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หลกัสตูรศลิปมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการออกแบบ 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Fine Arts Program in Design 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :    ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบ)    
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Master of Fine Arts (Design) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  :    ศล.ม. (การออกแบบ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :    M.F.A. (Design) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะศิลปะและการออกแบบ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 มุงผลิตมหาบัณฑิตนักออกแบบที่มีกระบวนการคิด การจัดการวางแผนการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการ
สรางสรรค ไปจนถึงกระบวนการทดลองผลิตจริง ใหมีความเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีแปรเปล่ียน
ตามยุคสมัย ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สงผลกระทบที่ดีตอสิ่งแวดลอม  ทั้งยังเปนผูที่มีความเขาใจถึงศาสตร
ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม  ผนวกกับการบูรณาการทางความคิดและศาสตรในหลายๆดาน เพื่อนําไปสูการสรางงาน
ออกแบบที่มีเหตุผลและมีกระบวนการคิดและแกปญหาเปนระบบ มีวิธีคิดที่เปนของตนเองในวิชาชีพการออกแบบ  
เปนผูที่สามารถตอบสนองไดทั้งปญหาเฉพาะอันมีความซับซอนและสามารถแสดงออกไดถึงอัตลักษณในกระแส
วัฒนธรรมอันแปรเปลี่ยน 
 
ความสําคัญ 
 กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกดานควบคูกันไป ไมวาจะเปนดาน
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง การส่ือสารและเทคโนโลยี ฯลฯ  อันทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบสําหรับประเทศท่ีพัฒนาและประเทศท่ีดอยพัฒนา  จึงเปนความ สําคัญอยางยิ่งสําหรับสถาบันการศึกษา
ข้ันสูงท่ีตองเตรียมการสรางบุคลากร ใหมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตร  ผนวกกับการบูรณาการทางความคิดใน
ศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  เพื่อที่จะสามารถแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและประเทศชาติใหทัดเทียม
ระดับนานาประเทศ   
 ในสวนของวิชาชีพทางดานการออกแบบ นอกจากจะเปนวิชาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญในการชี้นําและสามารถ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในทางท่ีดีไดแลว ยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  นอกจากนั้น การออกแบบ
สามารถท่ีจะสรางปญหาและแกปญหาใหกับสิ่งแวดลอมอีกดวยหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ จึง
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เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรใหสามารถสรางนักออกแบบท่ีมีความรูความสามารถในการแกปญหาใน
กระบวนการวิชาชีพของตน มีความรูเชิง    บูรณาการจากศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ โดยหลักสูตรมีความเช่ือวาการ
สรางนักออกแบบท่ีมีกระบวนการคิดเปนระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห และ สามารถบูรณาการกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีสมัยใหม สังเคราะหงานออกแบบออกมาเปนรูปธรรม และประการสําคัญที่สุด คือปลูกฝงใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของบทบาทของนักออกแบบท่ีตองสงผลกระทบท่ีดีตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมอัน
เปนจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1. เพื่อสรางนักออกแบบที่มีฐานความรูเชิงบูรณาการอันจะนําไปสูการสรางผลงานออกแบบ ที่แกปญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อสรางนักออกแบบท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหปรากฎการณทางวัฒนธรรม แลวรวบยอดเปน
แนวคิดในการออกแบบที่สามารถแสดงออกไดถึงอัตลักษณในกระแสวัฒนธรรมอันแปรเปลี่ยน 
 3. เพื่อสรางนักออกแบบที่มีความคิดสรางสรรคที่สามารถปรับตัวไดอยูตลอดเวลา และมีกระบวนความคิด
ที่เปนระบบ 
 4. เพื่อสรางนักออกแบบที่สามารถสื่อสารความคิดออกมาไดชัดเจน สามารถผลักดันงานใหสําเร็จลุลวง
และเปนไปไดจริง 
 5. เพื่อสรางฐานความรูในระดับงานวิจัยผานกระบวนการเรียนการสอนซึ่งเปนรากฐานสําคัญของวิชาชีพนัก
ออกแบบ 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร   เวลา  09.00  -  17.00  น.     
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง  และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต 
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   
 6.  ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  และอาจมีภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษาในกรณีที่จําเปน 
ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห    
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 2.   ระยะเวลาการศึกษา    2 ป  
 3.  ใชภาษาไทย  และ ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)   
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนตามที่คณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น    จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์
ไดรับการวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศกึษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตอง เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ี
อยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index(TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม(Proceedings) ตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
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 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามความในขอ 
24.2.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปล่ียนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก 2 
   1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ  และไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 

