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คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์
The Faculty of Fine and Applied Arts
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดสอน
3 สาขาวิชา คือ
1. คอมพิวเตอร์กราฟิก
2. การออกแบบภายใน
3. การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
ผู้สำ�เร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต (ศป.บ.)

ออกแบบเครือ่ งเรือน ออกแบบจัดแสง เพือ่ เตรียมความพร้อมสำ�หรับ
การเป็นนักออกแบบภายในมืออาชีพ รวมถึงสายงานด้านการออกแบบ
เครื่องเรือน การออกแบบจัดแสง การออกแบบพื้นที่ นิทรรศการ
ดิสเพลย์ ตลอดจนนักบริหารจัดการธุรกิจการออกแบบภายใน

คอมพิวเตอร์กราฟิก
มุ่งสอนพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ
งานกราฟิกทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอาชีพ พัฒนา
ประสบการณ์ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านงานออกแบบกราฟิก
นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบกราฟิกสือ่ ภาพเคลือ่ นไหว งานออกบบ
แอนิเมชัน่ สือ่ กราฟิกออนไลน์ นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบตัว
อักษร นักออกแบบตราสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ นักออกแบบคาแร็คเตอร์
นักออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล (Info Graphic) นักออกแบบอินเตอร์เฟส
(User Interface Design) และนั ก พั ฒ นางานออกแบบเชิ ง
ปฏิิสัมพันธ์ (User Experience Design)

ชื่อปริญญาและอักษรย่อ

การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
มุ่งสอนทักษะพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เชิงแฟชั่น ผนวกกับหลักการและประสบการณ์
วัตถุประสงค์และแนวทางการประกอบอาชีพ
จากผู้ประกอบการดำ�เนินธุรกิจ และทักษะที่เกี่ยวข้องทั้งทางทฤษฎี
มุง่ เน้นผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพทางวิชาการทัง้ ศาสตร์และศิลป์
และปฏิบัติในงานออกแบบ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
ผนวกกับความรู้ทางด้านธุรกิจ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง
อาชีพในวงการแฟชั่น อาทิ นักออกแบบแฟชั่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ตามสาขาวิชาที่เรียน เพื่อจะได้เป็นบัณฑิตที่พร้อมจะเข้าสู่วิชาชีพได้
เครื่องประดับ กระเป๋าและรองเท้า ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น
ทันทีที่สำ�เร็จการศึกษา
สไตลิสต์แฟชั่น

การออกแบบภายใน
วางรากฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบควบคู่กับ
การดำ�เนินธุรกิจ ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานและ
การฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงฝึกทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบสำ�หรับนำ�ไปใช้ในงานออกแบบภายใน

1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
		 ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
		 Bachelor of Fine Arts (Computer Graphic)
		 B.F.A. (Computer Graphic)
2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
		 ศป.บ. (การออกแบบภายใน)
		 Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
		 B.F.A. (Interior Design)
3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบและธุรกิจแฟชัน่ )
		 ศป.บ. (การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น)
		 Bachelor of Fine Arts (Fashion Design and
			 Fashion Business) 			
		 B.F.A. (Fashion Design and Fashion Business)
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โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาการออกแบบภายใน (138 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์
(3)
		 และนวัตกรรม
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม (3)
		 ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน
GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล (3)

หรือ : เลือกจากรายวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย
		 ยุคประเทศไทย 4.0
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล
BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง
EO 100 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

(3)
(3)
(3)
(3)

หรือ : เลือกจากรายวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ
(3)
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
CE 100 ความรู้เบื้องต้น
(3)
		 เกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์
CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์ (3)
		 และ loTs
CT 102 ความรู้เบื้องต้น
(3)
		 เกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง
		 และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
LA 020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(-)
LA 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 (3)
LA 122 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 (3)

FA 207 องค์ประกอบศิลป์
FA 223 การวาดเส้น
FA 224 ประวัติศาสตร์ศิลปะ
FA 225 ทฤษฎีสี
LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

กลุ่มวิชาเอก 72 หน่วยกิต
(3) ID 293 พื้นฐานการออกแบบภายใน 1(3)
(3) ID 294 พื้นฐานการออกแบบภายใน 2(3)
(3)
(3) ID 307 คอมพิวเตอร์
		
