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สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะมัณฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร วังทา่พระ กรุงเทพฯ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  
 

วัตถุประสงค ์
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความคิด ความรู้การสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ

เครื่องประดับขั้นสูง สามารถค้นคว้าและวิจัยด้วยเทคโนโลยีหรือทฤษฎีใหม่ๆ รวมทั้งออกแบบเครื่องประดับโดย
ค านึงถึงรากเหง้าทางภูมิปัญญาและทักษะฝีมือประณีตศิลป์ 

2. เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มความสามารถการผลิตงานนวัตกรรมเครื่องประดับ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
เอกลักษณ์ของผลงานเฉพาะบุคคล 

3. สามารถผลิตนักวิชาการด้านการออกแบบเครื่องประดับ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หรือมี
ประสบการณ์ในงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างน้อย 2 ปี โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มี 1 
แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 

รายวิชาบังคบั 22 หน่วยกิต 
รายวิชาเลือก  ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์  มีคา่เทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับไม่เพียงพอจะต้อง
ลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และ
ต้องได้ผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) 
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รายวิชา 
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  นักศึกษาที่มีพื้นฐานด้านอัญมณีและเครื่องประดับไม่เพียงพอ

จะต้องลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และต้องได้ผลการศึกษา
เป็น S 
366 103  พื้นฐานการท าเครื่องประดบั  3(1-4-4)  
 (Basic Jewelry Making) 
366 211  การออกแบบเครื่องประดับ 5 6(2-12-4)  
 (Jewelry Design V) 

นอกจากนี้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอาจพิจารณาเห็นสมควรให้นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม 

 
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 22 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 

366 511  มานุษยวทิยาและสนุทรียศาสตร์เคร่ืองประดับ 4(3-3-6) 
 (Antropology and Aesthetics of Jewelry) 
366 512  วิธีวิจัยและการออกแบบแนวคิดเชิงวัฒนธรรม 4(3-3-6) 
 (Research Methodologies and Cultural Concepts Design) 
366 513  ปรัชญาการประดบัตกแต่งแบบไทย 4(3-3-6) 
 (Philosophy of Thai Ornament) 
366 514  วิสาหกิจและธุรกิจเคร่ืองประดบั 4(3-3-6) 
 (Jewelry Enterprise and Business) 
366 515  โครงงานส่วนบุคคล 4(3-3-6) 
 (Individual Project) 
366 516  วัฒนธรรมทัศนา 2(ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง) 
 (Cultural Vista) 
 

หมวดวิชาเลือก  ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
อื่นภายในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
366 521  ทฤษฎีและมโนคติของเคร่ืองประดับร่วมสมัย 3(2-2-5) 
            (Theory and Conceptual Ideas of Contemporary Jewelry) 
366 522  การออกแบบงานโลหะ 3(1-4-4) 
     (Metal Design) 
366 523  เครื่องประดับท้องถิ่นและประเพณีนิยม 3(2-2-5) 
     (Local and Traditional Jewelry Studies) 
366 524  เทคโนโลยีเก่ียวกับการสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
     (Technology and Creativity) 
 

หมวดวิทยานิพนธ์ 
366 531  วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
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ค าอธิบายรายวิชา  
366 511  มานุษยวิทยาและสุนทรียศาสตร์เครื่องประดับ  4(3-3-6)    
 (Anthropology and Aesthetics of Jewelry)  
 แนวคิดเชิงมานุษยวิทยา ความต่อเนื่องและอิทธิพลของแบบแผนศิลปะตะวันตก แนวคิดทาง
ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับหลักสุนทรียศาสตร์ รวมถึงพัฒนาการการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน/นักออกแบบ
เครื่องประดับหรือวัตถุที่เก่ียวพันกับร่างกาย  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Anthropology of jewelry. Relationship and influence of Western art, aesthetics 
related philosophy. Development of creative thinking in jewelry or body ornaments 
artists/designers. 
 Field study required 
 
366 512  วิธีวิจัยและการออกแบบแนวคิดเชิงวัฒนธรรม 4(3-3-6)    
 (Research Methodologies and Cultural Concepts Design) 
 กระบวนการ ระเบียบวิธีการวิจยั ขั้นตอนการสร้างแนวคิดและโครงงานวิจัย วิธีวิเคราะห์ระบบ
ความคิดและเหตุปัจจัยที่เสริมสร้างการแสดงออกหรือสืบทอดทางวัฒนธรรม รวมถึงวิธีการประยุกต์ใช้ในการ
น าเสนอสูง่านเคร่ืองประดับ ทัง้เชิงศิลปะและเชิงพาณชิย ์
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Research protocol and methodology. Process in building arguments in research. 
Analyse thinking process and factors contributing to cultural expressions or inheritance. 
Adaptation to artistic and commercial jewelry. 
 Field study required 
 
