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หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑติ 

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) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)  :    ศล.ม. (การออกแบบ) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   :    M.F.A. (Design) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะศิลปะและการออกแบบ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา   

 มุ�งผลิตมหาบัณฑิตนักออกแบบที่มีกระบวนการคิด การจัดการวางแผนการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการ

สร�างสรรค� ไปจนถึงกระบวนการทดลองผลิตจริง ให�มีความเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีแปรเปลี่ยน

ตามยุคสมัย ตามความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีที่ส�งผลกระทบที่ดีต�อสิ่งแวดล�อม ทั้งยังเป�นผู�ที่มีความเข�าใจถึงศาสตร�

ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม ผนวกกับการบูรณาการทางความคิดและศาสตร�ในหลายๆ ด�าน เพ่ือนําไปสู�การสร�างงาน

ออกแบบที่มีเหตุผลและมีกระบวนการคิดและแก�ป�ญหาเป�นระบบ มีวิธีคิดท่ีเป�นของตนเองในวิชาชีพการออกแบบ  

เป�นผู�ท่ีสามารถตอบสนองได�ทั้งป�ญหาเฉพาะอันมีความซับซ�อนและสามารถแสดงออกได�ถึงอัตลักษณ�ในกระแส

วัฒนธรรมอันแปรเปลี่ยน 

 

ความสําคัญ 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วในทุกด�านควบคู�กันไป ไม�ว�าจะเป�นด�าน

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยี ฯลฯ  อันทําให�เกิดความได�เปรียบ

เสียเปรียบสําหรับประเทศที่พัฒนาและประเทศท่ีด�อยพัฒนา จึงเป�นความสําคัญอย�างย่ิงสําหรับสถาบันการศึกษาข้ัน

สูงท่ีต�องเตรียมการสร�างบุคลากร ให�มีความรู�ความเชี่ยวชาญในศาสตร� ผนวกกับการบูรณาการทางความคิดใน

ศาสตร�อื่นๆ ที่เก่ียวข�อง เพ่ือที่จะสามารถแก�ป�ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและประเทศชาติให�ทัดเทียม

ระดับนานาประเทศ   

 ในส�วนของวิชาชีพทางด�านการออกแบบ นอกจากจะเป�นวิชาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญในการช้ีนําและสามารถ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในทางที่ดีได�แล�ว ยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนั้นการออกแบบสามารถ

ที่จะสร�างป�ญหาและแก�ป�ญหาให�กับสิ่งแวดล�อมอีกด�วยหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ จึงเล็งเห็น
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ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรให�สามารถสร�างนักออกแบบที่มีความรู�ความสามารถในการแก�ป�ญหาใน

กระบวนการวิชาชีพของตน มีความรู�เชิงบูรณาการจากศาสตร�อื่นๆ ที่เก่ียวข�อง โดยหลักสูตรมีความเชื่อว�าการสร�าง

นักออกแบบท่ีมีกระบวนการคิดเป�นระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห� และสามารถบูรณาการกระบวนการทาง

เทคโนโลยีสมัยใหม� สังเคราะห�งานออกแบบออกมาเป�นรูปธรรม และประการสําคัญท่ีสุด คือปลูกฝ�งให�ตระหนักถึง

ความสําคัญของบทบาทของนักออกแบบที่ต�องส�งผลกระทบที่ดีต�อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อมอันเป�น

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

 1. เพ่ือสร�างนักออกแบบที่มีฐานความรู�เชิงบูรณาการอันจะนําไปสู�การสร�างผลงานออกแบบ ท่ีแก�ป�ญหา

ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อมได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือสร�างนักออกแบบที่มีความสามารถในการวิเคราะห�ปรากฎการณ�ทางวัฒนธรรม แล�วรวบยอดเป�น

แนวคิดในการออกแบบที่สามารถแสดงออกได�ถึงอัตลักษณ�ในกระแสวัฒนธรรมอันแปรเปลี่ยน 

 3. เพ่ือสร�างนักออกแบบที่มีความคิดสร�างสรรค�ที่สามารถปรับตัวได�อยู�ตลอดเวลา และมีกระบวนความคิด

ที่เป�นระบบ 

 4. เพ่ือสร�างนักออกแบบที่สามารถสื่อสารความคิดออกมาได�ชัดเจน สามารถผลักดันงานให�สําเร็จลุล�วง

และเป�นไปได�จริง 

 5. เพ่ือสร�างฐานความรู�ในระดับงานวิจัยผ�านกระบวนการเรียนการสอนซึ่งเป�นรากฐานสําคัญของวิชาชีพนัก

ออกแบบ 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน  วันจันทร� - วันศุกร�   เวลา  09.00  -  17.00  น.     

