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หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
Master of Fine Arts Program in Design 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Fine Arts Program in Design 
 
ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)      :    ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบ) 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of  Fine Arts (Design) 
 ช่ือย่อ (ภาษาไทย)       :  ศล.ม. (การออกแบบ) 
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : M.F.A. (Design) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยการออกแบบ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต   
 
ปรัชญา 
 มุ่งผลิตมหาบัณฑิตนักออกแบบท่ีมีกระบวนการคิด การจัดการวางแผนการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการ
สร้างสรรค์ ไปจนถึงกระบวนการทดลองผลิตจริง ให้มีความเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีแปรเปล่ียน
ตามยุคสมัย ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบท่ีดีต่อส่ิงแวดล้อม  ท้ังยังเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจถึง
ศาสตร์ในเชิงสังคมและวัฒนธรรม  ผนวกกับการบูรณาการทางความคิดและศาสตร์ในหลายๆด้าน เพื่อน าไปสู่การ
สร้างงานออกแบบท่ีมีเหตุมผลและมีกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเป็นระบบ มีวิธีคิดท่ีเป็นของตนเองในวิชาชีพ
การออกแบบ  เป็นผู้ท่ีสามารถตอบสนองได้ท้ังปัญหาเฉพาะอันมีความซับซ้อนและสามารถแสดงออกได้ถึงอัต
ลักษณ์ในกระแสวัฒนธรรมอันแปรเปล่ียน 
 
ความส าคัญ  
 กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกและภาวะโรคระบาดโควิด-19ท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน
ทุกด้านควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง การสาธารณะสุข การ
ส่ือสารและเทคโนโลยี ฯลฯ  อันท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบส าหรับประเทศท่ีพัฒนาและประเทศท่ี ด้อย
พัฒนา  จึงเป็นความ ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสถาบันการศึกษาขั้นสูงท่ีต้องเตรียมการสร้างบุคลากร ให้มีความรู้
ความเช่ียวชาญในศาสตร์  ผนวกกับการบูรณาการทางความคิดในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อท่ีจะสามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและประเทศชาติให้ทัดเทียมระดับนานาประเทศ   
 ในส่วนของวิชาชีพทางด้านการออกแบบ นอกจากจะเป็นวิชาชีพท่ีมีบทบาทส าคัญในการช้ีน าและสามารถ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในทางท่ีดีได้แล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  นอกจากนั้น การออกแบบ
สามารถท่ีจะสร้างปัญหาและแก้ปัญหาให้กับส่ิงแวดล้อมอีกด้วยหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
จึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถสร้างนักออกแบบท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
แก้ปัญหาในกระบวนการวิชาชีพของตน มีความรู้เชิง    บูรณาการจากศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรมี
ความเช่ือว่าการสร้างนักออกแบบท่ีมีกระบวนการคิดเป็นระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ และ สามารถ
บูรณาการกระบวนการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังเคราะห์งานออกแบบออกมาเป็นรูปธรรม และประการส าคัญ
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ท่ีสุด คือปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทของนักออกแบบท่ีต้องส่งผลกระทบท่ีดีต่อเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมอันเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อสร้างนักออกแบบท่ีมีฐานความรู้เชิงบูรณาการอันจะน าไปสู่การสร้างผลงานออกแบบ ท่ีแก้ปัญหา
ทางสังคม ธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อสร้างนักออกแบบท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรม แล้วรวบยอดเป็น
แนวคิดในการออกแบบท่ีสามารถแสดงออกได้ถึงอัตลักษณ์ในกระแสวัฒนธรรมอันแปรเปล่ียน   
 3. เพื่อสร้างนักออกแบบท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถปรับตัวได้อยู่ตลอดเวลา และมีกระบวนความคิด
ท่ีเป็นระบบ 
 4. เพื่อสร้างนักออกแบบท่ีสามารถส่ือสารความคิดออกมาได้ชัดเจน สามารถท างานร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
สายงาน และ สามารถผลักดันงานให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นไปได้จริง 
 5. เพื่อสร้างฐานความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการวิจัยสายการออกแบบ 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
 เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา  17.00 - 21.00 น.   หรือ 
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์   เวลา  09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์ก าหนดของ
หลักสูตร 
 2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
 4. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  
3. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะก าหนดการสอบใน
แต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 
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 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
ว่าเวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีค่าระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย  ค่าระดับข้ัน(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
         A     ดีเย่ียม    4.0 
         B+     ดีมาก    3.5 
         B     ดี     3.0 
         C+     พอใช้    2.5 
         C     อ่อนมาก   2.0 
          F     ตก     0.0 
 6. สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับข้ันเป็นท่ีน่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
  U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นท่ีพอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
  W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 26.2.2 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 หรือเมื่อได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

  I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและ
ประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน 
หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ 
แต่ท้ังนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว
ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I  จะเปล่ียนเป็นระดับขั้น F หรือ
สัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันที 

  IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่ ส้ินสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะถูกเปล่ียน
เมื่อการเรียนหรือการปฏิบั ติงานในรายวิชานั้นส้ินสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับข้ัน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้น สุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ี

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ การ
ยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

   1.2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมท้ัง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   1.3   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมี คุณภาพตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับ
สมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิ มพ์ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

   1.4   ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา     
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

   1.5  ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.  แผน ข 
   2.1  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมท้ัง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการ
ค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

   2.2  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายการการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ใน 2 ลักษณะ 

  ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย หรือน าเสนอต่อท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการน าเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) 

  ลักษณะที่ 2  เผยแพร่ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่งเป็น
การน าเสนอผลงานศิลปะท่ีเป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีกระบวนการ
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พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ จากคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองผลงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ า
กว่า 3  คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

   2.3   ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา    
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

   2.4   ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ        18 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก        6 หน่วยกิต 
    4) วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 
 2. แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ        18 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก         12 หน่วยกิต 
    4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ        6 หน่วยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู้           0 หน่วยกิต 
  
รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
   นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิ
ตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)  มีดังต่อไปนี้   
                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา                                         3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
DGN 510    ทักษะเชิงปฏิบัติการ                                                        1(0-2-1)                                                         
    (Workshop Skills)  
 

2. หมวดวิชาบังคับ  
   นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
DGN  621 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์                3(1-4-4) 
   (Paradigms of Creativity)  
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DGN  626 การออกแบบ 2 มิติ          3(1-4-4) 
   (2 Dimensional Design) 
DGN  627 การออกแบบ 3 มิติ           3(1-4-4) 
   (3 Dimensional Design) 
DGN  640 ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และการออกแบบ      3(2-2-5) 
   (Environment Technology and Design) 
DGN  662 การออกแบบ ธุรกิจ และการส่ือสาร     3(2-2-5)                                    
    (Design, Business and Communication) 
DGN  693 การวิจัยด้านการออกแบบ                             3(2-2-5) 
    (Design  Research) 
  

3. หมวดวิชาเลือก  
   นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต และ แผน ข เลือกรายวิชา
ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
DGN  670 การวิเคราะห์พื้นท่ีสามมิติ        3(3-0-6) 
   (Spatial Studies) 
DGN 671  สัญศาสตร์งานออกแบบ         3(3-0-6) 
    (Design Semiotics) 
DGN  672   ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ                         3(2-2-5)  
   (Thai Art for Design)  
DGN 678     วัฒนธรรมดิจิทัล                                     3(3-0-6) 
      (Digital Culture) 
DGN 681  การเขียนและการน าเสนอผลงาน       3(1-4-4) 
          (Writing and Presentation skills) 
DGN 628   การออกแบบและวัฒนธรรม                    3(2-2-5)                                                           
         (Design and Culture) 
DGN 684  การออกแบบเชิงประสบการณ์             3-(2-2-5) 
          (Experience Design) 
DGN 685   การออกแบบเพื่อความยั่งยืน              3(2-2-5) 
          (Design for Sustainability) 
DGN 686  การออกแบบการบริการ               3(2-2-5) 
          (Service Design) 
DGN 687  การศึกษาส่วนบุคคล                3-(0-6-3) 
          (Individual Study) 
 

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)  
DGN  699 วิทยานิพนธ์                 12(0-24 -12) 
   (Thesis) 
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5. หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
DGN  697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                   6(0-12-6) 
   (Independent Study) 
DGN  698 การสอบประมวลความรู้                0(0 - 0 - 0) 
   (Comprehensive Examinations) 
 
แสดงแผนการศึกษา   

ชั้นปีที่ 1 
แผน ก แบบ ก2 

 (การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ENL 500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา          3(3-0-6) 
             (English for Graduate Studies) 
DGN 510  ทักษะเชิงปฏิบัติการ                         1(0-2-1)                                                             
              (Workshop Skills)  

ภาคการศึกษาที่ 1 
ENL 500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา          3(3-0-6) 
             (English for Graduate Studies) 
DGN 510  ทักษะเชิงปฏิบัติการ                         1(0-2-1)                                                             
              (Workshop Skills)  

DGN 621  กระบวนการความคิดสร้างสรรค์           3(1-4-4) 
              (Paradigms of Creativity)       
DGN 626  การออกแบบ 2 มิติ                          3(1-6-5) 
              (2 Dimensional Design)                                                                                                                      

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
DGN 640 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการออกแบบ 3(2-2-5) 
       (Environment Technology  
              and Design) 
DGN 662 การออกแบบ การธุรกิจ  และสื่อสาร      3(2-2-5)                                    
              (Design, Business and  
              Communication) 
DGN 693  การวิจัยด้านการออกแบบ                  3(2-2-5) 
              (Design  Research)                                                                         

รวม 9 หน่วยกิต 

DGN 621  กระบวนการความคิดสร้างสรรค์           3(1-4-4) 
              (Paradigms of Creativity)       
DGN 626  การออกแบบ 2 มิติ                          3(1-6-5) 
              (2 Dimensional Design)                                                                                                                      

