
Design Support 
 
2502130 วัสดุและเทคนิควิทยา 1  3(2-2-5) 
 กระบวนการผลิตแบบต่างๆที่ไมต่อ้งอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงู เนน้วสัดใุนงานหตัถกรรมและวสัดพุืน้ถิ่น การ

ทดลองคน้ควา้เก่ียวกบัวสัดเุหล่านัน้ การทศันศกึษาแหล่งผลิตที่หลกัการเลือกใชว้สัดแุละกรรมวิธีการผลิตที่
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและเหมาะสมส าหรบังานออกแบบผลิตภณัฑ ์   

 Material and Technology I  
 MAT TECH I 
 Various low technological processes with emphasis on craft and local materials; material 

experimentation; local fieldtrip to craft workshops; principles of selection of materials, and 
production processes which are environmentally friendly and appropriatefor product design. 

 
2502131 วัสดุและเทคนิควิทยา 2  3(2-2-5) 
 เงือ่นไขรายวชิา : รายวชิาทีต่อ้งสอบผ่าน 2502130 
 กระบวนการผลิตแบบต่างๆที่อาศยัเทคโนโลยีขัน้สงู เนน้วสัดใุนงานอตุสาหกรรม พลาสติก โลหะ และวสัดุ

สงัเคราะหส์มยัใหม่ การทดลองคน้ควา้เก่ียวกบัวสัดเุหล่านัน้ การทศันศกึษาโรงงานและอตุสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้ง หลกัการเลือกใชว้สัดแุละกรรมวิธีการผลิตที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้มและเหมาะสมส าหรบังาน
ออกแบบผลิตภณัฑ ์

 Material and Technology II  
 MAT TECH II 
 Condition : PRER 2502130 
 Various processes based on advanced technology, with emphasis on industrial materials, plastic, 

metal and new materials; material experimentation; factory and industry visit; principles of selection 
of materials, and production processes which are environmentally friendly and appropriate for 
product design. 

 
2502230 มนุษยปัจจัยและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 ระบบการท างานของสรีระมนษุย ์ขนาดสดัส่วน ขีดความสามารถ ความจ ากดั และปฏิกิรยิาทางดา้นการรบัรู ้

ความเขา้ใจ พฤตกิรรม และความรูส้กึ แนวคิดและวิธีการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มติิ ที่เหมาะสมกบัผูใ้ช้
ทัง้ดา้นกายภาพ จิตวิทยา สงัคม และวฒันธรรม 

 Human Factors and Design  
 HUM FAC DSGN 



 Human physical systems, anthropometry, abilities, limitations and reactions on perception, 
cognition, behavior and emotion; ideas and methods in 2 dimensional, 3 dimensional and 4 
dimensional design appropriate to the user’s physical, psychological, social and cultural contexts. 

 
2502100 ประวัติศาสตรศิ์ลปะและงานออกแบบ 1 3(3-0-6) 
 ภาพรวมของศิลปะและงานออกแบบตัง้แตย่คุโบราณจนถึงสิน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 18งานวิจติรศิลป์และศิลปะพืน้

ถิ่นจากแหล่งวฒันธรรมหลากหลายในโลก รูปลกัษณข์องศิลปะท่ีส าคญัและการเชื่อมโยงกบับรบิทดา้น
เทคโนโลยี ประวตัิศาสตร ์เศรษฐกิจสงัคม และวฒันธรรม 

 History of Arts and Design I   
 HIST ART DSGN I 
 Overview of art and design since antiquity to the 18th century(A.D.); fine and vernacular art from 

diverse world cultures; formal characteristics of significant artworks and relation to technological, 
historical, socio-economic and cultural contexts. 

 
2502200 ประวัติศาสตรศิ์ลปะและงานออกแบบ 2 3(3-0-6) 
 เงือ่นไขรายวชิา : รายวชิาทีต่อ้งสอบผ่าน 2502100 
 การส ารวจภาพรวมของศิลปะและงานออกแบบตัง้แต่ตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจบุนั   ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงสู่แนวคดิสมยัใหม่และเงื่อนไขที่น าไปสู่แนวคิดหลงัสมยัใหม่ รูปลกัษณข์องศิลปะและงาน
ออกแบบที่ส าคญั โดยเนน้ตัง้แตห่ลงัสิน้สดุสงครามโลกครัง้ที่สอง และการเชื่อมโยงศิลปะและงานออกแบบ
เหล่านัน้กบับรบิทต่างๆ ดา้นเทคโนโลยี ประวตัิศาสตร ์เศรษฐกิจสงัคม และวฒันธรรม 

 History of Arts and Design II  
 HIST ART DSGN II 
 Condition : PRER 2502100 

Overview of art and design since antiquity to the 19th century(A.D.); the cause of modernity and the 
conditions of post-modernity;   formal characteristics of significant artworks, particularly those since 
the end of WWII, and relation to technological, historical, socio-economic and cultural contexts. 

 
2502333 ระเบียบวิธีวิจัยด้านการออกแบบ 3(3-0-6) 
 ระเบียบวิธีวิจยัดา้นการออกแบบ การเก็บขอ้มลู การวเิคราะห ์การอภิปรายผล  
 และการเขยีนรายงานการวิจยั 
 Design Research Methodology  
 DSGN RES METH 
 Design research methodology; data collection, analysis, interpretating and report writing. 

 



2502334 หลักการตลาดส าหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 

 การส ารวจแนวความคิดพืน้ฐานทางการตลาดส าหรบันกัออกแบบ หลกัการตลาด องคป์ระกอบพืน้ฐาน 

สภาพแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้รโิภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกและวเิคราะหต์ลาดเป้าหมาย 

การวางกลยทุธท์างการตลาดเพื่อการออกแบบและการพฒันาผลิตภณัฑ ์การตัง้ราคาสินคา้ ช่องทางการจดั

จ าหน่าย การกระจายสินคา้และการส่งเสรมิการตลาด 

 Principles of Marketing for Designers  

 PRINC MARK DSGNER 

 Overview of marketing concepts for designers; marketing principles, basic elements, environment, 

consumer behavior, marketsegmentation, selection and analysis of targeted customers; market 

strategies for design and product development, pricing, distribution channels, logistics and 

promotion.  
 