     1.3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-
Journal Citation Index (TCI) หรือ 

     1.3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุม
วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความ
ฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยู ในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง           
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 2.   แผน ข  
   2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

       2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
       2.3 ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานการศึกษาคนควาอิสระใน  

     ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบ
การนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบรูณไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

     ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผลงานซ่ึง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 3 คน โดยมีกรรมการจาก
ภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา       
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 43 หนวยกิต  
    1)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)   หมวดวิชาบังคับ        25 หนวยกิต 
    3)   หมวดวิชาเลือก                    6 หนวยกิต 
    4) วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    43 หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       25 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก       12 หนวยกิต 
    4)  การศึกษาคนควาอิสระ      6 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู      0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
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 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตร หรือ
คณะกรรมการหลักสูตรโดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา และผล
การสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/
ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 
 2.   หมวดวิชาบังคับ   
  แผน ก แบบ ก 2                   จํานวน    25 หนวยกิต 
  แผน ข                                    จํานวน    25  หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
DGN  600  ทักษะการปฏิบัติการ           4(2-4-6)  
   (Workshop Skills)     
DGN  621  กระบวนการความคิดสรางสรรค        4(2-4-6)  
   (Paradigms of Creativity)     
DGN  626  การออกแบบสองมิติ          4(1-6-5) 
   (2 Dimensional Design)  
DGN  627  การออกแบบสามมิติ         4(1-6-5) 
   (3 Dimensional Design)    
DGN  628  การออกแบบและวัฒนธรรม        3(2-2-5) 
   (Design and Culture)  
DGN  640  สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการออกแบบ    3(2-2-5) 
   (Environment, Technology, and Design)  
DGN  662  การออกแบบและธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Design and Business)  
DGN  693  การออกแบบและการวิจัย         3(2-2-5) 
   (Design and Research)  
  
 3.   หมวดวิชาเลือก 
  แผน ก แบบ ก 2                        จํานวน       6  หนวยกิต 
  แผน ข                                     จํานวน   12 หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
DGN  670  การวิเคราะหพื้นที่สามมิติ        3(3-0-6)    
   (Spatial Studies)  
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DGN  671  สัญศาสตรงานออกแบบ         3(3-0-6)  
   (Design Semiotics)  
DGN  672  ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ       3(2-2-5) 
   (Thai Art for Design)  
DGN  677  เทคนิคภาพเคล่ือนไหว        3(3-0-6) 
   (Time-based Media Techniques)  
DGN  678  วัฒนธรรมดิจิทัล          3(3-0-6) 
   (Digital Culture)  
DGN  679  การออกแบบภาพเคลื่อนไหว       3(1-4-4) 
   (Design for Time-based Media) 
DGN  680  การถายภาพเบ้ืองตน         3(1-4-4) 
   (Basic Photography)  
DGN  681  การเขียนและการนําเสนอผลงาน      3(1-4-4) 
   (Writing and Presentation Skills)  
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก  แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
  แผน ก แบบ ก 2                          จํานวน    12 หนวยกิต 
  แผน ข                                จํานวน      6  หนวยกิต 
DGN  697  การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-12-6) 
   (Independent Study)   
 
DGN  698  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations)   
DGN  699  วิทยานิพนธ            12(0-24-12) 
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แผนการศึกษา    
ชัน้ปที ่1

แผน ก แบบ ก 2 
(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 

แผน ข 
(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศกึษาที ่1 
ENG 500 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา            3(3-0-6) 
         (English For Graduate Studies) 
DGN 600 ทักษะเชิงปฏิบัติการ                       1(0-2-1) 
         (Workshop Skills) 
DGN 621 กระบวนการความคิดสรางสรรค            4(2-4-6) 
         (Paradigms of Creativity) 
DGN 628 การออกแบบและวัฒนธรรม                3(2-2-5) 
         (Design and Culture) 
DGN 693 การออกแบบและการวิจัย                  3(2-2-5) 
        (Design and Research) 

