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หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร�อาร�ต 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�อาร�ต 

 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Fine Arts Program in Computer Art 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :     ศิลปมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร�อาร�ต)    

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :     Master of Fine Arts (Computer Art) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   :     ศล.ม. (คอมพิวเตอร�อาร�ต)    

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   :     M.F.A. (Computer Art) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะดิจิทัลอาร�ต  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา   

 อุตสาหกรรมภาพยนตร�และแอนิเมชัน เป�นอุตสาหกรรมประเภทบันเทิง ท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

ประเทศไทยในช�วงทศวรรษที่ผ�านมา ทั้งในด�านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพราะนอกจากจะนํารายได�มา

สู�ประเทศแล�ว ยังสามารถใช�เป�นเครื่องมือในการสื่อสาระความรู�ในแง�มุมท่ีเป�นประโยชน�ต�อการพัฒนาสังคม และ

วัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง มีการศึกษาค�นคว�าและทดลองด�วยการนําเทคโนโลยีใหม�ๆเพ่ือช�วยในการพัฒนาและ

สร�างสรรค�สิ่งจําเป�นในการดํารงชีวิตทั้งทางด�านกายภาพและจิตใจ อีกท้ังเป�นเครื่องบ�งบอกถึงวัฒนธรรม และความ

เป�นอยู�ของผู�คนในแต�ละยุคสมัย 

 คณะดิจิทัลอาร�ต มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเป�ดการศึกษาทางด�านคอมพิวเตอร�

อาร�ต เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพและมีความคิดสร�างสรรค� โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีจะให�ผู�เรียนสามารถ

นําความรู�ที่ได�ไปพัฒนาองค�การและประเทศชาติให�เกิดประโยชน�สูงสุด   

 

 ความสําคัญ 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วในทุกด�านควบคู�กันไป ไม�ว�าจะเป�นด�าน

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยี ฯลฯ อันทําให�เกิดความได�เปรียบ

เสียเปรียบสําหรับประเทศที่พัฒนาและประเทศที่ด�อยพัฒนา จึงเป�นความสําคัญอย�างย่ิงสําหรับสถาบันการศึกษาข้ัน

สูงท่ีต�องเตรียมการสร�างบุคลากร ให�มีความรู�ความเชี่ยวชาญในศาสตร� ผนวกกับการบูรณาการทางความคิดใน

ศาสตร�อื่นๆ ที่เก่ียวข�อง เพ่ือที่จะสามารถแก�ป�ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและประเทศชาติให�ทัดเทียม

ระดับนานาประเทศ   

 ในส�วนของวิชาชีพทางด�านคอมพิวเตอร�อาร�ต นอกจากจะเป�นวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญในการชี้นําและ 
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พัฒนางานทางดิจิทัลคอนเทนท�ในทางที่ดีได�แล�ว ยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม

ภาพยนตร�และสื่อแอนิเมชัน หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�อาร�ต จึงเล็งเห็นความสําคัญของการ

พัฒนาหลักสูตรให�สามารถสร�างนักออกแบบสื่อดิจิทัลที่มีความรู�ความสามารถในการแก�ป�ญหาในกระบวนการวิชาชีพ

ของตน มีความรู�เชิงบูรณาการจากศาสตร�อื่นๆ ที่เก่ียวข�อง โดยหลักสูตรมีความเชื่อว�าการสร�างนักออกแบบที่มี

กระบวนการคิดเป�นระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห� และ สามารถบูรณาการกระบวนการทางเทคโนโลยี

สมัยใหม� สังเคราะห�ผลงานออกมาเป�นรูปธรรม และประการสําคัญที่สุด คือปลูกฝ�งให�ตระหนักถึงความสําคัญของ

บทบาทของนักออกแบบที่ต�องส�งผลกระทบที่ดีต�อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อมอันเป�นจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

 1.  การพัฒนากระบวนความคิด การวิเคราะห�และสังเคราะห�เพ่ือสามารถนําไปสร�างสรรค�งานในวิชาชีพ

