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หลักสูตร                  สาขาวิชา             บเชิงวัฒนธรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

              
 
ชื่อหลักสูตร                                   ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 
ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย                                        เชิงวัฒนธรรม) 
                       เชิงวฒันธรรม) 
 ภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy  (Culture - Based Design Arts)   
  Ph.D. (Culture - Based Design Arts) 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1.                                            กรุงเทพฯ 
2.                                  พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 
 

วัตถุประสงค ์
1. สร้างผลผลิตทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการวิจัยที่ดี 
2. ผลิตผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  
3. เผยแพร่ผลงานการวิจัยจากภูมิปัญญา จิตวญิญาณไทย เพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน 
4. สนับสนุนส่งเสริมมโนคตนิิยมของสังคมไทยสู่ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อความยั่งยนืทางวฒันธรรมไทย 

 
                          

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านศิลปะและการออกแบบ หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาอื่นและมีผลงานที่เก่ียวข้องกับศิลปะและการออกแบบ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 ข้อ 6 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
                  
                                                 เชิงวัฒนธรรม จัดการศึกษาแบบ 1.1 

วิชาบังคับ (ไม่นบัหน่วยกิต) 9          
วิทยานพินธ์ มีคา่เทียบเท่า      48          
                              มีค่าเทียบเท่า 48          
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1.                             จ านวน 9 หน่วยกิต 

371 601 บูรณาการ        ศิลปะการออกแบบเชิงวฒันธรรม  3(2-2-5) 
 (Integrated Research in Culture - Based - Design Arts)  
371 602 ทฤษฎีทางวฒันธรรมและนวัตกรรมในงานศิลปะการออกแบบ 3(2-2-5) 
 (Cultural Theory and Innovative in Design Arts)  
371 603       ศลิปวฒันธรรมและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 (Seminar in Cultural Design Arts)  
 

2.             (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต  
371 621             มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 
                 
371 601 บูรณาการการวิจัยศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 (Integrated Research in Culture - Based - Design Arts) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 ระเบียบวิธีวิจัย บูรณาการ การสร้างสรรค์  การวิจัยศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม สร้างพลวัตร
ทางสังคม 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Research methodology, Integration, Creative, Research in culture based - design 
arts, to built a social dynamic.  
 Field trips required. 
 
371 602 ทฤษฎีทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมในงานศิลปะการออกแบบ  3(2-2-5) 
 (Cultural Theory and Innovative in Design Arts) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 แนวคิด บริบท ข้อค้นพบ ทฤษฎีทางวัฒนธรรมที่สัมพนัธ์กับการสร้างนวัตกรรมศิลปะการออกแบบ 
 มีการศึกษานอกสถานที่  
 Concept, context, findings, cultural theory related to design arts innovation. 
 Field trips required. 
 
371 603 สัมมนาศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 (Seminar in Culture and Design Arts) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 การวิพากษ์บริบทของวัฒนธรรม ผลกระทบของศิลปะการออกแบบต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 
การสร้างประเดน็ในนวัตกรรมศิลปะการออกแบบ  
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Critique of cultural context, influences of design arts on cultural changes, keynotes 
in design arts innovation, and thesis development. 
 Field trips required. 
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371 621 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 เงื่อนไข: สอบผ่านทุกรายวชิาในหลักสูตร และผ่านเกณฑ์ตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย 
 การสร้างสรรค์กระบวนการวิจัย บูรณาการข้อค้นพบที่เก่ียวข้องภายใต้ค าแนะน าของอาจารย ์
ที่ปรึกษา 
 Creation of research process, integrated of research findings related to culture 
based - design arts under the advisor’s co - creation. 
 
 
                                   

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 และ/หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ มีเงื่อนไข ดังนี ้
1. ต้องได้รับค่าระดับ S ในรายบังคับทุกรายวิชา และ 
2. ได้จัดแสดงเผยแพร่แก่สาธารณะในรูปแบบนทิรรศการ 