                        รวม       11 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
DGN 626 การออกแบบสองมิติ                        4(1-6-5) 
        (2 Dimensional Design) 
DGN 640 ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี และการออกแบบ      3(2-2-5) 
        (Environment,    Technology, and Design) 
DGN 662 การออกแบบและธุรกิจ                    3(3-0-6) 
        (Design and Business) 

รวม         10 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
ENG 500 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา            3(3-0-6) 
         (English For Graduate Studies) 
DGN 600 ทักษะเชิงปฏิบัติการ                       1(0-2-1) 
         (Workshop Skills) 
DGN 621 กระบวนการความคิดสรางสรรค            4(2-4-6) 
         (Paradigms of Creativity) 
DGN 628 การออกแบบและวัฒนธรรม               3(2-2-5) 
        (Design and Culture) 
DGN 693 การออกแบบและการวิจัย                  3(2-2-5) 
        (Design and Research) 

รวม         11 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
DGN 626 การออกแบบสองมิติ                     4(1-6-5) 
         (2 Dimensional Design) 
DGN 640 ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี และการออกแบบ     3(2-2-5) 
        (Environment, Technology, and Design) 
DGN 662 การออกแบบและธุรกิจ                   3(3-0-6) 
         (Design and Business) 

รวม         10 หนวยกิต
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ชัน้ปที ่2

แผน ก แบบ ก 2 
(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 

แผน ข 
(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศกึษาที ่1 
DGN 627 การออกแบบสามมิติ                     4(1-6-5) 
        (3 Dimensional Design)   
DGN xxx วิชาเลือก                               3(x-x-x) 
        (Elective) 
DGN xxx วิชาเลือก                               3(x-x-x) 
        (Elective) 
DGN 699 วิทยานิพนธ                             3(0-6-3) 
        (Thesis) 

รวม          13 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
DGN 699  วิทยานิพนธ                          9(0-18-9) 
          (Thesis) 
 
 
 
 

รวม          9 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
DGN 627 การออกแบบสามมิติ                       4(1-6-5) 
        (3 Dimensional Design)   
DGN xxx  วิชาเลือก                                3(x-x-x) 
         (Elective) 
DGN xxx  วิชาเลือก                                  3(x-x-x) 
         (Elective)  
DGN xxx  วิชาเลือก                                3(x-x-x) 
         (Elective) 

รวม          13 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
DGN xxx  วิชาเลือก                                  3(x-x-x) 
         (Elective) 
DGN 697  การศึกษาคนควาอิสระ                     6(0-12-6) 
         (Independent Study) 
DGN xxx  การสอบประมวลความรู                    0(0-0-0) 
         (Comprehensive Examinations) 

รวม        9 หนวยกิต
 
คําอธบิายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา  
 Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic writing to 
supplement student’s ability to read and understand technical as well as non – technical English. Course 
materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field 
of study. 
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 2.   หมวดวิชาบังคับ 
  นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 25 หนวยกิต 
จากรายวิชาตอไปนี้ 
DNG  600  ทักษะเชิงปฏิบัติการ         1(0-2-1) 
   (Workshop Skills) 
 ฝกอบรมอยางละเอียดเก่ียวกับวิธีการใชเคร่ืองมือและอุปกรณที่จําเปนเพื่อชวยสรางสรรคงานออกแบบ
ครอบคลุมถึงวัสดุตางๆ เชน ปูนปลาสเตอร เซรามิค ไม โลหะ และพลาสติกชนิดตางๆ 
 A thorough training on how to use various tools and equipments available to support the design and 
creativity, including working with various materials like plaster, ceramics, wood, metal and plastics. 
 
DGN  621  กระบวนการความคิดสรางสรรค          4(2-4-6) 
   (Paradigms of Creativity)  
 การสังเกตสถานการณรอบตัวเพื่อวิเคราะหกลั่นกรองความคิดจากระดับนามธรรมไปสูความคิดที่มีการเรียบ
เรียงอยางเปนระบบและมีขอบเขตโครงสรางที่ชัดเจน ตลอดจนการแนะนําพื้นฐานของสุนทรียศาสตร  ฝกออกแบบ
ผานกระบวนการออกแบบที่มีความยืดหยุน เพื่อแกปญหาท่ีซับซอนตามแรงกระทบที่เกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมรวมสมัย  
 Inaugurates students into developing of creative design processes through observation, analysis and 
synthesis by turning abstraction into clearly structured ideas; with training on the fundamentals of aesthetics, 
how to think systematically, dealing with complex design problems as well as flexibly and adaptively dealing 
with the aspects of change in contemporary society.  
 