คอมพิวเตอร�อาร�ตขั้นสูงอย�างมีระบบ 

 2.  การฝ�กทักษะและการเรียนรู�ที่จําเป�นสําหรับการสร�างงานคอมพิวเตอร�อาร�ตขั้นสูง  

 3.  ความรู�เก่ียวกับกระบวนการจัดการและการบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร�อาร�ต ตลอดจนการเป�ดโลกทัศน�

และวิธีคิดใหม�ๆในการสร�างสรรค�ผลงาน 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน  วันจันทร� - วันศุกร�    เวลา  18.00 -  22.00 น.     

    วันเสาร� - วันอาทิตย�   เวลา  09.00 -  17.00 น.   

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือ สํานักงาน

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2.  ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3.  ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4.  ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 5.  ไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� 

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทยในการเรียนการสอน 
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กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�

ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา  โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รบัการตีพิมพ�

ในวารสารวิชาการที่เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่

อยู�ในฐานข�อมูล Thai-Journal Citation Index(TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วม

กลั่นกรอง(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน

การประชุม(Proceedings) ตามที่กําหนดในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades) ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

  S  หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

  U  หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

  W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

หรือเม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 
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  I  หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและ

ประเมินผลไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษา

รายวิชานั้นยังไม�สมบูรณ�  เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�อง

ดําเนินการติดต�ออาจารย�ผู�สอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการ

วัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณี ท่ีมีเหตุอันควร 

อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยาย

กําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติ

ถัดไป  เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัดและประเมินผลได� สัญลักษณ� I  

จะเปลี่ยนเป�นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�กรณีทันที 

  IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะ

รายวิชาที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา 

สัญลักษณ� IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 

และมีการประเมินผลการศึกษาเป�นระดับข้ัน หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�

กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2 

 1.  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะ

รับปริญญา 

 2.  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

 3.  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป�นท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   3.2  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal Citation 

Index (TCI) หรือ 

   3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการ

นําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4.  ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง    

แผน ข  

1. ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�ด�วยข�อเขียน 

และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ 



  Rangsit University Graduate Bulletin 2017-2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 6 

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

     2.  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

     3. ตีพิมพ�หรือเผยแพร�ผลงานการศึกษาค�นคว�าอิสระใน  

      ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการ

นําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบรณู�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

      ลักษณะที่ 2 เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง

เป�นการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซึ่ง

ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอก

สถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

 4. ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   42  หน�วยกิต 

    1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)   หมวดวิชาบังคับ        24 หน�วยกิต 

    3)  หมวดวิชาเลือก                    6 หน�วยกิต 

    4)  หมวดวิทยานิพนธ�         12 หน�วยกิต 

 2. แผน ข (ศึกษารายวิชาและทําการศึกษาค�นคว�าอิสระ) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   42  หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาบังคับ       24 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือก       12 หน�วยกิต 

    4) การศึกษาค�นคว�าอิสระ         6 หน�วยกิต 

    5) การสอบประมวลความรู�       0 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาที่สอบรายวิชาภาษาอังกฤษไม�ผ�านเกณฑ�ของมหาวิทยาลัยรังสิตจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

เสริมพ้ืนฐานทุกคน คือ ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษานักศึกษาท่ีไม�มีพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร�อาร�ต

จะต�องลงทะเบียนเรียนวิชา CPA 210 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเบื้องต�นโดยขึ้นอยู�กับดุลยพินิจของผู�อํานวยการหลักสูตร 

และไม�นับรวมหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

                       จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 
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ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies)           

CPA  210  ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเบื้องต�น          3(1-4-4)                                               

   (Introduction to 2D Animation) 

              

 2.  หมวดวิชาบังคับ   

 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต�องลงทะเบียนเรียน  24  หน�วยกิต 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

CPA 661  คอมพิวเตอร�อาร�ต สตูดิโอ 1       4(1-6-5) 

   (Computer Art Studio I)  