เพื
อ
่
งานออกแบบภายใน
(3)
(3) ID 308 แนวความคิดในการออกแบบ(3)
ID 315 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม(3)
		 ภายใน
ID 316 เทคโนโลยีการออกแบบ (3)
		 เฟอร์นิเจอร์
ID 319 งานระบบประกอบอาคาร (3)
ID 322 การออกแบบภายใน 1 (3)
ID 323 การออกแบบภายใน 2 (3)
ID 324 การออกแบบภายใน 3 (3)
ID 325 การออกแบบภายใน 4 (3)
ID 326 การออกแบบภายใน 5 (3)
ID 328 วัสดุสำ�หรับงานออกแบบ (3)
		 ภายใน
ID 329 เทคโนโลยีการก่อสร้าง (3)
		 สำ�หรับงานออกแบบภายใน
ID 330 การออกแบบภายใน
(3)
		 ลักษณะไทย
ID 331 ปรัชญาทางการออกแบบ (3)
		 ภายใน
ID 332 การจัดทำ�รายละเอียด
(3)
		 โครงการออกแบบภายใน
ID 333 ทฤษฎีและเกณฑ์
(3)
		 ในการออกแบบ
ID 334 การประเมินราคาสำ�หรับ (3)
		 การออกแบบภายใน
ID 335 การประกอบวิชาชีพ
(3)
		 ทางการออกแบบภายใน
ID 336 การออกแบบจัดแสง
(3)
		 เพื่องานออกแบบภายใน
ID 400 โครงงานศิลปนิพนธ์
(3)
ID 401 ศิลปนิพนธ์
(6)
ID 411 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
(-)
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาอื่นใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์หรือเลือกในสาขา
วิชาการออกแบบภายในต่อไปนี้ หรือเลือก
เรียนจากกลุ่มวิชาโทที่คณะอื่นกำ�หนดไว้
ID 361 การออกแบบนิทรรศการ (3)
ID 362 ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน (3)
ID 366 การบริหารงานพิพิธภัณฑ์ (3)
ID 370 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ (3)
ID 371 เทคนิคการออกแบบตกแต่ง (3)
ID 372 พื้นฐานการออกแบบอาคาร (3)
		 เพื่อการประหยัดพลังงาน
ID 373 คอมพิวเตอร์สำ�หรับการ (3)
		 นำ�เสนอผลงานการออกแบบ
ID 374 ธุรกิจการออกแบบภายใน (3)
ID 375 การถ่ายภาพเพื่องาน
(3)
		 ออกแบบภายใน
ID 376 สัมมนาการออกแบบภายใน (3)
ID 377 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง (3)
		 การออกแบบภายใน
ID 378 การจัดสวนสำ�หรับ
(3)
		 บ้านพักอาศัย
ID 379 การออกแบบร่างสำ�หรับ (3)
		 งานออกแบบภายใน
ID 380 เทคโนโลยีการจัดการ
(3)
		 สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
ID 381 จิตวิทยาในการออกแบบ (3)
		 สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
ID 382 เทคนิคการนำ�เสนอ
(3)
		 เพื่องานออกแบบ
ID 383 โครงงานทางการออกแบบ (1)
		 ภายใน 1
ID 384 โครงงานทางการออกแบบ (1)
		 ภายใน 2
ID 385 โครงงานทางการออกแบบ (1)
		 ภายใน 3
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โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาการออกแบบภายใน (138 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
TH 104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ZH 100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
			

กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 72 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต

(3)
(3)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือรายวิชาที่เปิดสอน
ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือ
เลือกจากรายวิชาเลือกเสรีของคณะต่อไปนี้
FA 213 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ
(3)
FA 352 ศิลปวิจักษ์
(3)
FA 353 ประวัติศาสตร์ศิลปะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3)
FA 354 ศิลปะจีนวิจักษ์
(3)
FA 355 จิตรกรรมสีน้ำ�มัน
(3)
FA 356 จิตรกรรมทิวทัศน์
(3)
FA 357 การวาดภาพคนเหมือน
(3)
FA 370 ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน
(3)
FA 359 การวาดภาพสร้างสรรค์
(3)
FA 360 การวาดภาพร่าง
(3)
FA 361 จิตรกรรมสีน้ำ�
(3)
FA 362 ศิลปวิจารณ์
(3)
FA 363 การพัฒนาทักษะการออกแบบในศตวรรษที่ 21 (3)
ID 386 การเขียนแบบเบื้องต้น ด้วยคอมพิวเตอร์
(3)
ID 387 พื้นฐานการออกแบบภายในสำ�หรับที่พักอาศัย (3)
ID 388 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
(3)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
ชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
FA 207
FA 223
GE 170
GE 171
ID 293
LA 020
SC 106

ชื่อวิชา
องค์ประกอบศิลป์
การวาดเส้น
สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
พื้นฐานการออกแบบภายใน 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา
FA 224
FA 225
ID 294
ID 307
ID 308
MA 109
		

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ		
ทฤษฎีสี		
พื้นฐานการออกแบบภายใน 2
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบภายใน
แนวความคิดในการออกแบบ
คณิตศาสตร์และสถิติ
เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ภาคเรียนที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ID 383 วิชาเลือกเสรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หน่วยกิต
3

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ID 319
ID 322
ID 328
LA 121
		
		
		

ชื่อวิชา
งานระบบประกอบอาคาร
การออกแบบภายใน 1
วัสดุสำ�หรับงานออกแบบภายใน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา

ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา
ID 315
ID 316
ID 323
ID 333
LA 122
		
		

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
เทคโนโลยีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
การออกแบบภายใน 2		
ทฤษฏีและเกณฑ์ในการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ภาคเรียนที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ID 331 ปรัชญาทางการออกแบบภายใน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หน่วยกิต
3

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
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คณะศิลปกรรมศาสตร์

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ID 324
ID 329
ID 332
ID 336
LA 241

ภาคเรียนที่ 2 (15 หน่วยกิต)

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การออกแบบภายใน 3
3
เทคโนโลยีการก่อสร้างสำ�หรับงานออกแบบภายใน 3
การจัดทำ�รายละเอียดโครงการออกแบบภายใน 3
การออกแบบจัดแสงเพื่องานออกแบบภายใน
3
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1		
3

รหัสวิชา
ID 325
ID 330
ID 334
		

ชื่อวิชา
การออกแบบภายใน 4		
การออกแบบภายในลักษณะไทย
การประเมินราคาทางการออกแบบภายใน
เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ภาคเรียนที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ID 411 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
		 เลือกจากกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

หน่วยกิต
3
3
3
6

หน่วยกิต
300 ชั่วโมง
3

ชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ID 326 การออกแบบภายใน 5
ID 335 การประกอบวิชาชีพทางการออกแบบภายใน
ID 400 โครงงานศิลปนิพนธ์
วิชาเลือกเสรี

ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
3
3
3
3

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ID 401 ศิลปนิพนธ์ 		

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หน่วยกิต
6
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