
 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/สํานัก  วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร         25580091103389 

      ช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

     ภาษาอังกฤษ      Master of Arts Program in Design for Business 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

  ภาษาไทย         ช่ือเต็ม   : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเพ่ือธุรกิจ) 

                ช่ือย่อ    :  ศศ.ม. (การออกแบบเพ่ือธุรกิจ) 

   ภาษาอังกฤษ     ช่ือเต็ม   :  Master of Arts (Design for Business)    

                ช่ือย่อ    :  M.A. (Design for Business) 
 

3. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

 

 



 

4. รูปแบบของหลักสูตร 

5.  อาชีพท่ีประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

                 5.1 ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าใจในระบบการวิจัย และพัฒนาในด้านการออกแบบเพ่ือ

ต่อยอดทางธุรกิจ 

               5.2 นักออกแบบในด้านต่างๆ ท่ีเข้าใจในระบบการวิจัยและพัฒนา เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจ 

     5.3 นักวิจัย หรืออาจารย์ในระดับอุดมศึกษา หรือท่ีปรึกษาด้านการพัฒนา และการออกแบบเพ่ือธุรกิจ       

               5.4 ผู้บริหารท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีเข้าใจในระบบการวิจัย และพัฒนาในด้านการออกแบบ เพ่ือต่อยอดทาง

ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.1 รูปแบบ  

          เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี แผน ก แบบ ก2 และแผน ข  

    4.2 ภาษาท่ีใช้ 

          ภาษาไทย เอกสารและตําราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    4.3 การรับเข้าศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 

 



 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1   ปรัชญา 

 การออกแบบเพ่ือธุรกิจบนพ้ืนฐานการวิจัยและพัฒนา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

     1.2   ความสําคัญ 

 หลักสูตรท่ีเปิดสอนด้านการออกแบบในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย เท่าท่ีเป็นอยู่ล้วนเป็นหลักสูตรท่ี

ได้รับอิทธิพลจากระบบคิดของตะวันตกเป็นหลัก ทําให้การผลิตบัณฑิตเท่าที่ผ่านมามุ่งเน้นการสร้างนักออกแบบในสไตล์

ของตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้การฝึกปฏิบัติของผู้เรียนใช้แนวคิดและสไตล์การออกแบบของตะวันตกเป็นต้นแบบเป็น

ตัวอย่างในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งขาดลักษณะการประยุกต์ใช้การวิจัยและพัฒนา(R&D) และการประยุกต์ใช้อัต

ลักษณ์ชุมชน ตลอดจนอัตลักษณ์ไทย เพ่ือการสร้างสรรค์งานออกแบบ ผลงานท้ังหลายเหล่าน้ันจึงมีทิศทางเฉกเช่นเดียวกับ

ผลงานการออกแบบของตะวันตก ทว่าปัจจุบัน ปรากฎการณ์ของโลกโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเกี่ยวพันกับระบบธุรกิจส่งผลให้นัก

ออกแบบต้องตระหนักถึงการสร้างผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน อันมีความแตกต่างไปจากผลงานของนักออกแบบอื่นๆ ใน

ตลาด  

นักออกแบบของไทยต้องเผชิญหน้ากับการสร้างสรรค์ผลงานของทั้งชาติตะวันตกและตะวันออก ส่งผลให้นัก

ออกแบบเหล่านั้นจําเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือหรือกระบวนการพัฒนาสร้างสรรค์งานออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะตนมาก

ยิ่งขึ้น ในการณ์นี้ การวิจัยและพัฒนานับว่าเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยนักออกแบบของไทย ด้วยเหตุที่การ

วิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการที่จะสามารถช่วยให้นักออกแบบพัฒนาแรงดลใจ ความคิดรวบยอด ตลอดจนกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานโดยประยุกต์ใช้มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของชุมชนและคนไทย เพื่อสร้างสรรค์

ผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะแห่งตนได้เป็นอย่างดี 

 

จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียน

การสอนในด้านการออกแบบ และบริหารธุรกิจ เห็นควรว่าเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรที่จะช่วย

พัฒนาสมรรถนะของนักออกแบบของไทยให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก เหตุน้ีเองการออกแบบเพ่ือธุรกิจจึงเกิดข้ึนจาก

การบูรณาการศาสตร์ทางด้านการการออกแบบ และศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ 

 

1.3  วัตถุประสงค์   

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาการออกแบบเพ่ือธุรกิจท่ีมีคุณลักษณะดังน้ี 

          1. สามารถผสานความรู้ทางด้านการออกแบบและแนวคิดทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2. สามารถใช้การวิจัย เพื ่อประโยชน์ในการออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์งานได้อย่างมี

คุณภาพและมีลักษณะเฉพาะตน บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 



 

รายวิชาเรียน 

 

1.  หมวดวิชาบังคับ ผู้เรียนแผน ก แบบ ก2 และผู้เรียนแผน ข กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 

ดังน้ี 

 

อธ 501 วิจัยและพัฒนาเพ่ือการออกแบบ    3(2-2-5) 

DB 501 

อธ 502 

DB502 

Research and Development in Design 

วิจัยเพ่ืองานสร7างสรรค9 

Research for Creative Works 

 

   3(2-2-5) 

อธ 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ    3(2-2-5) 

DB 511 

อธ512 

DB512 

อธ513 

DB513 

อธ521 

DB521 

Innovation and Technology in Design for Business 

วิถีไทยและการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

Thainess and Design for Business 

แนวคิดและปฏิบัติการด7านการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

Concept and Design Studio for Business 

แนวคิดเชิงธุรกิจ 

Business Perspective 

 

   3(2-2-5) 

 

   3(1-4-4) 

 

   3(3-0-6) 

อธ 522 แนวคิดเชิงธุรกิจ    3(3-0-6) 

DB 522 Business Perspective  

   

2. หมวดวิชาเลือก ผู&เรียนแผน ก แบบ ก2 ไม1น&อยกว1า 6 หน1วยกิต และผู&เรียนแผน ข ไม1น&อยกว1า 12  

หน่วยกิต ดังน้ี (ตัวอยiางรายวิชา) 

 อธ503         สัมมนาวิจัยเพ่ืองานสร7างสรรค9ในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                              3(1-4-4) 

 DB503.        Seminar in Research for Creative Works in Design for Business 

อธ 523 นวัตกรรมการส่ือสารทางธุรกิจเพ่ือนักออกแบบ    3(2-2-5) 

DB 523 Business Communication Innovation for Designer  

อธ 524 นวัตกรรมและธุรกิจใหมiเพ่ือผู7ประกอบการ 3(2-2-5) 

DB 524 Innovation and Startup for Entrepreneurs  

อธ  526 

DB 526 

การออกแบบเพ่ือธุรกิจกับการพัฒนาชุมชน  

Design and Business for Community Development 

    3(2-2-5) 

อธ 528 

DB 528 

พาณิชย9อิเล็กทรอนิกส9 

E-Commerce  

3(2-2-5) 



 

 

3. ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
3.1 ปริญญานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2 

ปพท691         ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                                             12 หน่วยกิต          

GRT691          Master’s Thesis                        

3.2 สารนิพนธ์ แผน ข 
   สพท681             สารนิพนธ์                                                                      6 หน่วยกิต 

   GRI681              Independent Study 


