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สถานที่จัดการเรียนการสอน 
1. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ  
2. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม  

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความ รับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้ความสามารถที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ น าไปสู่

บทบาทใหม่ในการท างาน หรือสร้างกิจการของตนเองได้ 
3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การผลิตผลงานวิจัย ด้านการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อย่างมีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตน รวมทั้งยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานในแบบนวัตกรรมใหม่ได้ 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านศิลปะ หรือสาขาทางด้านการออกแบบ ที่ไม่ใช่สาขา 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาทางวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร 
บริหารธุรกิจ การตลาด เป็นต้น โดยจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

(1) ผลการศึกษาเฉลี่ยตัง้แต่ 3.00 ข้ึนไป (ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์ท างาน)  
(2) ผลการศึกษาเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.80  และมีประสบการณ์วิชาชีพด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 1 ปี   
(3) กรณีมีคุณสมบัติไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 ข้อ 6 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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โครงสร้างหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบงัคับ 22 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 12 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

 

แผน ข 
หมวดวิชาบงัคับ 22 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเทา่)   6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
และสอบประมวลความรอบรู้ 

 
รายวิชา 

1. แผน ก แบบ ก 2 
1.1 หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 22 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 

363 511  การออกแบบเชิงทดลองด้านพืน้ที่และวัสด ุ 4(2-4-6) 
 (Experimental Design of Space & Materials)  
363 512  ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ 4(2-4-6) 
 (The Art of Design Business and Entrepreneurship) 
363 513  ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4) 
 (Visualization Skills for Product Design) 
363 514  การสร้างแนวคิดการออกแบบ 4(2-4-6) 
 (Design Thoughts) 
363 515  ประสบการณ์วิชาชีพกบัการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4(2-4-6) 
 (Professional Experience in Product Design)  
363 516  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Research Methodology for Product Design)  
 

1.2 หมวดวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้   
363 521 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (User Experience Research for Product Design)  
363 522  การออกแบบและวัฒนธรรม 3(1-4-4) 
 (Design and Culture) 
363 523  งานออกแบบวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Design Appreciation) 
363 524  การออกแบบภายใต้ความร่วมมอื 3(1-4-4) 
 (Collaborative Design) 
363 525  สัมมนาการออกแบบ 3(1-4-4) 
 (Design Seminar) 
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1.3 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
363 531  วิทยานพินธ ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

1.4 วิชาภาษาต่างประเทศ (ไมน่ับหน่วยกิต) 
363 541  ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 
 (English for Designers) 
 

2. แผน ข  
2.1 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 22 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

363 511  การออกแบบเชิงทดลองด้านพืน้ที่และวัสดุ 4(2-4-6) 
 (Experimental Design of Space & Materials)  
363 512  ธุรกิจการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ 4(2-4-6) 
 (The Art of Design Business and Entrepreneurship) 
363 513  ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4) 
 (Visualization Skills for Product Design) 
363 514  การสร้างแนวคิดการออกแบบ 4(2-4-6) 
 (Design Thoughts) 
363 515  ประสบการณ์วิชาชีพกบัการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 4(2-4-6) 
 (Professional Experience in Product Design) 
363 516  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Research Methodology for Product Design) 
 

2.2 หมวดวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวชิาดังต่อไปนี้   
363 521 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (User Experience Research for Product Design)  
363 522  การออกแบบและวัฒนธรรม 3(1-4-4) 
 (Design and Culture) 
363 523  งานออกแบบวิจักษ ์ 3(3-0-6) 
 (Design Appreciation) 
363 524  การออกแบบภายใต้ความร่วมมอื 3(1-4-4) 
 (Collaborative Design) 
363 525  สัมมนาการออกแบบ 3(1-4-4) 
 (Design Seminar) 
 

2.3 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
363 532  การค้นคว้าอิสระ      มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
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2.4 วิชาภาษาต่างประเทศ (ไมน่ับหน่วยกิต) 
363 541  ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 
 (English for Designers) 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
363 511  การออกแบบเชิงทดลองด้านพืน้ที่และวัสดุ 4(2-4-6) 
 (Experimental Design of Space & Materials)  
 การศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ภายใต้องค์ประกอบของปริภูมิ ปริมาตร เวลา พื้นผิว วัสดุ 
โดยใช้บริบททางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 
 Comprehensive study, analysis, experiment and evaluation of design in terms of 
space, volume, time, texture and materials, in the cultural, scientific and technological contexts; 
their application to advance product design. 
 