CPA 662  การผลิตก�อนการถ�ายทํา        3(2-2-5) 

   (Pre-production)  

CPA 663  การจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร�อาร�ต      3(3-0-6) 

   (Computer Art Business Management)  

CPA 664  คอมพิวเตอร�อาร�ต สตูดิโอ 2       4(1-6-5) 

   (Computer Art Studio II)  

CPA 666  การผลิตหลังการถ�ายทํา        3(2-2-5) 

   (Post-production)  

CPA 667  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานคอมพิวเตอร�อาร�ต    2(2-0-4) 

   (Research Methodology for Computer Art)  

CPA 668  เทคนิคพิเศษและการซ�อนภาพ       3(2-2-5) 

   (Special Effects And Compositing)  

CPA 692  สัมมนาคอมพิวเตอร�อาร�ต        2(2-0-4) 

   (Computer Art Seminar)  

       

 3.   หมวดวิชาเลือก 

 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 ให�เลือกเรียนจากรายวิชาต�อไปนี้ 6 หน�วยกิต และแผน ข เลือกเรียน  

12  หน�วยกิต 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

CPA 672  การเขียนบทขั้นสูงสําหรับภาพยนตร�และงานโทรทัศน�   3(2-2-5) 

   (Advanced Script Writing for Film and Television)   

CPA 673  การกํากับและการควบคุมการผลิต       3(2-2-5) 

   (Directing and Production Controlling)   

CPA 676  ภาษาภาพยนตร�          3(3-0-6) 

   (Language of Cinema)   
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CPA 677  ศิลปะร�วมสมัย           3(3-0-6) 

   (Contemporary Art) 

CPA 678  การพัฒนาแนวความคิดเพ่ืองานแอนิเมชัน     3(2-2-5)  

   (Concept Development for Animation) 

CPA 679  การนาํเสนองานในสายอาชีพแอนิเมชนั     3(3-0-6) 

   (Animation Professional Presentation)   

CPA 680  หัวข�อเฉพาะทางการสร�างสรรค�งานคอมพิวเตอร�อาร�ต   3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Creation of Computer Art)           

 

 4.  วิทยานิพนธ�/ การศึกษาค�นคว�าอิสระ  

  วิทยานิพนธ�   (แผน ก แบบ ก2)        จํานวน    12  หน�วยกิต 

  การศึกษาค�นคว�าอิสระ   (แผน ข)          จํานวน      6  หน�วยกิต 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

CPA  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ        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    

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

CPA 661  คอมพิวเตอร�อาร�ตสตูดิโอ 1                4(1-6-5) 

         (Computer Art Studio I)    

CPA 662  การผลิตก�อนการถ�ายทํา                   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 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CPA 664  คอมพิวเตอร�อาร�ตสตูดิโอ  2              4(1-6-5) 

         (Computer Art Studio II)    

CPA 666  การผลิตหลังการถ�ายทํา                     3(2-2-5) 

         (Post-production)    

CPA 668  เทคนิคพิเศษและการซ�อนภาพ            3(2-2-5) 

         (Special Effects And Compositing)    

 

 

     รวม           10 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

CPA 661 คอมพิวเตอร�อาร�ตสตูดิโอ 1                4(1-6-5) 

        (Computer Art Studio I) 

CPA 662 การผลิตก�อนการถ�ายทํา                    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 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CPA 664  คอมพิวเตอร�อาร�ตสตูดิโอ  2            4(1-6-5) 

  (Computer Art Studio II)    

CPA 666  การผลิตหลังการถ�ายทํา                   3(2-2-5) 

  (Post-production)    

CPA 668  เทคนิคพิเศษและการซ�อนภาพ            3(2-2-5) 

  (Special Effects And Compositing)    

CPA xxx   วิชาเลือก                      3(x-x-x) 

          (Elective)                     

รวม           13 หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

CPA 692  สัมมนาคอมพิวเตอร�อาร�ต                  2(2-0-4) 

  (Computer Art Seminar)  

CPA 667  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานคอมพิวเตอร�อาร�ต   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 หน�วยกิต                                       

