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หลกัสตูรศลิปมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคอมพวิเตอรอารต 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Fine Arts Program in Computer Art 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :     ศิลปมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอรอารต)    
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :     Master of Fine Arts (Computer Art) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   :     ศล.ม. (คอมพิวเตอรอารต)    
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :     M.F.A. (Computer Art) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะดิจิทัลอารต  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 อุตสาหกรรมภาพยนตรและแอนิเมชัน เปนอุตสาหกรรมประเภทบันเทิง ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ประเทศไทยในชวงทศวรรษท่ีผานมา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพราะนอกจากจะนํารายไดมา
สูประเทศแลว ยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสาระความรูในแงมุมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาสังคม และ
วัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง มีการศึกษาคนควาและทดลองดวยการนําเทคโนโลยีใหมๆเพื่อชวยในการพัฒนาและ
สรางสรรคสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตทั้งทางดานกายภาพและจิตใจ อีกทั้งเปนเครื่องบงบอกถึงวัฒนธรรม และความ
เปนอยูของผูคนในแตละยุคสมัย 
 คณะดิจิทัลอารต มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปดการศึกษาทางดานคอมพิวเตอร
อารต เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพและมีความคิดสรางสรรค โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหผูเรียนสามารถ
นําความรูที่ไดไปพัฒนาองคการและประเทศชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด   
 
 ความสําคัญ 
 กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกดานควบคูกันไป ไมวาจะเปนดาน
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง การส่ือสารและเทคโนโลยี ฯลฯ  อันทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบสําหรับประเทศที่พัฒนาและประเทศท่ีดอยพัฒนา  จึงเปนความสําคัญอยางยิ่งสําหรับสถาบันการศึกษาข้ัน
สูงท่ีตองเตรียมการสรางบุคลากร ใหมีความรูความเช่ียวชาญในศาสตร  ผนวกกับการบูรณาการทางความคิดใน
ศาสตรอ่ืนๆที่เก่ียวของ  เพื่อที่จะสามารถแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและประเทศชาติใหทัดเทียม
ระดับนานาประเทศ   
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 ในสวนของวิชาชีพทางดานคอมพิวเตอรอารต นอกจากจะเปนวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญในการชี้นําและ
พัฒนางานทางดิจิทัลคอนเทนทในทางที่ดีไดแลว ยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
ภาพยนตรและส่ือแอนิเมชัน หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต จึงเล็งเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาหลักสูตรใหสามารถสรางนักออกแบบสื่อดิจิทัลที่มีความรูความสามารถในการแกปญหาในกระบวนการวิชาชีพ
ของตน มีความรูเชิงบูรณาการจากศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ โดยหลักสูตรมีความเชื่อวาการสรางนักออกแบบที่มี
กระบวนการคิดเปนระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห และ สามารถบูรณาการกระบวนการทางเทคโนโลยี
สมัยใหม สังเคราะหผลงานออกมาเปนรูปธรรม และประการสําคัญที่สุด คือปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของ
บทบาทของนักออกแบบท่ีตองสงผลกระทบที่ดีตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมอันเปนจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1.  การพัฒนากระบวนความคิด การวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อสามารถนําไปสรางสรรคงานในวิชาชีพ
คอมพิวเตอรอารตข้ันสูงอยางมีระบบ 
 2.  การฝกทักษะและการเรียนรูที่จําเปนสําหรับการสรางงานคอมพิวเตอรอารตข้ันสูง  
 3.  ความรูเก่ียวกับกระบวนการจัดการและการบริหารธุรกิจคอมพิวเตอรอารต ตลอดจนการเปดโลกทัศน
และวิธีคิดใหมๆในการสรางสรรคผลงาน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร    เวลา  18.00 -  22.00 น.     
    วันเสาร - วันอาทิตย   เวลา  09.00 -  17.00 น.   
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง  และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต   
 5.  ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา  2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยในการเรียนการสอน 
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กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน   ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ี
อยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index(TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม(Proceedings) ตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
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  I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตอง
ดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการ
วัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร 
อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่ รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I  
จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

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

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก2 
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ  และไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะ
รับปริญญา 