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 

คณะกรรมการเข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2.  ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3.  ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4.  ไม�เป�นคนวิกลจริต 

 5. เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   

 6.  ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห�  และอาจมีภาคฤดูร�อนอีก 1 ภาคการศึกษาในกรณีที่จําเป�น 

ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 6 สัปดาห�    
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 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป�  

 3.  ใช�ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด)   

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาที่นักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอื่นตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�

ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

ในวารสารวิชาการที่เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่

อยู�ในฐานข�อมูล Thai-Journal Citation Index(TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วม

กลั่นกรอง(Peer Review) และเป�นท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ นําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน

การประชุม(Proceedings) ตามที่กําหนดในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S  หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U  หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 
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 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามความในข�อ 

24.2.2 ข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2556 หรือเม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I  หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได�สัญลักษณ� I  จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก 2 

   1.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   1.3  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

     1.3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป�นท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรอื 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-

Journal Citation Index (TCI) หรือ 

     1.3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเป�นท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุม

วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความ

ฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไม�อยู� ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ ระบุ ให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง           
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 2.   แผน ข  

   2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�

ด�วยข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน

ตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

       2.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

       2.3 ตีพิมพ�หรือเผยแพร�ผลงานการศึกษาค�นคว�าอิสระใน  

     ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส�ที่ มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบ

การนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบรูณ�ได�รับการตีพิมพ�ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

     ลักษณะที่ 2 เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง

เป�นการนําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึง

ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมีกรรมการจาก

ภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

   2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา       

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  43 หน�วยกิต  

    1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)   หมวดวิชาบังคับ        25 หน�วยกิต 

    3)   หมวดวิชาเลือก                    6 หน�วยกิต 

    4) วิทยานิพนธ�        12 หน�วยกิต 

 2. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร    43 หน�วยกิต 

    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)  หมวดวิชาบังคับ       25 หน�วยกิต 

    3)  หมวดวิชาเลือก       12 หน�วยกิต 

    4)  การศึกษาค�นคว�าอิสระ      6 หน�วยกิต 

    5) การสอบประมวลความรู�      0 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตร หรือ 
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คณะกรรมการหลักสูตรโดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา และผล

การสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/

ไม�พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

 

 2.   หมวดวิชาบังคับ   

  แผน ก แบบ ก 2                   จํานวน    25 หน�วยกิต 

  แผน ข                                    จํานวน    25  หน�วยกิต 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

DGN  600  ทักษะการปฏิบัติการ           4(2-4-6)  

   (Workshop Skills)     

DGN  621  กระบวนการความคิดสร�างสรรค�        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  สิ่งแวดล�อม 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  หน�วยกิต 

  แผน ข                                     จํานวน   12 หน�วยกิต 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

DGN  670  การวิเคราะห�พ้ืนที่สามมิติ        3(3-0-6)    

   (Spatial Studies)  

DGN  671  สัญศาสตร�งานออกแบบ         3(3-0-6)  

   (Design Semiotics)  
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DGN  672  ศิลปะไทยเพ่ือการออกแบบ       3(2-2-5) 

   (Thai Art for Design)  

DGN  677  เทคนิคภาพเคลื่อนไหว        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  การถ�ายภาพเบื้องต�น         3(1-4-4) 

   (Basic Photography)  

DGN  681  การเขียนและการนําเสนอผลงาน      3(1-4-4) 

   (Writing and Presentation Skills)  

 

 4. วิทยานิพนธ� (แผน ก  แบบ ก 2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)  

  แผน ก แบบ ก 2                         จํานวน    12 หน�วยกิต 

  แผน ข                                จํานวน      6  หน�วยกิต 

DGN  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ        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    

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

ENG 500 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา            3(3-0-6) 

         (English For Graduate Studies) 

DGN 600 ทักษะเชิงปฏิบัติการ                       1(0-2-1) 

         (Workshop Skills) 

DGN 621 กระบวนการความคิดสร�างสรรค�            4(2-4-6) 

         (Paradigms of Creativity) 

DGN 628 การออกแบบและวัฒนธรรม                3(2-2-5) 

         (Design and Culture) 