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CPA 699  วิทยานิพนธ�                           9(0-27-14) 

         (Thesis) 

 

 

 

 

รวม                 9 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

CPA 692 สัมมนาคอมพิวเตอร�อาร�ต              2(2-0-4) 

        (Computer Art Seminar)  

CPA 667 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานคอมพิวเตอร�อาร�ต 2(2-0-4) 

        (Research Methodology for Computer Art)  

CPA xxx วิชาเลือก                          3(x-x-x) 

 (Elective)    

 

 

รวม              7 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

CPA xxx  วิชาเลือก                             3(x-x-x) 

         (Elective) 

CPA 697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                  6(0-18-9) 

         (Independent Study) 

CPA 698  การสอบประมวลความรู�                 0(0-0-0) 

         (Comprehensive Examinations) 

รวม                 9 หน�วยกิต                                                         

 

คําอธิบายรายวชิา 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                             (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

        (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 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 มิติเบื้องต�น       3(1-4-4) 

   (Introduction to 2D Animation)  
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 หลักการออกแบบตัวละคร การเขียนบทและบทภาพเบื้องต�นสําหรับงานภาพเคลื่อนไหวและการสร�าง

ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ ใช�เทคนิคภาพเคลื่อนไหวในกระดาษโดยวิธีการวาดเขียนแบบภาพต�อภาพ  แล�ว

แปลงแต�ละภาพ 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  หน�วยกิต 

CPA  661  คอมพิวเตอร�อาร�ต สตูดิโอ 1          4(1-6-5)

   (Computer Art Studio I)         

 ค�นคว�า วิเคราะห�และสังเคราะห� ในงานที่ตนเองสนใจโดยไม�จํากัดเทคนิค เรียนรู�กระบวนการออกแบบและ

สร�างผลงานที่เป�นระบบ  แล�วพัฒนาออกมาเป�นงานจริง  

 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  การผลิตก�อนการถ�ายทํา        3(1-4-4)

   (Pre-production)   

 ข้ันตอนเตรียมการก�อนการถ�ายทํา การผลิตภาพยนตร�แอนิเมชัน สื่อเทคนิคต�างๆเช�นการออกแบบตัวละคร 

ตลอดจนการนําบทภาพยนตร�มาเป�นภาพเล�าเรื่องและภาพเคลื่อนไหว พัฒนาเพ่ือเข�าสู�ภาพยนตร�แอนิเมชันและสื่อ

อื่นๆ 

 Pre-production sequence for animationsuch as character design, storyboarding to screenplay process, 

Animation development and other media. 

      

CPA  663  การบริหารจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร�อาร�ต    3(3-0-6)

   (Computer Art Business Management)  

 แนวโน�มของอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�และฮาร�ดแวร�ในธุรกิจคอมพิวเตอร�อาร�ต เช�น การ วิเคราห�การตลาด 

การจดลิขสิทธ์ิ ใบอนุญาต การจัดการการลงทุนและการหาจุดคุ�มทุน การดําเนินงาน การควบคุมงานและการ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนางาน ตลอดจนแนวคิดใหม�ๆในการบริหารงานในยุคดิจิทัลและการพัฒนากลยุทธ�ทางเทคโนโลยี

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  คอมพิวเตอร�อาร�ต สตูดิโอ 2                                          4(1-6-5) 

   (Computer Art Studio II) 

   รายวิชาบังคับก�อน CPA 661   คอมพิวเตอร�อาร�ต สตูดิโอ 1 

 พัฒนางานออกแบบต�อเนื่องจากงานที่ทําในวิชาคอมพิวเตอร�อาร�ตสตูดิโอ 1 การสร�างเทคนิคพิเศษด�วย 
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โปรแกรม  3 มิติ  ข้ันสูง เช�น การจําลองการตกกระทบของวัตถุ ลม น้ํา ไฟ แล�วนํามาพัฒนาออกมาเป�นงานจริง

   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  การผลิตหลังการถ�ายทํา        3(2-2-5) 

   (Post-production)   

 ข้ันตอนการผลิตหลังการถ�ายทํา เรียนรู�เทคนิคการลําดับภาพ การใช�เสียงและเทคนิคในการแก�ไขป�ญหาใน

งานภาพยนตร� โทรทัศน�และงานโฆษณา     

 Post-production processes such as editing, sound editing, and recording for film, television, and 

advertising. 