366 513  ปรัชญาการประดับตกแต่งแบบไทย  4(3-3-6) 
 (Philosophy of Thai Ornament) 
 แนวคิด ปรัชญาตะวันออก พื้นฐานศิลปะ สังคม และวัฒนธรรมการประดับตกแต่งของชนชาติ
ไทย รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดร่วมกัน และความเข้าใจสุนทรียศาสตร์แห่ง
เครื่องประดับลักษณะไทย 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Concepts, eastern philosophy, artistic, social and cultural foundation of Thai 
jewelry. Critical thinking and understanding of Thai jewelry aesthetics. 
 Field study required 
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366 514  วิสาหกิจและธุรกิจเครื่องประดบั 4(3-3-6) 
   (Jewelry Enterprise and Business) 
 พัฒนาการทางอุตสาหกรรมศิลปะเครื่องประดับ และหลักการบริหารธุรกิจที่น าไปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบจากนักออกแบบอาชีพ องค์กร บริษัท ห้องแสดงงาน พิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ 
ทักษะการสร้างงานฝีมือแบบดั้งเดิม กฎหมายสิทธิบัตรและการค้า ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนัก
ออกแบบ ลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างแบรนด์ อัตลักษณ์ของธุรกิจ และการ
ประชาสัมพันธ์ 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Industrial development and principles related to commercial jewelry production. 
Discussions with professional designers from organisations, companies, galleries and museums. 
Traditional artistic skills, Patent and commercial laws, Designer ethics. Consumer behaviours, 
Branding, business identity and public relations.   
 Field study required 
 
366 515 โครงงานส่วนบุคคล 4(3-3-6)  
 (Individual Project) 
 ก าหนดแนวทางในการออกแบบผลงาน น าเสนอโครงการในลักษณะผลงานวิจัยส่วนบุคคล 
กิจกรรมศิลปะ และการออกแบบอื่นๆ แสดงกระบวนการสร้างสรรค์ รูปลักษณ์ และผลทางกายภาพของวัตถุ ความ
เชื่อมโยงระหว่างวัตถุกับประสบการณ์ของผู้สวมใส่ โดยอาศัยพื้นฐานของการบูรณาการองค์ความรู้ 
 มีการศกึษานอกสถานที ่
 Design and present individual project, concept and creative thinking process. 
Demonstration of relationship between an object and a wearer’s experience through 
interdisciplinary study. 
 Field study required 
 
366 516  วัฒนธรรมทัศนา  2(ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง) 
   (Cultural Vista) 
    เงื่อนไขรายวิชา: วัดผลการศึกษาเป็น S/U  
 องค์ความรู้ผ่านผลงานออกแบบในต่างประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ค านึงถึงสังคม 
สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหารวมถึงกระบวนการคิดความสัมพันธ์ของการออกแบบ และการประยุกต์ความรู้สู่การ
ออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองประดับ  
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Body of knowledge from international designs with social and environmental 
awareness. Problem solving and relations of designs and adaptation of knowledge to design 
jewelry. 
 Field study required 
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366 521  ทฤษฎีและมโนคติของเครื่องประดับร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 (Theory and Conceptual Ideas of Contemporary Jewelry) 
 มโนคติ ปรัชญา วัสดุและกรรมวิธีการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ทั้งศิลปะเครื่องประดับ
และเครื่องประดับแฟชั่น รวมทั้งประเด็นส าคัญและอิทธิพลของเครื่องประดับในบริบทของวัฒนธรรมและสังคม
ร่วมสมัย 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Conceptual ideas, philosophy, materials and contemporary jewelry design 
processes including jewelry as a piece of art and fashion. Statements and influence of 
contemporary jewelry in a contemporary society.  
 Field study required 
 
366 522  การออกแบบงานโลหะ 3(1-4-4) 
 (Metal Design) 
 เทคนิคและการปฏิบัติการออกแบบงานโลหะเชิงศิลปะ ด้วยการตีและการเคาะขึ้นรูป การท าสี
โลหะ ความหมาย ความงาม และประโยชน์ใช้สอยในวัฒนธรรมร่วมสมัยแบบก้าวหน้า 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Practice metal design techniques such as forging, coloring, meanings, beauty and 
utility of metal work in progressive contemporary culture. 
 Field study required 
 
366 523  เครื่องประดับท้องถิ่นและประเพณีนิยม  3(2-2-5) 
 (Local and Traditional Jewelry Studies) 
 กระบวนทัศน์ มโนคตินิยม วัฒนธรรม ประเพณีนิยมของไทย วิถีการด ารงชีวิตในบริบท ความ
เป็นนามธรรมในงานเครื่องประดับพื้นบ้าน และการประมวลผล 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Paradigm, ideology, culture and Thai tradition. Way of life in context, abstract 
ideas in local jewelry and evaluation. 
 Field study required 
 
366 524 เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
 (Technology and Creativity) 
 เทคโนโลยี สภาวการณ์ แนวคิดที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานในรูปแบบหรือวิธีที่แตกต่าง หรือ 
ศึกษาตัวอย่างผลงานนักออกแบบ รวมถึงการท างานขององค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต การบริหารความคิดเชิง
นวัตกรรม ที่เป็นผลไปสู่การบูรณาการระหว่างเทคโนโลยี การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ และการพานิชย์ 
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Technology, circumstances and concepts which influence creativity and variety. 
Study finished design products and working processes of organisations which produce and 
manage innovative thinking towards an intrigration between technology creative jewelry and 
commercialization . 
 Field study required 
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366 531  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 รวบรวมและประมวลข้อมูลการน าเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ สะท้อนระบบการค้นคว้า 
กระบวนการวิเคราะห์ และพัฒนาการด้านการวิจัย  
 Collect and synthesise relevant data to prepare a thesis proposal. The project 
must reflect a systematic process of analysis and research development.  
 
 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


