ือการออกแบบ 
(Basic Drawing for Fashion Design) 
 หลกัการ  วธีิการวาดภาพร่าง  ลานเสน้  ตลอดจน
การลงน าหนกัแสงเงา  จากวตัถุรอบๆ ตวั และสามารถ
คล่ีคลายเป็นลายเสน้ท่ีใชใ้นงานออกแบบได ้
 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) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-101 การออกแบบลายผา้ 1  
Pre-requisite: 914-101 Textile Design I 
 รูปแบบ ประวติัลายผา้พ้ืนเมือง การต่อลาย  การ
ทอ  การประยกุต ์ การต่อผา้  การประดิษฐล์ายผา้แบบต่างๆ 
เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานประกอบการตดัเยบ็  ฝึกปฏิบติังาน
สร้างสรรค์ให้ เ กิดลวดลายตามแนวความคิดในการ
ออกแบบท่ียงัคงกล่ินอายของพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 
 
 



 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) 
วาดเส้นสร้างสรรค์ในงานแฟช่ัน 
(Creative Drawing in Fashion) 
 หลกัการวธีิการ  วาดเสน้ในลกัษณะคน้ควา้  ทดลอง
เทคนิคหรือ กรรมวธีิการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์การก าหนด
ภาพร่างคน  ประกอบฉาก  และเคร่ืองแต่งกาย  ดว้ยลายเสน้ท่ีมี
ความเป็นเฉพาะตวั 
 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) 
ศิลปวฒันธรรมและหัตถกรรมพืน้ถิ่นมลายู 
(Culture and Crafts of the Thai-Malay) 
 ศิลปวฒัธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  
พิธีกรรม  งานหตัถกรรมประเภทต่างๆ  รวมถึงภูมิปัญญา
ชาวบา้น  คติความเช่ือทอ้งถ่ินมลายภูาคใต ้(มีศึกษานอก
สถานท่ี) 
 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) 
การถ่ายภาพเบ้ืองต้น 
(Basic Photography) 
 หลกัการและปฏิบติัการขั้นพ้ืนฐานในการถ่ายภาพ  
หลกัการจดัภาพ  การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายภาพการจดั
แสงเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ลกัษณะการเลือกความหมาย
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) 
การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 1 
(Fashion Design I) 
 ววิฒันาการ  และแนวทางการออกแบบเคร่ืองแตง่
กาย  การเลือกใชว้สัดุเพื่อใชใ้นการออกแบบ  หลกัการ
ออกแบบขั้นพ้ืนฐาน  และปฏิบติังานออกแบบ  ตลอดจน
การน าเสนอผลงาน 
 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) 
การสร้างแพทเทร์ิน 1 
(Pattern Making I) 
 โครงสร้างของเคร่ืองแต่งกาย  และทดลองสร้าง
แบบเพื่อการตดัเยบ็ไดจ้ริง 
 Structures and making actual sewing patterns 
 
914-209                                                                2(2-0-4) 
ประวตักิารออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
(Fashion Design History) 
 ประวติัความเป็นมา  ความเช่ือต่างๆ ของการต่าง
กาย  วิวฒันการของวสัดุ  จากอดีตถึงปัจจุบนั  และรูปแบบ
เคร่ืองต่างกายทั้งในสงัคม  ตะวนัตก  ตะวนัออก  
สงัคมไทยพทุธและมุสลิม 
 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) 
การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 2 
(Fashion  Design II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-207 การออกแบบเคร่ือง 
แต่งกาย 1  
Pre-requisite: 914-207 Fashion Design I 
 โครงสร้างสรีระ  สร้างสรรคแ์นวทางการออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายตามยคุสมยั  และตามความนิยมรวมทั้งการ
น าเสนอแนวทางเฉพาะบุคคลในการออกแบบ 
 Human physical structure, creating modern and 
trendy outfits with unique individual character 
 