DGN 693 การออกแบบและการวจัิย                  3(2-2-5) 

        (Design and Research) 

                        รวม       11 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

DGN 626 การออกแบบสองมิติ                        4(1-6-5) 

        (2 Dimensional Design) 

DGN 640 สิ่งแวดล�อม เทคโนโลยี และการออกแบบ      3(2-2-5) 

        (Environment,    Technology, and Design) 

DGN 662 การออกแบบและธุรกิจ                    3(3-0-6) 

        (Design and Business) 

รวม         10 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

ENG 500 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา            3(3-0-6) 

         (English For Graduate Studies) 

DGN 600 ทักษะเชิงปฏิบัติการ                       1(0-2-1) 

         (Workshop Skills) 

DGN 621 กระบวนการความคิดสร�างสรรค�            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 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

DGN 626 การออกแบบสองมิติ                     4(1-6-5) 

         (2 Dimensional Design) 

DGN 640 สิ่งแวดล�อม เทคโนโลยี และการออกแบบ     3(2-2-5) 

        (Environment, Technology, and Design) 

DGN 662 การออกแบบและธุรกิจ                   3(3-0-6) 

         (Design and Business) 

รวม         10 หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่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 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

DGN 699  วิทยานิพนธ�                          9(0-18-9) 

          (Thesis) 

 

 

 

 

รวม          9 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่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  วิชาเลอืก                                3(x-x-x) 

         (Elective) 

รวม          13 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

DGN xxx  วิชาเลือก                                  3(x-x-x) 

         (Elective) 

DGN 697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                     6(0-12-6) 

         (Independent Study) 

DGN xxx  การสอบประมวลความรู�                    0(0-0-0) 

         (Comprehensive Examinations) 

รวม        9 หน�วยกิต 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา  

 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. 

 

 2.   หมวดวิชาบังคับ 

  นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 25 หน�วยกิต  
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จากรายวิชาต�อไปนี้ 

DNG  600  ทักษะเชิงปฏิบัติการ         1(0-2-1) 

   (Workshop Skills) 

 ฝ�กอบรมอย�างละเอียดเก่ียวกับวิธีการใช�เครื่องมือและอุปกรณ�ที่จําเป�นเพ่ือช�วยสร�างสรรค�งานออกแบบ

ครอบคลุมถึงวัสดุต�างๆ เช�น ปูนปลาสเตอร� เซรามิค ไม� โลหะ และพลาสติกชนิดต�างๆ 

 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  กระบวนการความคิดสร�างสรรค�          4(2-4-6) 

   (Paradigms of Creativity)  

 การสังเกตสถานการณ�รอบตัวเพ่ือวิเคราะห�กลั่นกรองความคิดจากระดับนามธรรมไปสู�ความคิดที่มีการเรียบ

เรียงอย�างเป�นระบบและมีขอบเขตโครงสร�างที่ชัดเจน ตลอดจนการแนะนําพ้ืนฐานของสุนทรียศาสตร�  ฝ�กออกแบบ

ผ�านกระบวนการออกแบบที่มีความยืดหยุ�น เพ่ือแก�ป�ญหาท่ีซับซ�อนตามแรงกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมร�วมสมัย  

 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  การออกแบบสองมิต ิ         4(1-6-5) 

   (2 Dimensional Design)                                      

 กระบวนการสร�างสรรค�งานออกแบบลักษณะสองมิติผ�านการทํางานด�วยมือ โดยการวิเคราะห�ผ�านแง�มุม

ต�างๆ เช�น การสร�างภาษาการออกแบบ อิทธิพลทางวัฒนธรรมการสื่อสารผ�านภาพ การรับรู�ของผู�ใช�และผู�บริโภค 

เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งแวดล�อม แก�ป�ญหาผ�านกระบวนการออกแบบผสมผสานกับแนวความคิดและความสามารถ

ส�วนบุคคล และกลั่นกรองออกมาเป�นผลงานออกแบบสร�างสรรค�ท่ีมีการทดลองผลิตตัวอย�างงานจริง 

 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  การออกแบบสามมิต ิ         4(1-6-5) 

   (3 Dimensional Design)   

 กระบวนการสร�างสรรค�งานออกแบบลักษณะสามมิติผ�านการทํางานด�วยมือ โดยการวิเคราะห�ผ�านแง�มุม

ต�างๆ เช�น การสร�างภาษาการออกแบบ อิทธิพลทางวัฒนธรรม การรับรู�ของผู�ใช�และผู�บริโภค และเทคโนโลยีในการ 