 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
 3.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
   3.2  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation 

Index (TCI) หรือ 
   3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4.  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาช่ัวระยะเวลาหนึ่ง    
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  แผน ข  
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวยขอเขียน

และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

     2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
     3. ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานการศึกษาคนควาอิสระใน  
      ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

      ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอก
สถาบันรวมพิจารณาดวย 

 4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   42  หนวยกิต 
    1)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)   หมวดวิชาบังคับ        24 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก                    6 หนวยกิต 
    4)  หมวดวิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ศึกษารายวิชาและทําการศึกษาคนควาอิสระ)หนวยกิตตลอดหลักสูตร    42  หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ       24 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก       12 หนวยกิต 
    4) การศึกษาคนควาอิสระ         6 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาท่ีสอบรายวิชาภาษาอังกฤษไมผานเกณฑของมหาวิทยาลัยรังสิตจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เสริมพื้นฐานทุกคน คือ ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษานักศึกษาท่ีไมมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอรอารต
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จะตองลงทะเบียนเรียนวิชา CPA 210 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเบ้ืองตนโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูอํานวยการหลักสูตร 
และไมนับรวมหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
                       จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)           
CPA  210  ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเบ้ืองตน          3(1-4-4)                 
   (Introduction to 2D Animation) 
              
 2.  หมวดวิชาบังคับ   
 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ตองลงทะเบียนเรียน  24  หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
CPA 661  คอมพิวเตอรอารต สตูดิโอ 1       4(1-6-5) 
   (Computer Art Studio I)  
CPA 662  การผลิตกอนการถายทํา        3(2-2-5) 
   (Pre-production)  
CPA 663  การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอรอารต      3(3-0-6) 
   (Computer Art Business Management)  
CPA 664  คอมพิวเตอรอารต สตูดิโอ 2       4(1-6-5) 
   (Computer Art Studio II)  
CPA 666  การผลิตหลังการถายทํา        3(2-2-5) 
   (Post-production)  
CPA 667  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานคอมพิวเตอรอารต    2(2-0-4) 
   (Research Methodology for Computer Art)  
CPA 668  เทคนิคพิเศษและการซอนภาพ       3(2-2-5) 
   (Special Effects And Compositing)  
CPA 692  สัมมนาคอมพิวเตอรอารต        2(2-0-4) 
   (Computer Art Seminar)  
       
 3.   หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 6 หนวยกิต และแผน ข เลือกเรียน  
12  หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
CPA 672  การเขียนบทขั้นสูงสําหรับภาพยนตรและงานโทรทัศน   3(2-2-5) 
   (Advanced Script Writing for Film and Television)   
CPA 673  การกํากับและการควบคุมการผลิต       3(2-2-5) 
   (Directing and Production Controlling)   
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CPA 676  ภาษาภาพยนตร          3(3-0-6) 
   (Language of Cinema)   
CPA 677  ศิลปะรวมสมัย           3(3-0-6) 
   (Contemporary Art) 
CPA 678  การพัฒนาแนวความคิดเพื่องานแอนิเมชัน     3(2-2-5)  
   (Concept Development for Animation) 
CPA 679  การนําเสนองานในสายอาชีพแอนิเมชัน     3(3-0-6) 
   (Animation Professional Presentation)   
CPA 680  หัวขอเฉพาะทางการสรางสรรคงานคอมพิวเตอรอารต   3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Creation of Computer Art )           
 
 4.  วิทยานิพนธ/ การศึกษาคนควาอิสระ  
  วิทยานิพนธ   (แผน ก แบบ ก2)        จํานวน    12  หนวยกิต 
  การศึกษาคนควาอิสระ   (แผน ข)          จํานวน      6  หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 
CPA  697  การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
    (Independent Study)             
CPA  698  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations)  
CPA  699  วิทยานิพนธ            12(0-36-18) 
   (Thesis)         
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แผนการศึกษา    
ชัน้ปที ่1