914-211                                                                  2(1-2-3) 
วสัดุในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
(Materials for Fashion Design) 
 ความหลากหลายของวสัดุ  คุณสมบติัการน าไปใช ้ 
การแปรรูปในลกัษณะต่างๆ การใหสี้  การสร้างรูปทรง  
ลกัษณะของผา้  เสน้ใย  คุณลกัษณะพิเศษดา้นต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 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) 
คอมพวิเตอร์เพ่ือการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
(Computer-aided programs for Fashion Design) 
 หลกัการทฤษฎีและปฏิบติัการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เรียนรู้อุปกรณ์หลกัและ
องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์กราฟฟิค  ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์เพื่อการสร้างสรรค ์
 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) 
เทคนิคการตดัเยบ็ 1  
(Sewing Technique I) 
 ระบบการตดัเยบ็แบบต่างๆ พฒันาการท างานของ
อุปกรณ์เคร่ืองมือในการตดัเยบ็  และการประยกุตใ์ช้
เคร่ืองมือเพื่อผลิตผลงานออกแบบ 
 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) 
การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 3 
(Fashion Design III) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-210 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 2 
Pre-requisite: 914-210 Fashion Design II 
 ออกแบบเคร่ืองแตง่กาย  โดยคน้ควา้ขอ้มูล
วเิคราะห์การออกแบบ  ก าหนดคอลเลคชัน่ในงาน
ออกแบบเคร่ืองแตง่กาย  โครงสีท่ีใช ้ รูปแบบใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวโนม้ความนิยมการแต่งกายและองคป์ระกอบใน
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) 
การสร้างตราสินค้าและการตลาด 
(Branding and Marketing) 
 กระบวนการสร้างตราสินคา้ ใหมี้ความโดดเด่น  
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและศึกษา
กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้  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) 
การสร้างแพทเทร์ิน  2 
(Pattern Making II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-208 การสร้างแพทเทิร์น  1  
Pre-requisite: 914-208 Pattern Making I 
 โครงสร้างของเคร่ืองแต่งกายตามความคิดสร้างสรรค ์ 
และสามารถสร้างแบบเพื่อการตดัเยบ็ท่ีมีความซบัซอ้น  และ
การสร้างแบบเพื่องานอุตสาหกรรม 
 Clothing structures to create complicated sewing 
patterns and patterns for manufacturing 
 
914-326                                                                  3(1-4-4) 
เทคนิคการตดัเยบ็ 2 
(Sewing Technique II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-213 เทคนิคการตดัเยบ็ 1  
Pre-requisite: 914-213 Sewing Technique I 
 สร้างสรรคผ์ลงานออกแบบ  ศึกษาเทคนิควธีิต่างๆ ใน
การใชอุ้ปกรณ์ตดัเยบ็อยา่งมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และ
ปลอดภยั  ข้ึนตอนการเลือกแบบ ฝึกฝนเทคนิคการตดัเยบ็ท่ี
หลากลาย  และประยกุตใ์ชโ้ดยการท าตวัอยา่งจริง 
  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) 
หลกัและระเบียบวธีิวจิยัการออกแบบแฟช่ันและ 
เคร่ืองแต่งกาย  
(Research Methodology for Fashion and Costume Design) 
 ความหมาย หลกัและระเบียบวิธีวิจัยทั่วไป การเลือก
หัวข้อวิจัยทางออกแบบประยุกต์ศิลป์ การก าหนดปัญหาและ
ความส าคญัของการวจิยั การคน้ควา้เอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
การออกแบบวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการเขียน
รายงานการวจิยัทางออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 