 

CPA  667  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับงานคอมพิวเตอร�อาร�ต     2(2-0-4) 

    (Research Methodology for Computer Art)  

 กระบวนการวิจัยสําหรับงานด�านคอมพิวเตอร�อาร�ต เน�นที่การศึกษางานดิจิทัลอาร�ตประเภทต�างๆ ที่ผู�เรียน

มีความสนใจโดยเลือกใช�วิธีการวิจัยที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาแต�ละประเภทของงานวิจัย เพ่ือให�ตอบป�ญหา

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  เทคนิคพิเศษและการซ�อนภาพ       3(2-2-5) 

   (Special Effects and Compositing) 

 การทําเทคนิคพิเศษเช�น สร�าง particle และข้ันตอนการซ�อนภาพเพ่ือใช�ในงานภาพยนตร� โทรทัศน�และงาน

โฆษณา 

 Special Effects (particle) and Compositing techniques for film, television, and advertising. 

 

CPA  692  สัมมนาคอมพิวเตอร�อาร�ต        2(2-0-6) 

   (Computer Art Seminar)         

 สัมมนาในหัวข�อเก่ียวกับแนวโน�มและความเคลื่อนไหวในวงการคอมพิวเตอร�อาร�ต เทคนิคการทํางาน การ

สร�างแรงบันดาลใจเพ่ือที่จะสามารถวิเคราะห�และนําไปเป�นแนวทางในการสร�างสรรค�และพัฒนางานในวิชาชีพต�อไป 

 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  ต�องเลือกลงทะเบียนจํานวน 6 หน�วยกิต  นักศึกษาแผน ข  จะต�องเลือก

ลงทะเบียน จํานวน 12 หน�วยกิต  ในรายวิชาต�อไปนี้ 

CPA  672  การเขียนบทขั้นสูงสําหรับภาพยนตร�และงานโทรทัศน�   3(2-2-5) 

    (AdvancedScript Writing for Film and Television)   

 การเขียนบทสําหรับงานภาพยนตร� และงานโทรทัศน�ในแบบต�างๆ เช�น บทสําหรับงานแอนิมชัน บทสําหรับ

ภาพยนตร�สั้น บทสําหรับสารคดี เป�นต�น เรียนรู�หลักการสร�างเนื้อหาและการพัฒนาตัวละคร ตลอดจนศึกษา

โครงสร�างบทสนทนาในงานภาพยนตร�และงานโทรทัศน�  

 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 ฝ�กปฏิบัติการสร�างงาน การกํากับและการควบคุมการผลิตงานร�วมกันเป�นทีมรวมถึง

ทัศนศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงเพ่ือเข�าใจการทํางานอย�างเป�นระบบ     

 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� ความสัมพันธ�ระหว�างเนื้อหาและ รูปแบบ ภาพและ

ความหมายนัยของภาพ อภิปรายงานของผู�สร�างภาพยนตร�และผู�กํากับที่มีชื่อเสียง 

 Examination of the language of cinema the relationship between meaning and image, symbolism, and 

imagery-through analyzing influential movie makers and directors. 