แผน ก แบบ ก2 
(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 

แผน ข 
(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศกึษาที ่1 
CPA 661  คอมพิวเตอรอารตสตูดิโอ 1                4(1-6-5) 
         (Computer Art Studio I)    
CPA 662  การผลิตกอนการถายทํา                   3(2-2-5) 
         (Pre-production) 
CPA 663  การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร                3(3-0-6) 
         (Computer Art Business Management)    
CPA xxx  วิชาเลือก                                 3(x-x-x) 
        (Elective) 

                  รวม            13 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
CPA 664  คอมพิวเตอรอารตสตูดิโอ  2              4(1-6-5) 
         (Computer Art Studio II)    
CPA 666  การผลิตหลังการถายทํา                     3(2-2-5) 
         (Post-production)    
CPA 668  เทคนิคพิเศษและการซอนภาพ            3(2-2-5) 
         (Special Effects And Compositing)    
 
 

     รวม           10 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
CPA 661 คอมพิวเตอรอารตสตูดิโอ 1                4(1-6-5) 
        (Computer Art Studio I) 
CPA 662 การผลิตกอนการถายทํา                    3(2-2-5) 
        (Pre-production) 
CPA 663 การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร               3(2-2-5) 
        (Computer Art Business Management)   
CPA xxx วิชาเลือก                                3(x-x-x) 
        (Elective)   

                รวม            13 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
CPA 664  คอมพิวเตอรอารตสตูดิโอ  2            4(1-6-5) 
  (Computer Art Studio II)    
CPA 666  การผลิตหลังการถายทํา                   3(2-2-5) 
  (Post-production)    
CPA 668  เทคนิคพิเศษและการซอนภาพ            3(2-2-5)
  (Special Effects And Compositing)    
CPA xxx   วิชาเลือก                      3(x-x-x) 
          (Elective)                     

รวม           13 หนวยกิต
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ชัน้ปที ่2
แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

CPA 692  สัมมนาคอมพิวเตอรอารต                  2(2-0-4) 
  (Computer Art Seminar)  
CPA 667  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานคอมพิวเตอรอารต   2(2-0-4) 
         (Research Methodology for Computer Art)  
CPA xxx  วิชาเลือก                           3(x-x-x) 
  (Elective)    
CPA 699  วิทยานิพนธ                      3(0-9-5) 
          (Thesis)                     

รวม              10 หนวยกิต  
 

ภาคการศกึษาที ่2 
CPA 699  วิทยานิพนธ                           9(0-27-14) 
         (Thesis) 
 
 
 
 

รวม                 9 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
CPA 692 สัมมนาคอมพิวเตอรอารต              2(2-0-4) 
        (Computer Art Seminar)  
CPA 667 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานคอมพิวเตอรอารต 2(2-0-4) 
        (Research Methodology for Computer Art)  
CPA xxx วิชาเลือก                          3(x-x-x) 
 (Elective)    
 
 

รวม              7 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
CPA xxx  วิชาเลือก                             3(x-x-x) 
         (Elective) 
CPA 697  การศึกษาคนควาอิสระ                  6(0-18-9) 
         (Independent Study) 
CPA 698  การสอบประมวลความรู                 0(0-0-0) 
         (Comprehensive Examinations) 

รวม                 9 หนวยกิต  
 
คําอธบิายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
        (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 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. 
 
CPA  210   ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเบื้องตน       3(1-4-4) 
   (Introduction to 2D Animation)  
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 หลักการออกแบบตัวละคร การเขียนบทและบทภาพเบื้องตนสําหรับงานภาพเคล่ือนไหวและการสราง
ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ ใชเทคนิคภาพเคล่ือนไหวในกระดาษโดยวิธีการวาดเขียนแบบภาพตอภาพ  แลว
แปลงแตละภาพ ลงในระบบดิจิทัลวีดิโอ  
 Priciple of character design, script writing and storybroading, Investigation of two-dimensional (2D) 
animation through transparency and hand tracing methods, which are then transferred into digital media. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ          24  หนวยกิต 
CPA  661  คอมพิวเตอรอารต สตูดิโอ 1          4(1-6-5)
   (Computer Art Studio I)         
 คนควา วิเคราะหและสังเคราะห ในงานที่ตนเองสนใจโดยไมจํากัดเทคนิค เรียนรูกระบวนการออกแบบและ
สรางผลงานท่ีเปนระบบ  แลวพัฒนาออกมาเปนงานจริง  
 Intensive self-study, research and analyse the results of their research without restrictions on 
techniques in the learning process. Then develop it to be a finished work. 
 