363 512  ธุรกิจการออกแบบและการเปน็ผู้ประกอบการ 4(2-4-6) 
 (The Art of Design Business and Entrepreneurship)  
 การสร้างคุณค่าและมูลค่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับปัจจัยและเงื่อนไขทางการตลาด 
ตามการขับเคลื่อนของสังคม ยุคสมัย และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบ 
 The art of creating value through product design, with consideration of marketing 
factors and conditions which are influenced by changing social, historical attitudes, and product 
values; towards design entrepreneurship. 
 
363 513  ทักษะการสื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4) 
 (Visualization Skills for Product Design) 
 การสร้างและสื่อสารแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์สามมิติ การน าเสนอ เพื่อ
สื่อสารภาพแนวคิดในการออกแบบ 
 Sketching for product design; 3D-computerized design; presentation and 
communication of design concepts. 
 
363 514  การสร้างแนวคิดการออกแบบ 4(2-4-6) 
 (Design Thoughts) 
 การสร้างดุลยภาพระหว่างความจริงกับจิตนาการ เหตุและผล จุดเริ่มต้นทางความคิดผ่าน
กระบวนการ ที่สอดคล้อง จนน าไปสู่ทฤษฎีเพื่อผลลัพธ์ทางรูปธรรมและนามธรรม 
 Balance between reality and imagination; reasoning and outcome; initiation of 
design thoughts through relevant processes; theoretical consideration leading to physical and 
abstract outcomes. 
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363 515  ประสบการณ์วิชาชีพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4(2-4-6) 
 (Professional Experience and Product Design)  
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงข้อมูลกระบวนการในการออกแบบและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน
เชิงธุรกิจและการตลาด  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Business and marketing related procedures in product design. 
 Field trip required. 
 
363 516 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงวิชาการส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 

(Research Methodology for Product Design) 
 กระบวนการและปฏิบัติการวิจัยเก่ียวกับการออกแบบ การเตรียมความพร้อมใน การท าวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ 
 Research methods and procedures for product design; design research training for 
thesis or independent study. 
 
363 521  การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3(3-0-6) 
 (User Experience Research for Product Design) 
 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย และการน าผล
วิจัยไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 User experience research; primary data collection in field research; data analysis 
and application of research to product design. 
 
363 522  การออกแบบและวัฒนธรรม 3(1-4-4) 
 (Design and Culture) 
 การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการออกแบบต่าง ๆ ในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
ทักษะและกระบวนการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Study of local and international design cultures and wisdom; skills and 
comprehension of relevant processes for product design development.  
 Field trip required. 
 
363 523  งานออกแบบวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Design Appreciation) 
 การซึมซับ รับรู้ ตีความ เปรียบเทียบ ผลงาน บริบท และกระบวนการท างานของนักสร้างสรรค์
ต่างๆ ผู้มีบทบาทหรือมีแนวคิดโดดเด่น น าไปสู่แนวคิด และรสนิยมเฉพาะตัว 
 Appreciation, reception, interpretation and comparison of products, contexts and 
design processes of various distinctive creative designers; formulation of idiosyncratic design 
concepts and styles. 
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363 524  การออกแบบภายใต้ความร่วมมือ 3(1-4-4) 
 (Collaborative Design)  
 การศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการน าสู่แนวคิดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ในลักษณะของ การวิจัยเชิง
ลึก และการวิจัยภาคสนามร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่เป็นแหล่งผลิต 
 Collaborative design study and consultation with commissioners; original design 
concepts and product models as deep research and field research in collaboration with source 
production organization sources. 
 
363 525 สัมมนาการออกแบบ 3(1-4-4) 
 (Design Seminar) 
 การน าประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมาท าการสัมมนา การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
วิเคราะห์หาเหตุและสรุปผลที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักออกแบบ 
 Utilization of various gained experiences to organize seminars, debates, exchange of 
opinions and analyses of causes and conclusions for skills development of design professionals.   
 
363 531  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 การวิจัยตามหัวข้อที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภาคการออกแบบประกอบ
กับงานทฤษฎี โดยงานวิจัยควรมีความลึกซึ้งในด้านแนวคิด และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในสภาพจริง 
 Research on the subject approved by the thesis committee; application of relevant 
theories to approved research topic; thesis exhibiting critical concepts and real world applicability. 
 
363 532  การค้นคว้าอิสระ      มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 การค้นคว้าอิสระที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบทางผลิตภัณฑ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
 Independent study on the subject of product design with approval from 
comprehensive examination committee. 
 
363 541  ภาษาอังกฤษส าหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 
 (English for Designers) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U 
 การพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง การน าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับการศึกษาค้นคว้า ด้าน
ศิลปะและการออกแบบ 
 English reading, listening, and presentation skill improvement for the purpose of art 
and design studies. 