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) 
การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 4 
(Fashion Design IV) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-323 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 3 
Pre-requisite: 914-323 Fashion Design III 
 ปฏิบติังานออกแบบเคร่ืองแตง่กายขั้นสูง  โดย
ค านึงถึงองคป์ระกอบในงานออกแบบทั้งหมด  น าความรู้
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  สามารถแสดงอตัลกัษณ์เฉพาะตวั  
ผสมผสานกบัแนวโนม้แฟชัน่ในปัจจุบนั 
 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) 
การออกแบบส่ิงประดบัในงานแฟช่ัน 
(Accessory Design in Fashion) 
 ปฏิบติังานออกแบบส่ิงประดบั  ประกอบงาน
เคร่ืองแต่งกาย  โดยออกแบบใหป้ระสานกลมกลืน  อยา่งมี
เอกลกัษณ์ของเคา้โครงเคร่ืองแตง่กาย  และบุคลิกของ
สรีระ  ตลอดจนเลือกใชว้สัดุท่ีเหมาะสมในการออกแบบ 
 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) 
การออกแบบเคร่ืองแต่งกายลกัษณะไทยมุสลมิ 
(Fashion Design in Thai Muslim Style) 
 ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวฒันธรรมการแต่งกาย
ไทยมุสลิม  จากอดีตกบัปัจจุบนั  และฝึกปฏิบติังาน
ออกแบบเคร่ืองแตง่กายไทยมุสลิม น ามาประยกุต ์ และ
น าเสนอในงานออกแบบ 
 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) 
โครงงานออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกาย  
(Fashion and Costume Design Terminal Project) 
 โครงงานศึกษา  คน้ควา้และการสร้างสรรค ์ เรียบเรียง  
วเิคราะห์ขอ้มูล  ศึกษาปัญหาและแกปั้ญหาตาม
กระบวนการวจิยั  เสนอแบบร่างโครงการเพ่ือใชป้ระกอบการ
ท าศิลปนิพนธ์ต่อไป 
 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) 
สัมมนาออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกาย  
(Seminar in Fashion and Costume Design) 
 สมัมนาเร่ืองการออกแบบแฟชัน่  เพ่ือการแลกเปล่ียน
ทศันะและความรู้ซ่ึงกนัและกนั  ตลอดจนศึกษา  วเิคราะห์
ผลงาน  แนวโนม้การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  ตลอดจนการ
แกปั้ญหาทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและสุนทรียภาพเชิงศิลปะ 
 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) 
การน าเสนอผลงานและแฟช่ันโชว์ 
(Presentation and Fashion Show) 
 เทคนิควธีิการต่างๆ  ในการแสดงแฟชัน่โชว ์ให้
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดสร้างสรรคแ์ละโดดเด่นมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั  รวมถึงกระบวนการขั้นตอน  และองคป์ระกอบต่างๆ 
ในการจดัแฟชัน่โชว ์
 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) 
ศิลปนพินธ์ออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกาย  
 (Fashion and Costume Design Thesis) 
 **เง่ือนไข  ตอ้งสอบผา่นในรายวชิาบงัคบัเอกท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร (ยกเวน้รายวชิา 914-443 สหกิจ
ศึกษา : ออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงจะเรียนใน
ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2) 
 น าเสนอหวัขอ้ทางดา้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ศิลปนิพนธ์  
และปฏิบติังานออกแบบทั้งกระบวนการโดยน าเอาความรู้  
และทักษะทั้ งหมดสร้างสรรค์ผบงานให้มีความโดดเด่น
สามารถแสดงลกัษณะเฉพาะตวั  และน าเสนอผลงานชุด
ผลงานอยา่งเป็นระบบ 
      **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) 
สหกจิศึกษา : ออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกาย 
(Co-operative Education : Design Applied Art) 
 การฝึกงานทางวิชาชีพด้านออกแบบประยุกต์
ศิลป์กบัสถานประกอบการหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง หรือ 1 ภาค
การศึกษาภายใต้การให้ค  าป รึกษาของคณาจารย์ท่ี
รับผิดชอบ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานโดย
หน่วยงานนั้นๆ   (Co-operative Education : Fashion and Costume Design)    การฝึกงานทางวชิาชีพดา้นการออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกายกบัสถานประกอบการหน่วยงาน ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน โดยปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ต่อเน่ือง หรือ 1 ภาค 
 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 
  
 
 



แขนงวชิาออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกาย : วชิาเอกเลือก 
914-214                                                                  2(1-2-3) 
ภาพประกอบในงานแฟช่ัน 
(Fashion Illustration) 
 ทฤษฎีและปฏิบติัการสร้างภาพประกอบในงานแฟชัน่  
สร้างแนวทางการน าเสนอภาพในงานแฟชัน่  ลกัษณะต่างๆ เพื่อ
สร้างลกัษณะเฉพาะในงานออกแบบ  โดยสามารถน าเทคนิค
วธีิการต่างๆ มาใชใ้นการสร้างงานภาพประกอบ 
 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 
 