CPA  662  การผลิตกอนการถายทํา        3(1-4-4)
   (Pre-production)   
 ข้ันตอนเตรียมการกอนการถายทํา การผลิตภาพยนตรแอนิเมชัน สื่อเทคนิคตางๆเชนการออกแบบตัวละคร 
ตลอดจนการนําบทภาพยนตรมาเปนภาพเลาเร่ืองและภาพเคลื่อนไหว พัฒนาเพื่อเขาสูภาพยนตรแอนิเมชันและสื่อ
อ่ืนๆ 
 Pre-production sequence for animationsuch as character design, storyboarding to screenplay process, 
Animation development and other media. 
      
CPA  663  การบริหารจัดการธุรกิจคอมพิวเตอรอารต    3(3-0-6)
   (Computer Art Business Management)  
 แนวโนมของอุตสาหกรรมซอฟตแวรและฮารดแวรในธุรกิจคอมพิวเตอรอารต เชน การ วิเคราหการตลาด 
การจดลิขสิทธิ์ ใบอนุญาต การจัดการการลงทุนและการหาจุดคุมทุน การดําเนินงาน การควบคุมงานและการ
ประเมินผลเพื่อพัฒนางาน ตลอดจนแนวคิดใหมๆในการบริหารงานในยุคดิจิทัลและการพัฒนากลยุทธทางเทคโนโลยี
สําหรับบริหารจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร 
 Software and hardware technologies within the business of Computer Art. Market Analysis, Copyright, 
License, Investment and insurance management, project management, and project evaluation serve as key 
stages for which can explore new, creative ways for management. 
 
CPA  664  คอมพิวเตอรอารต สตูดิโอ 2                                          4(1-6-5) 
   (Computer Art Studio II) 
   รายวิชาบังคับกอน CPA 661   คอมพิวเตอรอารต สตูดิโอ 1 
 พัฒนางานออกแบบตอเนื่องจากงานที่ทําในวิชาคอมพิวเตอรอารตสตูดิโอ 1 การสรางเทคนิคพิเศษดวย 
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โปรแกรม  3 มิติ  ข้ันสูง เชน การจําลองการตกกระทบของวัตถุ ลม น้ํา ไฟ แลวนํามาพัฒนาออกมาเปนงานจริง
   Prerequisite: Computer Art Studio I 
 Continuation of design and production work from Computer Art Studio I .Learning advanced 3D 
animation techniques such as dynamics, wind, water and fire, Then developed into a project. 
 
CPA  666  การผลิตหลังการถายทํา        3(2-2-5) 
   (Post-production)   
 ข้ันตอนการผลิตหลังการถายทํา เรียนรูเทคนิคการลําดับภาพ การใชเสียงและเทคนิคในการแกไขปญหาใน
งานภาพยนตร โทรทัศนและงานโฆษณา     
 Post-production processes such as editing, sound editing, and recording for film, television, and 
advertising. 
 
CPA  667  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานคอมพิวเตอรอารต     2(2-0-4) 
    (Research Methodology for Computer Art)  
 กระบวนการวิจัยสําหรับงานดานคอมพิวเตอรอารต เนนที่การศึกษางานดิจิทัลอารตประเภทตางๆ ที่ผูเรียน
มีความสนใจโดยเลือกใชวิธีการวิจัยท่ีมีความเหมาะสมกับการศึกษาแตละประเภทของงานวิจัย เพื่อใหตอบปญหา
เฉพาะงานออกแบบแอนิเมชัน 
 Research methodology for computer Art which students can examine the design and working 
methodologies of various digital art projects of their choice. In order to answer specific an animation 
designprojects. 
 
CPA  668  เทคนิคพิเศษและการซอนภาพ       3(2-2-5) 
   (Special Effects and Compositing) 
 การทําเทคนิคพิเศษเชน สราง particle และข้ันตอนการซอนภาพเพื่อใชในงานภาพยนตร โทรทัศนและงาน
โฆษณา 
 Special Effects (particle) and Compositing techniques for film, television, and advertising. 
 
