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สาขาวิชาศิลปะภาพถาย
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TEL : 02-997-2200-30 
        ext. 3631, 3634, 3639
FAX : 02-997-2200 ext. 3567
E-MAIL : info@rsu.ac.th, 
            artanddesign@rsu.ac.th

Faculty of Art and Design
Rangsit University
52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Road, 
Lak-Hok, Muang, Pathumthani 12000 
Thailand.

Master of Fine Art Program in Design
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; CRAFTING CULTURE

คณะศิลปะและการออกแบบ ปจจุบันเปดการเรียนการสอนทั้งหมด 5  สาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี
Faculty of Art and Design under graduate program, 5 departments

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ M.F.A. (Design) เปนหลักสูตร 
ที่ดำเนินการเรียนการสอนอยางเปดกวาง สำหรับผูเรียนที่จบ การศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรีจากหลากหลาย สาขาวิชาชีพในอันที่จะเรียนรู และฝกฝนทักษะวิธีคิด 
โดยการใช ความคิดสรางสรรคในการออกแบบภายใต โจทยและสถานการณที่ 
ตางๆกัน เพื่อนำไปสูการพัฒนาศักยภาพและคนหา แนวทางการแกปญหา 
การออกแบบใหมๆ อันถือเปนนวัตกรรมการออกแบบ โดยผูที่สำเร็จจากหลักสูตร 
นี้จะสามารถประยุกตใชทักษะและความรูดังกลาว กับการสรางโอกาสทาง 
วิชาชีพและธุรกรรมที่หลากหลาย อาทิเชน ธุรกิจ การใหการบริการ การศึกษา 
การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบกราฟก การออกแบบ สถาปตยกรรมและ 
การออกแบบ สื่อดิจิทัล เปนตน

This Masters Program in Design introduces students from diverse 
backgrounds to the practice of Design Thinking; a way of framing 
and understanding situations that leads directly to new possibilities 
and future solutions. Our graduates have gone on to successfully 
apply these skills in wide range of career and entrepreneurial 
opportunities such as hospitality, education, product design, 
graphic design, architecture, and digital media.       

สาขาวิชาศิลปะภาพถาย
Department of Photography

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

สาขาวิชาศิลปะภาพถายมุงเนนการเรียนรูและเขาใจในกระบวน
การสรางงานศิลปะ และงานออกแบบที่ใชภาพถายเปนสื่อทั้ง 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อที่เกิดจากแสง เพื่อใชในงาน 
วิชาชีพและการสรางสรรคสวนบุคคล เนนแนวคิดและกระบวน 
การปฏิบัติ เพื่อสามารถประยุกตใช ผสมผสาน ตามความ 
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี

Department of photography focuses on 
understanding the processes of photographic 
based art and design, in still and moving images, 
including related media and their application to 
professional or individual works. The emphasis is 
both on the process and the concept with an 
awareness of the rapid changes in our society and 
technology.   

สาขาวิชาออกแบบภายใน
Department of Interior Design

สาขาวิชาการออกแบบภายในมุงเนนการปลูกฝงการใชความคิด 
สรางสรรคเปนแรงขับเคลื่อนหลักในการเรียนรูกระบวนการออกแบบ 
และปฏิบัติการ ทั้งการสรางสรรคงาน สวนบุคคลและการทำงานเปน 
ทีม พื้นฐานกระบวนการออกแบบ เชิงสรางสรรคที่วิเคราะหและเสนอ 
แนะแนวทางในการแกไข ปญหา ระหวางผูใชงาน และการใชพื้นที่ได 
อยางเหมาะสม รวมถึงการคำนึงถึงบทบาทของนักออกแบบในสังคม 
รวมสมัยที่ตองมีการพัฒนาความรูเพื่อการออกแบบอยางยั่งยืนและ 
คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมควบคูไปในกระบวนการออกแบบ

The interior design department emphasizes on cultivating 
the creative thinking processes necessary for practice. 
Students learn to apply the design processes of creative 
problem solving and understand the relation between 
humans and the space they inhabit, and are also 
introduced to the importance of the designer’s role in 
conserving the environment. 

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน
Department of Fashion Design

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซนมุงเนนสรางนักออกแบบแฟชั่นที่เปนผูนำ 
ทางความคิดสรางสรรคและสามารถปฏิบัติงานจริง มีความรวม 
สมัยในการออกแบบ มีทักษะและความประณีตใน รายละเอียด 
เปดกวางในการศึกษาคนควาทดลองนวัตกรรมใหมๆดวยวัสดุ 
และเทคนิคใหมๆทั้งดวยมือและดวยเครื่องจักร เรียนรูทั้งกระบวน 
การผลิตแฟชั่นระดับสูงแฟชั่นสำเร็จรูป และแนวโนมการออกแบบ 
ตางๆ ตลอดจนกระบวนการทางธุรกิจ แฟชั่นครบวงจร

Department of fashion design aims at shaping a 
fashion designer to become a leader in creativity, 
with an understanding of contemporary design and 
the skills required to craft intricate details. They 
explore innovative designs through design research 
and experimenting on new materials and techniques, 
both by hand and machine. The study also covers 
essential aspects of fashion ranging from high 
fashion, ready-to-wear, fashion trends to fashion 
business.

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลปมีเปาหมายที่จะผลิตนักศึกษาให 
เปนนักคิด มีความพรอมที่จะใชความคิดสรางสรรค ในการแกปญหา 
อยางชาญฉลาดดวยการบูรณาการความรูและทักษะดานการออกแบ
บ ซึ่งประกอบดวยการออกแบบ กราฟก การออกแบบตัวอักษร 
การออกแบบอัตลักษณ องคกร การออกแบบภาพประกอบ 
การออกแบบโฆษณา การออกแบบมัลติมีเดีย ฯลฯ

Department of visual communication design aims to 
develop students to become creative thinkers, equipped 
with creative problem solving skills through an 
integration of various design knowledge and technical 
skills applied to graphic design, typography design, 
corporate identity design, illustration, advertising design 
and multimedia & etc. 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป
Department of Visual communication design

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑมุงเนนพัฒนาทางความสามารถ 
ดานเทคนิคและความคิดสรางสรรคของ นักศึกษา เพื่อสรางแนวทาง 
การแกปญหาใหงานออกแบบ มีคุณคาและมีความยั่งยืนพรอมทั้ง 
การพัฒนาทักษะของ ผูประกอบการทางดานการออกแบบ ทั้งในเชิง 
พาณิชยและสังคม

Department of product design develops students’ technical 
and creative abilities so that they can invent meaningful 
design solutions while at the same time developing their 
skills as design entrepreneurs. Whether a student’s 
ambitions are for commercial or social ventures they will 
have the ability to create meaningful and sustainable 
design solutions.

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
Department of Product design
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Graduate Program
Master of Fine Art Program in Design
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