ผลิตและสิ่งแวดล�อม  แก�ป�ญหาผ�านกระบวนการออกแบบผสมผสานกับแนวความคิดและความสามารถส�วนบุคคล  
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รวมทั้งอิทธิพลต�างๆ และกลั่นกรองออกมาเป�นผลงานออกแบบสร�างสรรค�ที่มีการทดลองและผลิตตัวอย�างงานจริง 

 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)                                                

 การวิเคราะห�การออกแบบในมิติที่สัมพันธ�กับวัฒนธรรม ให�เข�าใจถึงบทบาทของการออกแบบที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม โดยนํากรณีศึกษางานออกแบบสร�างสรรค�ต�างๆ จากอดีตถึงป�จจุบันทั้งในและต�างประเทศ ที่

ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มาวิเคราะห�และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน เพ่ือให�สามารถ

ก�อความคิดหรือค�นพบทิศทางการออกแบบที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมร�วมสมัยของไทย ทัศนศึกษาเพ่ือเย่ียมชมสถานที่

จริง เช�น พิพิธภัณฑ�และโบราณสถาน ทั้งในและต�างประเทศเป�นสิ่งจําเป�น   

 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  สิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีและการออกแบบ     3(2-2-5) 

   (Environment, Technology, and Design)  

 สิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีและการออกแบบ จะถูกบูรณาการและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เพ่ือความอยู�รอด       

นักออกแบบจะต�องสามารถนํากระบวนการทางเทคโนโลยีมาสร�างสรรค�งานออกแบบในเชิงบวกที่รับผิดชอบต�อ

สิ่งแวดล�อม การแนะนําให�รู�จักกับเครื่องมือตลอดจนเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีเน�นการคํานึงถึงสิ่งแวดล�อม โดย

การศึกษาจากกรณีศึกษา การทดลองวัสดุและการเย่ียมชมกระบวนการผลติในโรงงานและสถานที่ต�าง 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. 

  

DGN  662  การออกแบบและธุรกิจ        3(3-0-6)

  (Design and Business)  

 การบริหารจัดการธุรกิจ ตามข้ันตอนของการประกอบธุรกิจการออกแบบ  เพ่ือให�สามารถนําความรู�ไปวาง

แผนการจัดการธุรกิจและสามารถแก�ป�ญหางานออกแบบจากสถานการณ�จริง โดยเน�นการวิเคราะห�กรณีศึกษาต�างๆ 
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ในประเด็นการวางแผนธุรกิจ การสร�างอัตลักษณ�องค�การ การเข�าใจผู�บริโภค การผลิต การตลาด ตลอดจนการคิด

ค�าบริการ การเขียนสัญญาที่เก่ียวข�องกับการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ การส�งเสริมให�นักศึกษาเข�าใจบทบาทของ

ตนเอง สามารถปรับทัศนคติและมีเป�าหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติวิชาชีพ  

 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)  

 การต้ังคําถามและแสวงหากระบวนการค�นหาคําตอบอย�างเป�นระบบ เน�นท่ีการศึกษางานออกแบบประเภท

ต�างๆ ที่ผู�เรียนมีความสนใจโดยเลือกใช�วิธีการวิจัยที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาแต�ละประเภทของงานวิจัย เพ่ือให�

ตอบป�ญหาเฉพาะงานออกแบบหนึ่งๆ  

 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  ต�องเลือกลงทะเบียนจํานวน 6 หน�วยกิต และนักศึกษา  แผน ข  

จะต�องเลือกลงทะเบียน จํานวน 12 หน�วยกิต  ในรายวิชาต�อไปนี ้

DGN  670  การวิเคราะห�พื้นที่สามมิติ          (3-0-6) 

   (Spatial Studies)                 

 แนวความคิดในการออกแบบพ้ืนที่ร�วมสมัย เน�นการศึกษาทฤษฎีท่ีแสดงออกซ่ึงความก�าวหน�าใหม� ๆ เชิง

ความคิดและพ้ืนที่ที่ได�รับการก�อสร�างและใช�สอยจริง โดยพิจารณาในบริบทของสังคมร�วมสมัยและรากฐานทาง

วัฒนธรรม 

 Contemporary spatial design through contextual studies, architectural theories, and examining the built 

environment and contemporary culture. 

