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หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Fine Arts Program in Design 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :    ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบ)    
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Master of Fine Arts (Design) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  :    ศล.ม. (การออกแบบ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :    M.F.A. (Design) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยการออกแบบ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 มุงผลิตมหาบัณฑิตนักออกแบบท่ีมีกระบวนการคิด การจัดการวางแผนการออกแบบ ตลอดจน
กระบวนการสรางสรรค ไปจนถึงกระบวนการทดลองผลิตจริง ใหมีความเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ท่ีแปรเปลี่ยนตามยุคสมัย ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีสงผลกระทบท่ีดีตอสิ่งแวดลอม ท้ังยังเปนผูท่ีมีความ
เขาใจถึงศาสตรในเชิงสังคมและวัฒนธรรม ผนวกกับการบูรณาการทางความคิดและศาสตรในหลายๆ ดาน เพ่ือ
นําไปสูการสรางงานออกแบบท่ีมีเหตุผลและมีกระบวนการคิดและแกปญหาเปนระบบ มีวิธีคิดท่ีเปนของตนเองใน
วิชาชีพการออกแบบ  เปนผูท่ีสามารถตอบสนองไดท้ังปญหาเฉพาะอันมีความซับซอนและสามารถแสดงออกได
ถึงอัตลักษณในกระแสวัฒนธรรมอันแปรเปลี่ยน 
 
ความสําคัญ 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกดานควบคูกันไป ไมวาจะเปน
ดานสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยี ฯลฯ  อันทําใหเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบสําหรับประเทศท่ีพัฒนาและประเทศท่ีดอยพัฒนา จึงเปนความสําคัญอยางยิ่งสําหรับ
สถาบันการศึกษาข้ันสูงท่ีตองเตรียมการสรางบุคลากร ใหมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตร ผนวกกับการบูรณา
การทางความคิดในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะสามารถแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและ
ประเทศชาติใหทัดเทียมระดับนานาประเทศ   
 ในสวนของวิชาชีพทางดานการออกแบบ นอกจากจะเปนวิชาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญในการชี้นําและสามารถ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในทางท่ีดีไดแลว ยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนั้นการออกแบบ
สามารถท่ีจะสรางปญหาและแกปญหาใหกับสิ่งแวดลอมอีกดวยหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
จึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรใหสามารถสรางนักออกแบบท่ีมีความรูความสามารถในการ
แกปญหาในกระบวนการวิชาชีพของตน มีความรูเชิงบูรณาการจากศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยหลักสูตรมีความ
เชื่อวาการสรางนักออกแบบท่ีมีกระบวนการคิดเปนระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห และสามารถบูรณาการ
กระบวนการทางเทคโนโลยีสมัยใหม สังเคราะหงานออกแบบออกมาเปนรูปธรรม และประการสําคัญท่ีสุด คือ
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ปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทของนักออกแบบท่ีตองสงผลกระทบท่ีดีตอเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอันเปนจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1. เพ่ือสรางนักออกแบบท่ีมีฐานความรูเชิงบูรณาการอันจะนําไปสูการสรางผลงานออกแบบ ท่ีแกปญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือสรางนักออกแบบท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหปรากฎการณทางวัฒนธรรม แลวรวบยอดเปน
แนวคิดในการออกแบบท่ีสามารถแสดงออกไดถึงอัตลักษณในกระแสวัฒนธรรมอันแปรเปลี่ยน 
 3. เพ่ือสรางนักออกแบบท่ีมีความคิดสรางสรรคท่ีสามารถปรับตัวไดอยูตลอดเวลา และมีกระบวน
ความคิดท่ีเปนระบบ 
 4. เพ่ือสรางนักออกแบบท่ีสามารถสื่อสารความคิดออกมาไดชัดเจน สามารถผลักดันงานใหสําเร็จลุลวง
และเปนไปไดจริง 
 5. เพ่ือสรางฐานความรูในระดับงานวิจัยผานกระบวนการเรียนการสอนซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของวิชาชีพ
นักออกแบบ 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร   เวลา  10.00  -  17.00  น.     
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต 
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   
 6.  ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  และอาจมีภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษาในกรณีท่ี
จําเปน ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห    
 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป  
 3.  ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)   
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2556  ดังนี้ 
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 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือ
วารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index(TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ นําเสนอตอ
ท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม(Proceedings) ตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามความใน
ขอ 24.2.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
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อันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 

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

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-
Journal Citation Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

   1.4 ไมอยู ในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง           

 2.   แผน ข  
   2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ
อ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

       2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
       2.3 ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานการศึกษาคนควาอิสระใน  

    ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ี
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ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 