CPA  692  สัมมนาคอมพิวเตอรอารต        2(2-0-6) 
   (Computer Art Seminar)         
 สัมมนาในหัวขอเก่ียวกับแนวโนมและความเคลื่อนไหวในวงการคอมพิวเตอรอารต เทคนิคการทํางาน การ
สรางแรงบันดาลใจเพื่อที่จะสามารถวิเคราะหและนําไปเปนแนวทางในการสรางสรรคและพัฒนางานในวิชาชีพตอไป 
 This seminar class deals with movements and directions within the field of computer art, Technical 
and Motivation (within film, television, and other branches within the entertainment business). The class is 
meant to broaden horizons for students via analysis of various creative processes. 
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 3. หมวดวิชาเลือก           
 นักศึกษา แผน ก แบบ ก2  ตองเลือกลงทะเบียนจํานวน 6 หนวยกิต  นักศึกษาแผน ข  จะตองเลือก
ลงทะเบียน จํานวน 12 หนวยกิต  ในรายวิชาตอไปนี้ 
CPA  672  การเขียนบทขั้นสูงสําหรับภาพยนตรและงานโทรทัศน   3(2-2-5) 
    (AdvancedScript Writing for Film and Television)   
 การเขียนบทสําหรับงานภาพยนตร และงานโทรทัศนในแบบตางๆเชน บทสําหรับงานแอนิมชัน บทสําหรับ
ภาพยนตรสั้น บทสําหรับสารคดี เปนตน  เรียนรูหลักการสรางเนื้อหาและการพัฒนาตัวละคร ตลอดจนศึกษา
โครงสรางบทสนทนาในงานภาพยนตรและงานโทรทัศน  
 Advanced script writing for film and television, Script for animation, Script for short film and Script 
for documentary. Students will explore narrative, character development, and screenplay. 
 
CPA  673  การกํากับและการควบคุมการผลิต      3(2-2-5)
   (Directing and Production Controlling)  
 กระบวนการในการบริหารจัดการโครงการ การกํากับและการควบคุมการผลิตงานประเภทงานภาพยนตร 
งานโทรทัศน และงานโฆษณา ฝกปฏิบัติการสรางงาน การกํากับและการควบคุมการผลิตงานรวมกันเปนทีมรวมถึง
ทัศนศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงเพื่อเขาใจการทํางานอยางเปนระบบ     
 Project management for film, television, and advertising, including key operations such as directing, 
production controlling, field trip studying and other collaborative efforts. 
 
CPA  676  ภาษาภาพยนตร          3(3-0-6) 
   (Language of  Cinema)  
 ภาษาของภาพและนัยของภาพในงานภาพยนตร ความสัมพันธระหวางเนื้อหาและ รูปแบบ ภาพและ
ความหมายนัยของภาพ อภิปรายงานของผูสรางภาพยนตรและผูกํากับที่มีชื่อเสียง 
 Examination of the language of cinema—the relationship between meaning and image, symbolism, 
and imagery-through analyzing influential movie makers and directors. 
 

CPA  677  ศิลปะรวมสมัย         3(3-0-6)  
    (Contemporary Art)  

 ศึกษาและวิเคราะหงานศิลปะที่มีวิวัฒนาการสูสื่อสมัยใหมในศิลปะปจจุบันแขนงตางๆ เชนงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพถาย ศิลปะการแสดง วีดีทัศน ดนตรี แสง เสียง ฯลฯ เพื่อใหเขาใจถึงแรงบันดาลใจและ
กระบวนการสรางงานของศิลปน เพื่อนํามาประยุกต 
 Exploration and analysis of contemporary art, painting, sculpture, photography, theater, film, music, 
light and sound as a vehicle for understanding the creative process. 
 