914-215                                                                  3(1-4-4) 
การออกแบบแฟช่ันแนวทดลอง 
(Experimental Fashion Design) 
 คน้ควา้  ทดลองวสัดุใหม่ๆ ในการออกแบบเคร่ืองแต่ง
กาย  มุ่งเนน้ความคิดสร้างสรรค ์ จินตนาการในการออกแบบไม่
มุ่งเนน้การน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 Imagination and creativity, exploring and 
experimenting new materials for fashion design 
 
914-216                                                                  2(1-2-3) 
การพฒันาบุคลกิภาพ 
(Personality Development) 
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีในท่ีสาธารณะ  รู้หนา้ท่ี  
ความรับผิดชอบ  มีทศันคติและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ เรียนรู้
การปรับตวั  ในสภาวการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการมีบุคลิกภาพท่ีดีของนกัออกแบบ 
 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 
 
 
 
 
 
 

914-217                                                                  2(2-0-4) 
แฟช่ันร่วมสมยั 
(Contemporary Fashion) 
 ลกัษณะของเส้ือผา้ชั้นสูง  ตั้งแต่ยคุเร่ิมตน้จนถึง
ปัจจุบนั  จ าแนกองคป์ระกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลต่องาน
แฟชัน่  วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองแต่งกายและ
รูปแบบศิลปะในแต่ละทศวรรษ  อนัมีอิทธิพลต่อแฟชัน่
ร่วมสมยั 
 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 
 
914-218                                                                  2(1-2-3) 
การออกแบบมดัย้อมในงานแฟช่ัน 
(Tie-dyeing Design for Fashion) 
 การปฏิบติังานศิลปกรรมผา้เชิงหตัถศิลป์ดว้ย
เทคนิคการมดัยอ้ม  ดว้ยสีธรรมชาติ  และสีสงัเคราะห์ใน
รูปแบบต่างๆ  เพ่ือสร้างงานออกแบบใหมี้ลกัษณะโดดเด่น
และรักษาภูมิปัญญา  เอกลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน 