    ลักษณะท่ี 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ี เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวม
พิจารณาดวย 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา       
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 43 หนวยกิต  
    1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)   หมวดวิชาบังคับ        25 หนวยกิต 
    3)   หมวดวิชาเลือก                      6 หนวยกิต 
    4) วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    43 หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       25 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก       12 หนวยกิต 
    4)  การศึกษาคนควาอิสระ      6 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู      0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตร หรือ 
คณะกรรมการหลักสูตรโดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา 
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  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) 
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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  การวิเคราะหพ้ืนท่ีสามมิติ        3(3-0-6)    
   (Spatial Studies)  
DGN  671  สัญศาสตรงานออกแบบ         3(3-0-6)  
   (Design Semiotics)  
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  การถายภาพเบื้องตน         3(1-4-4) 
   (Basic Photography)  
DGN  681  การเขียนและการนําเสนอผลงาน      3(1-4-4) 
   (Writing and Presentation Skills)  
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 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) 
 
แผนการศึกษา    

ช้ันปท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ENL 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 
 

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

รวม         10 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 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 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
DGN 626 การออกแบบสองมิต ิ                             4(1-6-5) 
             (2 Dimensional Design) 
DGN 640 สิ่งแวดลอม 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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ช้ันปท่ี 2 

แผน ก แบบ ก 2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 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 
 

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

รวม          9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 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 
 