CPA  678  การพัฒนาแนวความคิดเพื่องานแอนิเมชัน    3(2-2-5) 
   (Concept Development for Animation) 
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 วิธีการสรางแนวความคิดของตนเองเพื่อใชในการผลิตงานแอนิเมชัน การพัฒนาแนวความคิดที่สามารถนํามา
ผลิตผลงานจริง ต้ังแตการทําบทและบทภาพ การทําแอนิเมติกพรอมการใสเสียงประกอบ  ตัวอยางแนวทางการ
ออกแบบและกระบวนการคนควาขอมูล 
 Methods for cultivating original ideas suitable for production as a short animated film.The 
development of a production-ready concept package, including storyboard, script, animatic with sound, art 
direction samples and research. 
 
CPA  679  การนําเสนองานในสายอาชีพแอนิเมชัน     3(3-0-6) 
   (Animation Professional Presentation) 
 วิธีการนําเสนอผลงานสวนบุคคลในสายอาชีพดานแอนิเมชัน  ข้ันตอนการนําเสนองานผลิตกอนการถายทํา 
เชน การออกแบบตัวละคร บทภาพ ข้ันตอนการนําเสนองานขณะถายทํา เชน การจัดองคประกอบของภาพ ข้ันตอน
ผลิตหลังการถายทํา เชน การตัดตอภาพ ออกแบบเสียง โดยใชสื่อที่หลากหลายในการนําเสนอ วิธีการพูด วิธีการชัก
จูงลูกคา 
 Method for professional presentation in Animation career  . Pre-production presentation such as 
character designs and storyboard. Production presentation such as 3D layout.  Post-production presentation 
such as editing and sound design.   Using rich media. Speech and How to convince customers. 
 
CPA  680  หัวขอเฉพาะทางการสรางสรรคงานคอมพิวเตอรอารต   3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Creation of Computer Art ) 
 หลักการ เทคนิก และกระบวนการสรางสรรคงานคอมพิวเตอรอารต บูรณาการกับกิจกรรมดานตางๆใน
ความสนใจของวงการวิชาการและวิชาชีพ เชน ภาพยนตร แอนิเมชัน และโฆษณา  
 Principles, techniques and processes in creation of computer art; integration with many activities 
among the interests of academics and professions, such as movie, an imation and advertising. 
 
 4. วิทยานิพนธ  แผน  ก  แบบ  ก2 / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) 
CPA  697  การศึกษาคนควาอิสระ            6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
   วิชาบังคับกอน  :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน 
 คนควาในประเด็นที่นักศึกษามคีวามสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวขอ ขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอนเร่ิมภาคการศึกษา  โครงการดังกลาวจะตองมีพื้นฐานจากการ
คนควาวิจัยอยางเปนระบบและมีความชัดเจน  ซึ่งจะนําไปสูงานออกแบบในข้ันสําเร็จพรอมรูปเลมงานเขียนวิจัย ซึ่ง
จะตองนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หลักสูตรแตงต้ังข้ึน 
   Prerequisite  :  All other core courses. 
 Independent study. Topics and project parameters must be approved by each student’s advisor. 
Research methodologies are expected to be well-planned and clear and lead towards a holistic design project 
as well as a written research report that will be presented and approved by a panel of critics. 
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CPA  698  การสอบประมวลความรู    0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
   วิชาบังคับกอน  :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน 
   การสอบประมวลความรู เกรด :  ผาน/ไมผาน 
   Prerequisite  :  All other core courses.  
   Comprehensive examinations. S/U graded 
 
CPA  699  วิทยานิพนธ                               12(0-36-18) 
   (Thesis) 
   วิชาบังคับกอน  :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวน 
 คนควาและวิเคราะหขอมูลตอเนื่องจากวิชาระเบียบวิธีวิจัย ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และการ
อนุมัติของคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธเปนขั้นตอน ในวิชานี้นักศึกษาจะเร่ิมเขาสูกระบวนการโดยการนํา
แนวความคิดการออกแบบ พัฒนาเปนงานจริงตามกระบวนการ ทั้งนี้จะตองนําเสนอผลงานขั้นตอนสุดทายตอ
คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ และนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
   Prerequisite  :  All other core courses. 
 This course follows the Research Methodology course. Working closely with an advisor, students will 
execute an actual design project. Students will be assessed by a panel of critics at various stages in their 
project, culminating in a presentation to a thesis board and academic committee. 
     