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
DGN 640 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการออกแบบ 3(2-2-5) 
       (Environment Technology  
              and Design) 
DGN 662 การออกแบบ การธุรกิจ  และสื่อสาร      3(2-2-5)                                    
              (Design, Business and  
              Communication) 
DGN 693  การวิจัยด้านการออกแบบ                  3(2-2-5) 
              (Design  Research)                                                                         

รวม 9 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
แผน ก แบบ ก2 

 (การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 
ภาคการศึกษาที่ 1 

DGN 627  การออกแบบ 3 มิติ                          3(1-4-4) 
              (3 Dimensional Design)   
DGN xxx  วิชาเลือก                                       3(x-x-x) 
              (Elective)   
DGN xxx  วิชาเลือก                                       3(x-x-x) 
              (Elective)   
DGN 699  วิทยานิพนธ์                                   3(0-6-3) 
              (Thesis)   

รวม   12  หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาที่ 2 
DGN 699  วิทยานิพนธ์                                 9(0-18-9) 
               (Thesis)        

                                     
 
 
 

  รวม    9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 
DGN 627  การออกแบบ 3 มิติ                          3(1-4-4) 
              (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   12  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
DGN xxx  วิชาเลือก                                        3(x-x-x) 
              (Elective)    
DGN 697  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                     6(0-12-6) 
              (Independent Study)    
DGN 698  การสอบประมวลความรู้                      0(0-0-0) 

                (Comprehensive Examinations) 
                                       รวม   6   หน่วยกิต 

 
ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 1. ค าอธิบายโดยย่อ 
  การศึกษาน าร่องในประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ เพื่อก าหนดเป็นหัวข้อวิจัย โดยนักศึกษาจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตลอดจนกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบของ
ค าถามวิจัยในรูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อ คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์  หลังจากนั้น
เป็นขั้นตอนของการท าวิจัยตามโครงร่างท่ีก าหนดไว้  โดยการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปกับการ
ทดลองออกแบบและผลิตจริงเป็นรูปธรรมอีกส่วนหนึ่ง  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์เป็นขั้น
สุดท้าย  ท้ังนี้ นักศึกษาทุกคนจะต้องท ารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์หรือการน าเสนอผลงานโดยวาจา 
จึงจะถือเป็นเสร็จส้ินการท าวิทยานิพนธ์โดยสมบูรณ์ 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถแก้ปัญหางานออกแบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ออกมาเป็นผลงานออกแบบท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง วงการ
วิชาการ วงการวิชาชีพ และสามารถท่ีจะแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหางานออกแบบให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต     
 3. ช่วงเวลา 
   วิทยานิพนธ์                       : ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  
    การศึกษาค้นคว้าอิสระ      : ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  



Graduate School : Rangsit University  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

10 

 4. จ านวนหน่วยกิต 
   ส าหรับแผน ก แบบ ก2   วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
   ส าหรับแผน ข         การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  นักศึกษาทุกคนจะน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และท างานศึกษาค้นคว้าทดลองด้วยตนเองตลอดโครงการ  
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าพบเป็นส่วนตัวได้ในทุกสัปดาห์ท่ี
ห้องพักอาจารย์ ในระหว่างภาคการศึกษา ทางหลักสูตรจัดให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมฟังข้อเสนอแนะจากทีม
อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่านพร้อมกันประมาณ 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพื่อเป็นการระดมความคิดและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในช่วงของการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 
หลังจากท่ีได้รับการอนุมัติโครงร่างแล้ว จึงลงมือท าการศึกษาค้นคว้าทดลองต่อไปจนกระ ท่ังเสร็จส้ิน ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วจึงน าเข้าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ในขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
  6. กระบวนการประเมินผล 
   กระบวนการประเมินผล ประเมินจากกระบวนการแก้ปัญหาท่ีมีการศึกษาค้นคว้าหรือทดลองอย่าง
เป็นระบบ  รวมไปถึงการสังเคราะห์ออกมาเป็นผลงานออกแบบท่ีมีคุณภาพและตอบโจทย์ท่ีก าหนดไว้โดยต้องผ่าน
มติความเห็นชอบจากกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ว่าเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีได้มาตรฐานในระดับดี ท้ังในด้าน
กระบวนการวิจัยและในด้านผลงานออกแบบ ส่วนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะด าเนินการตามท่ีเขียนไว้ใน
ข้อ 2 หมวดท่ี 5 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. นักออกแบบอิสระ  
 2. เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการออกแบบ  
 3. ผู้บริหารกิจการสตูดิโอการออกแบบ  
 4. นักออกแบบระดับหัวหน้าหน่วยงานในธุรกิจการออกแบบ  
 5. หัวหน้าหน่วยงานบริษัทท่ีงานออกแบบ และงานสร้างสรรค์มีบทบาทส าคัญ 
 
สถานที่ติดต่อ 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ    วิทยาลัยการออกแบบ  ช้ัน 2  อาคารคุณหญิงพัฒนา 

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