ภาคการศึกษาท่ี 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 

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเรื่องท่ีอานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ี
เปนท้ังศัพทเทคนิคและท่ีไมใช เนื้อหาเอกสารท่ีใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ัง
หนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา  
 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 
  นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 25 หนวยกิต  
จากรายวิชาตอไปนี้ 
DNG  600 ทักษะเชิงปฏิบัติการ         1(0-2-1) 
   (Workshop Skills) 
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 ฝกอบรมอยางละเอียดเก่ียวกับวิธีการใชเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนเพ่ือชวยสรางสรรคงานออกแบบ
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)  
 การสังเกตสถานการณรอบตัวเพ่ือวิเคราะหกลั่นกรองความคิดจากระดับนามธรรมไปสูความคิดท่ีมีการ
เรียบเรียงอยางเปนระบบและมีขอบเขตโครงสรางท่ีชัดเจน ตลอดจนการแนะนําพ้ืนฐานของสุนทรียศาสตร  ฝก
ออกแบบผานกระบวนการออกแบบท่ีมีความยืดหยุน เพ่ือแกปญหาท่ีซับซอนตามแรงกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมรวมสมัย  
 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)                                      
 กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบลักษณะสองมิติผานการทํางานดวยมือ โดยการวิเคราะหผานแงมุม
ตางๆ เชน การสรางภาษาการออกแบบ อิทธิพลทางวัฒนธรรมการสื่อสารผานภาพ การรับรูของผูใชและผูบริโภค 
เทคโนโลยีการผลิตและสิ่งแวดลอม แกปญหาผานกระบวนการออกแบบผสมผสานกับแนวความคิดและ
ความสามารถสวนบุคคล และกลั่นกรองออกมาเปนผลงานออกแบบสรางสรรคท่ีมีการทดลองผลิตตัวอยางงานจริง 
 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)   
 กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบลักษณะสามมิติผานการทํางานดวยมือ โดยการวิเคราะหผานแงมุม
ตางๆ เชน การสรางภาษาการออกแบบ อิทธิพลทางวัฒนธรรม การรับรูของผูใชและผูบริโภค และเทคโนโลยีใน
การผลิตและสิ่งแวดลอม  แกปญหาผานกระบวนการออกแบบผสมผสานกับแนวความคิดและความสามารถสวน
บุคคล รวมท้ังอิทธิพลตางๆ และกลั่นกรองออกมาเปนผลงานออกแบบสรางสรรคท่ีมีการทดลองและผลิตตัวอยาง
งานจริง 
 Examines the creative process of three-dimensional objects through hands-on making, 
intertwining design with fabrication. Design language, cultural influences, environmental 
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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)                                                 
 การวิเคราะหการออกแบบในมิติท่ีสัมพันธกับวัฒนธรรม ใหเขาใจถึงบทบาทของการออกแบบท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม โดยนํากรณีศึกษางานออกแบบสรางสรรคตางๆ จากอดีตถึงปจจุบันท้ังในและตางประเทศ 
ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มาวิเคราะหและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน เพ่ือให
สามารถกอความคิดหรือคนพบทิศทางการออกแบบท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมรวมสมัยของไทย ทัศนศึกษาเพ่ือ
เยี่ยมชมสถานท่ีจริง เชน พิพิธภัณฑและโบราณสถาน ท้ังในและตางประเทศเปนสิ่งจําเปน   
 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 ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีและการออกแบบ     3(2-2-5) 
   (Environment, Technology, and Design)  
 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและการออกแบบ จะถูกบูรณาการและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เพ่ือความอยูรอด       
นักออกแบบจะตองสามารถนํากระบวนการทางเทคโนโลยีมาสรางสรรคงานออกแบบในเชิงบวกท่ีรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม การแนะนําใหรูจักกับเครื่องมือตลอดจนเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีเนนการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
โดยการศึกษาจากกรณีศึกษา การทดลองวัสดุและการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในโรงงานและสถานท่ีตาง 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  เพ่ือใหสามารถนําความรูไปวาง
แผนการจัดการธุรกิจและสามารถแกปญหางานออกแบบจากสถานการณจริง โดยเนนการวิเคราะหกรณีศึกษา
ตางๆ ในประเด็นการวางแผนธุรกิจ การสรางอัตลักษณองคการ การเขาใจผูบริโภค การผลิต การตลาด ตลอดจน
การคิดคาบริการ การเขียนสัญญาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบ การสงเสริมใหนักศึกษาเขาใจ
บทบาทของตนเอง สามารถปรับทัศนคติและมีเปาหมายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติวิชาชีพ  
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 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)  
 การตั้งคําถามและแสวงหากระบวนการคนหาคําตอบอยางเปนระบบ เนนท่ีการศึกษางานออกแบบ
ประเภทตางๆ ท่ีผูเรียนมีความสนใจโดยเลือกใชวิธีการวิจัยท่ีมีความเหมาะสมกับการศึกษาแตละประเภทของ
งานวิจัย เพ่ือใหตอบปญหาเฉพาะงานออกแบบหนึ่งๆ  
 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 การวิเคราะหพ้ืนท่ีสามมิติ          3(3-0-6) 
   (Spatial Studies)                 
 แนวความคิดในการออกแบบพ้ืนท่ีรวมสมัย เนนการศึกษาทฤษฎีท่ีแสดงออกซ่ึงความกาวหนาใหม ๆ เชิง
ความคิดและพ้ืนท่ีท่ีไดรับการกอสรางและใชสอยจริง 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)  
 การแยกแยะประเภทและกระบวนการสื่อความหมายของวัตถุ ภาพและสิ่งแวดลอม ในแตละวัฒนธรรม  
หนึ่ง ๆ ตั้งแตภาพ แฟชั่น เครื่องใชไมสอยในชีวิตประจําวัน จนถึงสถาปตยกรรม การวิเคราะหครอบคลุมท้ัง
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 ศิลปะไทยเพ่ือการออกแบบ       3(2-2-5) 
   (Thai Art for Design)  
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 ระบบวิธีคิดและการแสดงออกของศิลปะประจําชาติ ท้ังจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปตยกรรมในยุค
ตาง ๆ  เพ่ือนํามาเปนแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการการออกแบบ การศึกษาในระดับนามธรรม และการ     
แสดงออกเปนรูปธรรมของศิลปะในยุคสมัยตางๆ 
 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 เทคนิคภาพเคล่ือนไหว        3(3-0-6) 
   (Time-based Media Techniques)  
 การวิเคราะหภาพเคลื่อนไหวผานสื่อประเภทตาง ๆ ตั้งแตภาพเคลื่อนไหวเพ่ือสื่อความแบบเรียบงาย 
ภาพเคลื่อนไหวเพ่ืองานออกแบบขอมูล ออกแบบนิทรรศการไปจนถึงภาพยนตร โดยเนนท่ีการศึกษาลักษณะและ
เทคนิคการใช การตัดตอเชื่อมโยงท้ังในแงทฤษฎ ี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 
โครงขายสื่อสารและฐานขอมูล ไปจนถึงแงมุมของการเปนกระบวนทัศนทางความคิดหลักในโลกปจจุบัน  ตลอดจน
ผลกระทบตอสังคม วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในหลายแงมุมท่ีนักออกแบบจะตองใหความสําคัญ   
 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 การออกแบบภาพเคล่ือนไหว        3(1-4-4) 
   (Design for Time-based Media) 
 กระบวนการสรางสรรคงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว ตั้งแตการกอรูปความคิดผานการศึกษาพฤติกรรม
การปฏิสัมพันธของผูใช เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด ความเขาใจวัฒนธรรมรวมสมัย การทดลองผานสื่อท่ีมี
ความหลากหลาย วิเคราะหกลั่นกรองจนกลายเปนแนวความคิดท่ีมีระบบและมีขอบเขตชัดเจน เพ่ือสรางงาน
ออกแบบท่ีเปนไปไดและเหมาะสม 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. 
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DGN 680 การถายภาพเบ้ืองตน         3(1-4-4) 
   (Basic Photography) 
 พ้ืนฐานของการถายภาพ เชน แสง และการเปดรับแสง การถายภาพสําหรับนักออกแบบ และวิธีการ
ถายรูปผลงาน 
 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 โดยเนนการเขียนเชิงวิชาการในรูปแบบของการ
เขียนรายงาน การเขียนบทความวิชาการ เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถสื่อสารแนวความคิด ผานการนําเสนอ
อยางมีประสิทธิภาพไปสูสาธารณชน ท้ังในหองเรียน 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 
 คนควาในประเด็นท่ีนักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวขอ ขอบเขตและรายละเอียดของ
โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษากอนเริ่มภาคการศึกษา โครงการจะตองมีรากฐานจาก
การคนควาวิจัยอยางเปนระบบและมีความชัดเจน ท่ีจะนําไปสูงานออกแบบในข้ันสําเร็จพรอมรูปเลมงานเขียนวิจัย 
ซ่ึงจะตองนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีหลักสูตรแตงตั้งข้ึน 
 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. 
 