DGN  626  การออกแบบสองมิติ         4(1-6-5) 
   (2 Dimensional Design)                                      
 กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบลักษณะสองมิติผานการทํางานดวยมือ โดยการวิเคราะหผานแงมุม
ตางๆ เชน การสรางภาษาการออกแบบ อิทธิพลทางวัฒนธรรมการสื่อสารผานภาพ การรับรูของผูใชและผูบริโภค 
เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งแวดลอม  แกปญหาผานกระบวนการออกแบบผสมผสานกับแนวความคิดและ
ความสามารถสวนบุคคล และกลั่นกรองออกมาเปนผลงานออกแบบสรางสรรคที่มีการทดลองผลิตตัวอยางงานจริง 
 Examines the creative process of two-dimensional objects through hands-on making interwining 
design with fabrication. Design language, cultural influences through visual communication, environmental 
resources, user and consumer perception, and the availability of technology provide the framework upon 
which work will be designed and fabricated. Individual’s backgrounds, ideologies, and influences come together 
to shape the design process and create two-dimensional work. 
 
DGN  627  การออกแบบสามมิติ         4(1-6-5) 
   (3 Dimensional Design)   
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 กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบลักษณะสามมิติผานการทํางานดวยมือ โดยการวิเคราะหผานแงมุม
ตางๆ เชน  การสรางภาษาการออกแบบ อิทธิพลทางวัฒนธรรม การรับรูของผูใชและผูบริโภค และเทคโนโลยีในการ
ผลิตและสิ่งแวดลอม  แกปญหาผานกระบวนการออกแบบผสมผสานกับแนวความคิดและความสามารถสวนบุคคล 
รวมท้ังอิทธิพลตางๆ และกลั่นกรองออกมาเปนผลงานออกแบบสรางสรรคที่มีการทดลองและผลิตตัวอยางงานจริง 
 Examines the creative process of three-dimensional objects through hands-on making, intertwining 
design with fabrication. Design language, cultural influences, environmental resources, user and consumer 
perception, and the availability of technology will provide the framework upon which objects will be designed 
and fabricated. Individual’s backgrounds, ideologies, and influences come together to shape the design process 
and create three-dimensional working prototypes.  
 
DGN  628  การออกแบบและวัฒนธรรม       3(2-2-5) 
   (Design and Culture)                                                 
 การวิเคราะหการออกแบบในมิติที่สัมพันธกับวัฒนธรรม ใหเขาใจถึงบทบาทของการออกแบบที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม   โดยนํากรณีศึกษางานออกแบบสรางสรรคตางๆ จากอดีตถึงปจจุบันทั้งในและตางประเทศ 
ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มาวิเคราะหและสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้นเรียน เพื่อให
สามารถกอความคิดหรือคนพบทิศทางการออกแบบที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมรวมสมัยของไทย ทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยม
ชมสถานที่จริง เชน พิพิธภัณฑและโบราณสถาน ทั้งในและตางประเทศเปนสิ่งจําเปน   
 Provides a framework upon which students can analyze and understand the role of design in shaping 
culture. Historical and contemporary case studies, both within Thailand and abroad, will be used to dicuss and 
dissect the ways in which design has created, shifted, and transformed culture. Students will formulate 
opinions about the current direction of design in Thailand as well as discover new directions for Thai design 
culture.  Cultural field trips both within the country and abroad. 
 
DGN  640  สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและการออกแบบ     3(2-2-5) 
   (Environment, Technology, and Design) 
 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและการออกแบบ จะถูกบูรณาการและพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อความอยูรอด       
นักออกแบบจะตองสามารถนํากระบวนการทางเทคโนโลยีมาสรางสรรคงานออกแบบในเชิงบวกที่รับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม การแนะนําใหรูจักกับเคร่ืองมือตลอดจนเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีเนนการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดย
การศึกษาจากกรณีศึกษา การทดลองวัสดุและการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในโรงงานและสถานที่ตาง ๆ  
 Environment, technology, and design are intertwined and depend on each other for survival. The 
designer has a crucial responsibility towards the environment, and through technology, can position 
himself/herself as an innovative and positive force. Introduction to various design tools, techniques, and 
manufacturing systems with an emphasis on environmental consideration. Case studies, factory tours, and 
material explorations will expose students to the possibilities in design and fabrication. 
  