 

DGN  671  สัญศาสตร�งานออกแบบ          3(3-0-6) 

   (Design Semiotics)  

 การแยกแยะประเภทและกระบวนการสื่อความหมายของวัตถุ ภาพและสิ่งแวดล�อม ในแต�ละวัฒนธรรม  

หนึ่ง ๆ ต้ังแต�ภาพ แฟชั่น เครื่องใช�ไม�สอยในชีวิตประจําวัน จนถึงสถาป�ตยกรรม การวิเคราะห�ครอบคลุมทั้ง

ความหมายและวาทกรรมที่รองรับพยุงให�การสื่อความหมายเกิดขึ้นได� 

 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  
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artifacts, fashion, and architecture. 

 

DGN  672  ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ       3(2-2-5) 

   (Thai Art for Design)  

 ระบบวิธีคิดและการแสดงออกของศิลปะประจําชาติ ท้ังจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาป�ตยกรรมในยุค

ต�าง ๆ  เพ่ือนํามาเป�นแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการการออกแบบ การศึกษาในระดับนามธรรม และการ     

แสดงออกเป�นรูปธรรมของศิลปะในยุคสมัยต�างๆ 

 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)  

 การวิเคราะห�ภาพเคลื่อนไหวผ�านสื่อประเภทต�าง ๆ ต้ังแต�ภาพเคลื่อนไหวเพ่ือสื่อความแบบเรียบง�าย 

ภาพเคลื่อนไหวเพ่ืองานออกแบบข�อมูล ออกแบบนิทรรศการไปจนถึงภาพยนตร� โดยเน�นท่ีการศึกษาลักษณะและ

เทคนิคการใช� การตัดต�อเชื่อมโยงทั้งในแง�ทฤษฎี 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)  

 วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างเทคโนโลยีดิจิทัลกับวัฒนธรรมร�วมสมัย ในแง�ของเครื่องมือสื่อคอมพิวเตอร� 

โครงข�ายสื่อสารและฐานข�อมูล ไปจนถึงแง�มุมของการเป�นกระบวนทัศน�ทางความคิดหลักในโลกป�จจุบัน  ตลอดจน

ผลกระทบต�อสังคม วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในหลายแง�มุมที่นักออกแบบจะต�องให�ความสําคัญ   

 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) 

 กระบวนการสร�างสรรค�งานออกแบบภาพเคลื่อนไหว ต้ังแต�การก�อรูปความคิดผ�านการศึกษาพฤติกรรมการ

ปฏิสัมพันธ�ของผู�ใช� เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด ความเข�าใจวัฒนธรรมร�วมสมัย การทดลองผ�านสื่อที่มีความ

หลากหลาย วิเคราะห�กลั่นกรองจนกลายเป�นแนวความคิดท่ีมีระบบและมีขอบเขตชัดเจน เพ่ือสร�างงานออกแบบที่

เป�นไปได�และเหมาะสม ใช�สอยหรือสื่อสารได�จริง    

 To develop the creative process in designing time-based media and creating multimedia environments  



Rangsit University Graduate Bulletin 2017-2018     

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 15 

. 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  การถ�ายภาพเบื้องต�น         3(1-4-4) 

   (Basic Photography) 

 พ้ืนฐานของการถ�ายภาพ เช�น แสง และการเป�ดรับแสง การถ�ายภาพสําหรับนักออกแบบ และวิธีการถ�ายรูป

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 ด�านการเขียนและการนําเสนอผลงาน โดยเน�นการเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบของการเขียน

รายงาน การเขียนบทความวิชาการ เป�นต�น นอกจากนี้ ยังสามารถสื่อสารแนวความคิด ผ�านการนําเสนออย�างมี

ประสิทธิภาพไปสู�สาธารณชน ทั้งในห�องเรียน และในโลกแห�งความเป�นจริง 

 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 / การค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

DGN  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ          6(0-12-6) 

   (Independent Study)  

   วชิาบังคบัก�อน  :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วนหรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

 ค�นคว�าในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวข�อ ขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ

จะต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษาก�อนเริ่มภาคการศึกษา โครงการจะต�องมีรากฐานจากการ

ค�นคว�าวิจัยอย�างเป�นระบบและมีความชัดเจน ท่ีจะนําไปสู�งานออกแบบในข้ันสําเร็จพร�อมรูปเล�มงานเขียนวิจัย ซึ่ง

จะต�องนําเสนอและได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หลักสูตรแต�งต้ังขึ้น 

 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 

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. 
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DGN  698  การสอบประมวลความรู�         0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examinations)  

   วิชาบงัคับก�อน  :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถ�วน หรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน  