DGN  698 การสอบประมวลความรู         0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations)  
   วิชาบังคับกอน  :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน  
 การสอบประมวลความรู เกรด :  ผาน/ไมผาน 
 Comprehensive examinations. S/U graded 
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DGN  699 วิทยานิพนธ          12(0-24-12) 
   (Thesis )                                                 
   วิชาบังคับกอน  :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
 การศึกษานํารองในประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ เพ่ือกําหนดเปนหัวขอวิจัย วัตถุประสงค ขอบเขต กระบวน
การศึกษาคนควา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือใหไดมาซ่ึงคําตอบของคําถามวิจัยในรูปแบบโครงรางวิทยานิพนธ 
และเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ เพ่ือทําวิจัยตามโครงรางท่ีกําหนดไว โดยการศึกษาคนควา
และวิเคราะหขอมูลควบคูไปกับการทดลองออกแบบและผลิตจริงเปนรูปธรรมเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจ
วิทยานิพนธรวมถึงการทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ และ
การนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเปนเสร็จ
สิ้นการทําวิทยานิพนธโดยสมบูรณ 
 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 
 เริ่มดวยการศึกษานํารองในประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ เพ่ือกําหนดเปนหัวขอวิจัย โดยนักศึกษาจะตอง
กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต ตลอดจนกระบวนการศึกษาคนควา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือใหไดมาซ่ึง
คําตอบของคําถามวิจัยในรูปแบบโครงรางวิทยานิพนธ เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ  
หลังจากนั้นเปนข้ันตอนของการทําวิจัยตามโครงรางท่ีกําหนดไว โดยการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลควบคูไป
กับการทดลองออกแบบและผลิตจริงเปนรูปธรรมอีกสวนหนึ่ง เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธเปนข้ัน
สุดทาย ท้ังนี้ นักศึกษาทุกคนจะตองทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการ และนําเสนอผลงานวิจันในท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา 
จึงจะถือเปนเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธโดยสมบูรณ  
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถแกปญหางานออกแบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย สามารถศึกษาคนควาขอมูล วิเคราะห
ขอมูล และสังเคราะหออกมาเปนผลงานออกแบบท่ีเปนรูปธรรม ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง วงการวิชาการ 
วงการวิชาชีพ และสามารถท่ีจะแสวงหาแนวทางในการแกปญหางานออกแบบใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต 
 3.  ชวงเวลา 
   การศึกษาดานวิทยานิพนธ    ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
   การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ     ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   การศึกษาดานวิทยานิพนธ                 12  หนวยกิต 
   การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ      6  หนวยกิต 
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อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตสามารถประยุกตใชทักษะท่ีเรียนมาเพ่ือประกอบอาชีพการเปนนักออกแบบ ในรูปแบบตางๆ เชน 
เปนเจาของกิจการเก่ียวกับการออกแบบ เปนผูบริหารกิจการสตูดิโอ การออกแบบและไปทํางานเปนนักออกแบบ
ในธุรกิจ ในบริษัทออกแบบ หรือ บริษัทอ่ืนๆ ท่ีทํางานออกแบบ และงานสรางสรรคท่ีมีบทบาทสําคัญ 
 
สถานท่ีติดตอ 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ   วิทยาลัยการออกแบบ  ชั้น 2  อาคารคุณหญิงพัฒนา 

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

            โทร 0-2997-2222 ตอ 3571    
            e-mail: mfadesignrangsit@gmail.com  
            e-mail: mfa@rsu.ac.th 
  
 
 
 
 
 
 

mailto:mfadesignrangsit@gmail.com