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 

 
914-219                                                                  2(1-2-3) 
การออกแบบส่ิงประดบัจากดอกไม้ 
(Flower Accessory Design) 
 การจดัดอกไมใ้นเชิงสร้างสรรค ์ ออกแบบการจดั
ดอกไมมุ่้งเนน้น าไปใชร่้วมกบังานออกแบบ  เคร่ืองแตง่
กายโดยมุ่งเนน้วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน  
และสอดคลอ้งกบัเคร่ืองแต่งกาย 
 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 วธีิการ อุปกรณ์ การใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่ายเพ่ือ
ผลิตงานทอ ฝึกปฏิบติัเพื่อใหไ้ดผ้ลงานออกแบบตามความคิด
สร้างสรรค ์
 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) 
การออกแบบจติรกรรมในงานแฟช่ัน 
(Painting Design in Fashion) 
 การปฏิบติังานจิตรกรรมดว้ยสีและเทคนิค วธีิการ
ต่างๆ โดยมุ่งเนน้งานจิตรกรรม ตกแต่งเพ่ือสร้างลกัษณะเฉพาะ
ในผลงานออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบั 
 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) 
การแต่งหน้าในงานแฟช่ัน 
(Makeup for Fashion) 
 การปฏิบติั การแต่งหนา้ขั้นพ้ืนฐาน การแต่งหนา้ใน
งานแฟชัน่ โดยมุ่งเนน้เน้ือหาใหส้อดคลอ้งไปกบัผลงาน
ออกแบบเคร่ืองแตง่กาย โดยการแสดงออกในเร่ืองของสี 
องคป์ระกอบในการแต่งหนา้เพ่ือส่งเสริมความโดดเด่นในการ
ออกแบบและการน าเสนอผลงาน 
 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) 
การถ่ายภาพในงานแฟช่ัน 
(Photography in Fashion) 
 การปฏิบติังานถ่ายภาพแฟชัน่ในลกัษณะต่างๆ 
โครงการศึกษาองคป์ระกอบของภาพถ่ายแบบแฟชัน่ ทั้งใน
และนอกสถานท่ี  เพ่ือเนน้ลกัษณะเด่นของเคร่ืองแต่งกาย  
และเคร่ืองประดบัต่างๆ สร้างบุคลิกเฉพาะตวัในงาน
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) 
การออกแบบเส้ือผ้าส าหรับการแสดง  
(Costume Design for Performing Art) 
 การปฏิบติังานออกแบบเคร่ืองแตง่กายส าหรับ
การแสดง  เส้ือผา้ส าหรับละคร  ทั้งละครเวทีและการแสดง
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  โดยศึกษาลกัษณะเส้ือผา้ท่ีส่งเสริม
บุคลิกภาพของตวัละคร  และสอดคลอ้งกบัเส้ือผา้ของเร่ือง 
 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) 
การออกแบบเคร่ืองประดบั 
(Jewelry Design) 
 ออกแบบเคร่ืองประดบัตกแต่ง  และอญัมณี
เบ้ืองตน้  สดัส่วนของเคร่ืองประดบั  คุณสมบติัและ
ขอ้จ ากดัต่างๆ  สร้างงานออกแบบเคร่ืองประดบัใหส้มัพนัธ์
กบัเคร่ืองแต่งกายในโอกาสต่างๆ งานออกแบบสร้างสรรค ์ 
เคร่ืองประดบัดว้ยวสัดุต่างๆ กนั  ปฏิบติังานออกแบบภาพ
ร่าง 
 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) 
การประชาสัมพนัธ์งานแฟช่ัน 
(Fashion Promotion) 
 รูปแบบ  ขั้นตอน  วธีิการ  ประชาสมัพนัธ์  งานแฟชัน่
ทั้งตวัแบบประชาสมัพนัธ์  และการสร้างความเขา้ใจใน
ทรัพยากร และองคป์ระกอบท่ีหลากหลาย  การสร้างสรรคแ์ละ
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ 
 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) 
การออกแบบซิลสกรีนในงานแฟช่ัน 
(Silkscreen  in  Fashion) 
 การปฏิบติังานภาพพิมพด์ว้ยเทคนิค  silkscreen 
(แม่พิมพต์ะแกรงไหม) ดว้ยวธีิพิมพนู์นและพิมพผ์ิวเรียบ  เพ่ือ
มุ่งเนน้สร้างงานออกแบบท่ีมีลกัษณะโดดเด่น  เฉพาะตวั 
 Practice of silkscreen printing process of relief and 
flat color techniques to create notable design works 
 
914-337                                                                  3(1-4-4)      
การออกแบบบาตกิในงานแฟช่ัน 
(Batik Design in Fashion) 
 การปฏิบติัการสร้างงานศิลปกรรมผา้  เชิงหตัถศิลป์  
ดว้ยกรรมวธีิสร้างงานบาติกในแบบต่างๆ ดว้ยสีธรรมชาติ  และ
สีสงัเคราะห์  เพ่ือสร้างงานออกแบบใหมี้ลกัษณะโดดเด่น  และ
รักษาภูมิปัญญา เอกลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน 
 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) 
ภาษาองักฤษเพ่ือนกัออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  
(English for Fashion Designers) 
 นิยามศพัทภ์าษาองักฤษและเน้ือหาทางเทคนิคใน
สาขาวชิาการออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกายเพ่ือ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่อไป 
 English technical terms and terminology of 
fashion design and clothing for advance research and 
study 
 
914-339                                                                   2(1-2-3)  
การออกแบบดนตรีในงานแฟช่ันโชว์  
(Sound Design and Music for Fashion Show) 
   บทบาทและหนา้ท่ีของดนตรีท่ีมีต่อวงการแฟชัน่ 
ท่วงท านองและจงัหวะดนตรีท่ีส่งผลต่อการสร้างรสนิยม
ต่ออารมณ์และความรู้สึก กระแสทางดนตรีท่ีมีต่อวงการ
แฟชัน่ในยคุปัจจุบนั การเลือกใชด้นตรีใหเ้หมาะสมกบัการ
เดินแฟชัน่และการประชาสมัพนัธ์สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 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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