Rangsit University Graduate Bulletin 2015-2016     

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2558 - 2559 13

DGN  662  การออกแบบและธุรกิจ        3(3-0-6)
  (Design and Business)  

 การบริหารจัดการธุรกิจ ตามข้ันตอนของการประกอบธุรกิจการออกแบบ  เพื่อใหสามารถนําความรูไปวาง
แผนการจัดการธุรกิจและสามารถแกปญหางานออกแบบจากสถานการณจริง   โดยเนนการวิเคราะหกรณีศึกษาตางๆ 
ในประเด็นการวางแผนธุรกิจ การสราง  อัตลักษณองคการ การเขาใจผูบริโภค การผลิต การตลาด ตลอดจนการคิด
คาบริการ การเขียนสัญญาที่เก่ียวของกับการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ    การสงเสริมใหนักศึกษาเขาใจบทบาท
ของตนเอง สามารถปรับทัศนคติและมีเปาหมายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติวิชาชีพ  
 Through case studies and actual hypothetical scenarios, students will gain a thorough  understanding 
of business planning, corporate identity, marketing strategies, market and consumer research, designer 
compensation structures, ethics, as well as contract writing within a professional design practice.  Students 
are encouraged to responsibly position themselves in the world and to be able to articulate their attitude and 
goals concerning their own future design practice. 
 
DGN  693   การออกแบบและการวิจัย        3(2-2-5) 
   (Design and Research)  
 การต้ังคําถามและแสวงหากระบวนการคนหาคําตอบอยางเปนระบบ เนนที่การศึกษางานออกแบบประเภท
ตางๆ ที่ผูเรียนมีความสนใจโดยเลือกใชวิธีการวิจัยท่ีมีความเหมาะสมกับการศึกษาแตละประเภทของงานวิจัย เพื่อให
ตอบปญหาเฉพาะงานออกแบบหนึ่งๆ  
 Various design disciplines provide a basis for research, during which students are encouraged to ask 
questions, discuss and investigate the possibilities of solutions systematically. Various methods of research will 
be selected and used answer specific needs in different design projects. 
   
 3.  หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ตองเลือกลงทะเบียนจํานวน 6 หนวยกิต  และนักศึกษา  แผน ข  จะตอง
เลือกลงทะเบียน จํานวน 12 หนวยกิต  ในรายวิชาตอไปนี้ 
DGN  670  การวิเคราะหพื้นที่สามมิติ          (3-0-6) 
   (Spatial Studies)                 
 แนวความคิดในการออกแบบพื้นที่รวมสมัย เนนการศึกษาทฤษฎีที่แสดงออกซึ่งความกาวหนาใหม ๆ เชิง
ความคิดและพื้นที่ที่ไดรับการกอสรางและใชสอยจริง โดยพิจารณาในบริบทของสังคมรวมสมัยและรากฐานทาง
วัฒนธรรม 
 Contemporary spatial design through contextual studies, architectural theories, and examining the built 
environment and contemporary culture. 
 
DGN  671  สัญศาสตรงานออกแบบ          3(3-0-6) 
   (Design Semiotics)  
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 การแยกแยะประเภทและกระบวนการสื่อความหมายของวัตถุ ภาพและสิ่งแวดลอม ในแตละวัฒนธรรม  
หนึ่ง ๆ  ต้ังแตภาพ แฟชั่น เคร่ืองใชไมสอยในชีวิตประจําวัน จนถึงสถาปตยกรรม การวิเคราะหครอบคลุมทั้ง
ความหมายและวาทกรรมท่ีรองรับพยุงใหการสื่อความหมายเกิดข้ึนได 
 The semantic aspects of objects, images and environments. Students will understand signifying 
processes, sign systems, and cultural coding of things in each culture through media images, everyday 
artifacts, fashion, and architecture. 
 
DGN  672  ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ       3(2-2-5) 
   (Thai Art for Design)  
 ระบบวิธีคิดและการแสดงออกของศิลปะประจําชาติ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปตยกรรมในยุค
ตาง ๆ  เพื่อนํามาเปนแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการการออกแบบ  การศึกษาในระดับนามธรรม   และ      
การแสดงออกเปนรูปธรรมของศิลปะในยุคสมัยตางๆ 
 Exploration of paradigms of thought processes and expression in Thai art such as painting, sculpture 
and architecture. Students will be able to synthesize these understandings into their design processes in the 
level of abstraction as well as in the level of expression.  
 