 การสอบประมวลความรู� เกรด :  ผ�าน/ไม�ผ�าน 

 Comprehensive examinations. S/U graded 

 

DGN  699  วิทยานิพนธ�            12(0-24-12) 

   (Thesis )                                                 

   วิชาบังคับก�อน  :  ศึกษาหมวดวิชาบงัคับครบถ�วนหรือโดยความเห็นชอบของผู�สอน 

 การศึกษานําร�องในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือกําหนดเป�นหัวข�อวิจัย วัตถุประสงค� ขอบเขต กระบวน

การศึกษาค�นคว�า วิเคราะห� และสังเคราะห� เพ่ือให�ได�มาซ่ึงคําตอบของคําถามวิจัยในรูปแบบโครงร�างวิทยานิพนธ� 

และเสนอขออนุมัติต�อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ� เพ่ือทําวิจัยตามโครงร�างท่ีกําหนดไว� โดยการศึกษาค�นคว�า

และวิเคราะห�ข�อมูลควบคู�ไปกับการทดลองออกแบบและผลิตจริงเป�นรูปธรรมเพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการตรวจ

วิทยานิพนธ�รวมถึงการทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ�เผยแพร�ในวารสารวิชาการ และการ

นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอร�หรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเป�นเสร็จสิ้นการ

ทําวิทยานิพนธ�โดยสมบูรณ� 

 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. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

 เริ่มด�วยการศึกษานําร�องในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือกําหนดเป�นหัวข�อวิจัย โดยนักศึกษาจะต�องกําหนด

วัตถุประสงค� ขอบเขต ตลอดจนกระบวนการศึกษาค�นคว�า วิเคราะห� และสังเคราะห� เพ่ือให�ได�มาซ่ึงคําตอบของ

คําถามวิจัยในรูปแบบโครงร�างวิทยานิพนธ� เพ่ือเสนอขออนุมัติต�อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ�  หลังจากนั้นเป�น

ขั้นตอนของการทําวิจัยตามโครงร�างที่กําหนดไว� โดยการศึกษาค�นคว�าและวิเคราะห�ข�อมูลควบคู�ไปกับการทดลอง

ออกแบบและผลิตจริงเป�นรูปธรรมอีกส�วนหนึ่ง เพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ�เป�นข้ันสุดท�าย ทั้งนี้ 

นักศึกษาทุกคนจะต�องทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ�เผยแพร�ในวารสารวิชาการ และ

นําเสนอผลงานวิจันในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอร�หรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเป�นเสร็จสิ้นการ

ทําวิทยานิพนธ�โดยสมบูรณ�  

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

 นักศึกษาสามารถแก�ป�ญหางานออกแบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย สามารถศึกษาค�นคว�าข�อมูล วิเคราะห�

ข�อมูล และสังเคราะห�ออกมาเป�นผลงานออกแบบท่ีเป�นรูปธรรม ที่ก�อให�เกิดประโยชน�ต�อตนเอง วงการวิชาการ 

วงการวิชาชีพ และสามารถที่จะแสวงหาแนวทางในการแก�ป�ญหางานออกแบบให�มีคุณภาพอย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 
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 3.  ช�วงเวลา 

   การศึกษาด�านวิทยานิพนธ�     ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

   การศึกษาด�านการศึกษาค�นคว�าอิสระ     ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 4.  จํานวนหน�วยกิต 

   การศึกษาด�านวิทยานิพนธ�                12  หน�วยกิต 

   การศึกษาด�านการศึกษาค�นคว�าอิสระ      6  หน�วยกิต 

  

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 บัณฑิตสามารถประยุกต�ใช�ทักษะที่เรียนมาเพ่ือประกอบอาชีพการเป�นนักออกแบบ ในรูปแบบต�างๆ เช�น 

เป�นเจ�าของกิจการเก่ียวกับการออกแบบ เป�นผู�บริหารกิจการสตูดิโอ การออกแบบและไปทํางานเป�นนักออกแบบใน

ธุรกิจ ในบริษัทออกแบบ หรือ บริษัทอื่นๆ ที่ทํางานออกแบบ และงานสร�างสรรค�ที่มีบทบาทสําคัญ 

 

สถานที่ติดต�อ 

 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ  ช้ัน 2  อาคารคุณหญิง

พัฒนา (ตึก 8)  มหาวิทยาลัยรังสิต   เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 

โทร 0-2997-2222 ต�อ 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 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
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