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือดุษฎีนิพนธ  
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 เร่ิมดวยการศึกษานํารองในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ เพื่อกําหนดเปนหัวขอวิจัย โดยนักศึกษาจะตองกําหนด
วัตถุประสงค ขอบเขต ตลอดจนกระบวนการศึกษาคนควา วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบของ
คําถามวิจัยในรูปแบบโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ  หลังจากนั้นเปน
ข้ันตอนของการทําวิจัยตามโครงรางที่กําหนดไว  โดยการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลควบคูไปกับการทดลอง
ออกแบบและผลิตจริงเปนรูปธรรมอีกสวนหนึ่ง  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธเปนขั้นสุดทาย  ทั้งนี้ 
นักศึกษาทุกคนจะตองทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ และ
นําเสนอผลงานวิจันในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเปนเสร็จส้ินการ
ทําวิทยานิพนธโดยสมบูรณ  
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถแกปญหางานออกแบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย สามารถศึกษาคนควาขอมูล วิเคราะห
ขอมูล และสังเคราะหออกมาเปนผลงานออกแบบที่เปนรูปธรรม ที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง วงการวิชาการ 
วงการวิชาชีพ และสามารถท่ีจะแสวงหาแนวทางในการแกปญหางานออกแบบใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 3. ชวงเวลา 
   การศึกษาดานวิทยานิพนธ    ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
             การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ  ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
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 4. จํานวนหนวยกิต 
   การศึกษาดานวิทยานิพนธ                12  หนวยกิต 
   การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ     6  หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
 นักศึกษาทุกคนจะนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และทํางานศึกษาคนควาทดลองดวยตนเองตลอดโครงการ  
ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาสามารถเขาพบเปนสวนตัวไดในทุกสัปดาหที่หองพัก
อาจารย ในระหวางภาคการศึกษา ทางหลักสูตรจัดใหนักศึกษาทุกคนเขารวมฟงขอเสนอแนะจากทีมอาจารยที่
ปรึกษาทุกทานพรอมกันประมาณ 3 คร้ังตอภาคการศึกษา  เพื่อเปนการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในชวงของการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ กอนที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ หลังจากท่ีไดรับการ
อนุมัติโครงรางแลว จึงลงมือทําการศึกษาคนควาทดลองตอไปจนกระทั่งเสร็จส้ิน ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา แลวจึงนําเขาเสนอตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธในขั้นสุดทายอีกคร้ังหนึ่ง 
 6. กระบวนการประเมินผล 
 กระบวนการประเมินผล ประเมินจากกระบวนการแกปญหาท่ีมีการศึกษาคนควาหรือทดลองอยางเปนระบบ  
รวมไปถึงการสังเคราะหออกมาเปนผลงานออกแบบที่มีคุณภาพและตอบโจทยที่กําหนดไวโดยตองผานมติความ
เห็นชอบจากกรรมการตรวจวิทยานิพนธวาเปนผลงานวิทยานิพนธ ที่ ไดมาตรฐานในระดับดี ทั้งในดาน
กระบวนการวิจัยและในดานผลงานออกแบบ สวนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามท่ีเขียนไวในขอ 2 
หมวดท่ี 5 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  นักออกแบบสื่อดิจิทัล(Digital Designer) 
 2. ผูกํากับศิลป(Art Director) 
 3. ผูกํากับ(Director) 
 4. ผูอํานวยการผลิต ดานแอนิเมชัน (Animation Producer) 
 5. นักออกแบบโฆษณา (Advertising Designer) 
 6. ผูกํากับดานคอมโพสิท(Compositor Director) 
 7. นักออกแบบตัวละคร(Character Designer) 
 8. แอนิเมเตอร(Animator) 
 9. ผูกํากับเทคนิคดานการจัดแสงและงานพื้นผิว(Texture and Lighting Technical Director) 
 10. ศิลปนดิจิทัล (Digital Artist) 
 11. อาจารย นักวิชาการ ( Lecturer ) 
 
สถานที่ติดตอ 
 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต คณะดิจิทัลอารต ชั้น 3 อาคาร 8/1 มหาวิทยาลัย
รังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ตอ 5202 
www.rsu.ac.th          e-mail : chutha15@hotmail.com 
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 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลัก
หก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th         e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