DGN  677  เทคนิคภาพเคลื่อนไหว        3(3-0-6) 
   (Time-based Media Techniques)  
 การวิเคราะหภาพเคลื่อนไหวผานสื่อประเภทตาง ๆ ต้ังแตภาพเคลื่อนไหวเพื่อสื่อความแบบเรียบงาย 
ภาพเคลื่อนไหวเพื่องานออกแบบขอมูล ออกแบบนิทรรศการไปจนถึงภาพยนตร โดยเนนที่การศึกษาลักษณะและ
เทคนิคการใช การตัดตอ เช่ือมโยงท้ังในแงทฤษฎี และผลงานของปฏิบัติการจริง 
 The analysis of moving images in all kinds of media such as information design, exhibition and films. 
Emphasis will be on the language of moving images, the use of sequence, editing techniques, and integrating 
them with theoretical as well as practical.  
 
DGN  678  วัฒนธรรมดิจิทัล          3(3-0-6) 
   (Digital Culture)  
 วิเคราะหความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีดิจิทัลกับวัฒนธรรมรวมสมัย ในแงของเครื่องมือสื่อคอมพิวเตอร 
โครงขายส่ือสารและฐานขอมูล ไปจนถึงแงมุมของการเปนกระบวนทัศนทางความคิดหลักในโลกปจจุบัน  ตลอดจน
ผลกระทบตอสังคม วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในหลายแงมุมที่นักออกแบบจะตองใหความสําคัญ   
 Analysis of digital technologies in contemporary society. Computer, networks and information 
technology will be understood as technological tools as well as paradigms of thoughts apparent in our age. 
This course also concerns social and cultural impacts of the digital.  
 
DGN  679  การออกแบบภาพเคลื่อนไหว         3(1-4-4) 
   (Design for Time-based Media) 
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 กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว  ต้ังแตการกอรูปความคิดผานการศึกษาพฤติกรรมการ
ปฏิสัมพันธของผูใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  การตลาด ความเขาใจวัฒนธรรมรวมสมัย การทดลองผานสื่อที่มีความ
หลากหลาย  วิเคราะหกลั่นกรองจนกลายเปนแนวความคิดที่มีระบบและมีขอบเขตชัดเจน  เพื่อสรางงานออกแบบท่ี
เปนไปไดและเหมาะสม ใชสอยหรือสื่อสารไดจริง    
 To develop the creative process in designing time-based media and creating multimedia 
environments. Research and analyze from the basis of interactivity, information technology, media studies, 
marketing, experimentation with various media forms and the critical understanding of information-oriented 
culture of today. Students will come up with creative approaches and possibilities and thus turn them into 
viable design projects. 
 
DGN 680  การถายภาพเบื้องตน         3(1-4-4) 
   (Basic Photography) 
 พื้นฐานของการถายภาพ เชน แสง และการเปดรับแสง การถายภาพสําหรับนักออกแบบ และวิธีการถายรูป
ผลงาน 
 This module will cover topics ranging from fundamentals of photography, light and exposure, 
photography for designers, and how to photograph one’s portfolio. 
 
DGN 681  การเขียนและการนําเสนอผลงาน      3(1-4-4) 
   (Writing and Presentation skills) 
 การพัฒนาทักษะ ดานการเขียนและการนําเสนอผลงาน โดยเนนการเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบของการเขียน
รายงาน การเขียนบทความวิชาการ เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถสื่อสารแนวความคิด ผานการนําเสนออยางมี
ประสิทธิภาพไปสูสาธารณชน ทั้งในหองเรียน และในโลกแหงความเปนจริง 
 Develop communication skills of writin & presenting one’s work with emphasis on academic writing in 
the form of report, articles, etc. And then be able to communicate one’s ideas through effective 
presentations to an audience be it in the class room or even the real world. 
 
 4.   วิทยานิพนธ  แผน  ก  แบบ  ก 2 / การคนควาอิสระ (แผน ข) 
DGN  697  การศึกษาคนควาอิสระ          6(0-12-6) 
   (Independent Study)  
   วิชาบังคับกอน  :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
 คนควาในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวขอ ขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอนเร่ิมภาคการศึกษา โครงการจะตองมีรากฐานจากการ
คนควาวิจัยอยางเปนระบบและมีความชัดเจน  ที่จะนําไปสูงานออกแบบในขั้นสําเร็จพรอมรูปเลมงานเขียนวิจัย ซึ่ง
จะตองนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หลักสูตรแตงต้ังข้ึน 
 Individual investigation into various fields of interest and specialization as selected by each student. 
The proposal must be well researched and clearly defined. It must be approved by the appointed advisor and 
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submitted at the beginning of the semester.  The independent study project must be based upon systematic 
research and investigation. The independent study project must be accompanied by its written counterpart. 
The project as a whole must be submitted and approved by the appointed committee. 
 
DGN  698  การสอบประมวลความรู         0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations)  
   วิชาบังคับกอน  :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน  
 การสอบประมวลความรู เกรด :  ผาน/ไมผาน 
 Comprehensive examinations. S/U graded 
 
DGN  699  วิทยานิพนธ            12(0-24-12) 
   (Thesis )                                                 
   วิชาบังคับกอน  :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
 การศึกษานํารองในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ เพื่อกําหนดเปนหัวขอวิจัย วัตถุประสงค ขอบเขต กระบวน
การศึกษาคนควา วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบของคําถามวิจัยในรูปแบบโครงรางวิทยานิพนธ 
และเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ  เพื่อทําวิจัยตามโครงรางที่กําหนดไว  โดยการศึกษาคนควา
และวิเคราะหขอมูลควบคูไปกับการทดลองออกแบบและผลิตจริงเปนรูปธรรมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจ
วิทยานิพนธรวมถึงการทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ และการ
นําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเปนเสร็จส้ินการ
ทําวิทยานิพนธโดยสมบูรณ 
 A topic of interest and research proposal, complete with objectives, scope of work, research 
methodology will be submitted for approval by the thesis committee. Students will work with an advisor to 
synthesize their research findings into an experimental body of work which will b be presented to the thesis 
committee for final approval. Written research will be published and presented to an academic research 
committee in the form of an oral and/or visual presentation in order to meet the requirements of the thesis. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 เร่ิมดวยการศึกษานํารองในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ เพื่อกําหนดเปนหัวขอวิจัย โดยนักศึกษาจะตองกําหนด
วัตถุประสงค ขอบเขต ตลอดจนกระบวนการศึกษาคนควา วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อใหไดมาซ่ึงคําตอบของ
คําถามวิจัยในรูปแบบโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ  หลังจากนั้นเปน
ข้ันตอนของการทําวิจัยตามโครงรางที่กําหนดไว  โดยการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลควบคูไปกับการทดลอง
ออกแบบและผลิตจริงเปนรูปธรรมอีกสวนหนึ่ง  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธเปนขั้นสุดทาย  ทั้งนี้ 
นักศึกษาทุกคนจะตองทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ และ
นําเสนอผลงานวิจันในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเปนเสร็จส้ินการ
ทําวิทยานิพนธโดยสมบูรณ  
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 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถแกปญหางานออกแบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย สามารถศึกษาคนควาขอมูล วิเคราะห
ขอมูล และสังเคราะหออกมาเปนผลงานออกแบบที่เปนรูปธรรม ที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง วงการวิชาการ 
วงการวิชาชีพ และสามารถท่ีจะแสวงหาแนวทางในการแกปญหางานออกแบบใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 3.  ชวงเวลา 
   การศึกษาดานวทิยานิพนธ     ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
   การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ     ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   การศึกษาดานวิทยานิพนธ                12  หนวยกิต 
   การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ      6  หนวยกิต 
  
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตสามารถประยุกตใชทักษะที่เรียนมาเพื่อประกอบอาชีพการเปนนักออกแบบ ในรูปแบบตางๆ เชน 
เปนเจาของกิจการเก่ียวกับการออกแบบ เปนผูบริหารกิจการสตูดิโอ การออกแบบและไปทํางานเปนนักออกแบบใน
ธุรกิจ ในบริษัทออกแบบ หรือ บริษัทอ่ืนๆ ที่ทํางานออกแบบ และงานสรางสรรคที่มีบทบาทสําคัญ 
 
สถานที่ติดตอ 
 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ  ชั้น 2  อาคารคุณหญิง
พัฒนา (ตึก 8)  มหาวิทยาลัยรังสิต   เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
โทร 0-2997-2222 ตอ 3571   e-mail: mfadesignrangsit@gmail.com , mfa@rsu.ac.th 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล 
หลักหก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
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