 

CPA  677  ศิลปะร�วมสมัย         3(3-0-6)  

    (Contemporary Art)  

 ศึกษาและวิเคราะห�งานศิลปะที่มีวิวัฒนาการสู�สื่อสมัยใหม�ในศิลปะป�จจุบันแขนงต�างๆ เช�น งานจิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพถ�าย ศิลปะการแสดง วีดีทัศน� ดนตรี แสง เสียง ฯลฯ เพ่ือให�เข�าใจถึงแรงบันดาลใจและ

กระบวนการสร�างงานของศิลป�น เพ่ือนํามาประยุกต� 

 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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 วิธีการสร�างแนวความคิดของตนเองเพ่ือใช�ในการผลิตงานแอนิเมชัน การพัฒนาแนวความคิดที่สามารถนํามา

ผลิตผลงานจริง ต้ังแต�การทําบทและบทภาพ การทําแอนิเมติกพร�อมการใส�เสียงประกอบ ตัวอย�างแนวทางการ

ออกแบบและกระบวนการค�นคว�าข�อมูล 

 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) 

 วิธีการนําเสนอผลงานส�วนบุคคลในสายอาชีพด�านแอนิเมชัน ข้ันตอนการนําเสนองานผลิตก�อนการถ�ายทํา 

เช�น การออกแบบตัวละคร บทภาพ ขั้นตอนการนําเสนองานขณะถ�ายทํา เช�น การจัดองค�ประกอบของภาพ ขั้นตอน

ผลิตหลังการถ�ายทํา เช�น การตัดต�อภาพ ออกแบบเสียง โดยใช�สื่อที่หลากหลายในการนําเสนอ วิธีการพูด วิธีการชัก

จูงลูกค�า 

 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  หัวข�อเฉพาะทางการสร�างสรรค�งานคอมพิวเตอร�อาร�ต   3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Creation of Computer Art) 

 หลักการ เทคนิก และกระบวนการสร�างสรรค�งานคอมพิวเตอร�อาร�ต บูรณาการกับกิจกรรมด�านต�างๆใน

ความสนใจของวงการวิชาการและวิชาชีพ เช�น 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 / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

CPA  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ            6(0-18-9) 

   (Independent Study) 

   วิชาบังคับก�อน  :  ศึกษาหมวดวิชาบงัคับครบถ�วน 

 ค�นคว�าในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวข�อ ขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ

จะต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษาก�อนเริ่มภาคการศึกษา  โครงการดังกล�าวจะต�องมีพ้ืนฐานจากการ

ค�นคว�าวิจัยอย�างเป�นระบบและมีความชัดเจน ซึ่งจะนําไปสู�งานออกแบบในขั้นสําเร็จพร�อมรูปเล�มงานเขียนวิจัย ซึ่ง

จะต�องนําเสนอและได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หลักสูตรแต�งต้ังขึ้น 

   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) 

   วิชาบังคับก�อน  :  ศึกษาหมวดวิชาบงัคับครบถ�วน 

   การสอบประมวลความรู� เกรด :  ผ�าน/ไม�ผ�าน 

   Prerequisite  :  All other core courses.  

   Comprehensive examinations. S/U graded 

 

CPA  699  วิทยานิพนธ�                               12(0-36-18) 

   (Thesis) 

   วิชาบังคับก�อน  :  ศึกษาหมวดวิชาบงัคับครบถ�วน 

 ค�นคว�าและวิเคราะห�ข�อมูลต�อเนื่องจากวิชาระเบียบวิธีวิจัย ภายใต�คําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษา และการ

อนุมัติของคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ�เป�นข้ันตอน ในวิชานี้นักศึกษาจะเริ่มเข�าสู�กระบวนการโดยการนํา

แนวความคิดการออกแบบ พัฒนาเป�นงานจริงตามกระบวนการ ทั้งนี้จะต�องนําเสนอผลงานข้ันตอนสุดท�ายต�อ

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. 

     

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือดุษฎีนิพนธ�  

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

 เริ่มด�วยการศึกษานําร�องในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือกําหนดเป�นหัวข�อวิจัย โดยนักศึกษาจะต�องกําหนด

วัตถุประสงค� ขอบเขต ตลอดจนกระบวนการศึกษาค�นคว�า วิเคราะห� และสังเคราะห� เพ่ือให�ได�มาซ่ึงคําตอบของ

คําถามวิจัยในรูปแบบโครงร�างวิทยานิพนธ� เพ่ือเสนอขออนุมัติต�อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ�  หลังจากนั้นเป�น

ข้ันตอนของการทําวิจัยตามโครงร�างที่กําหนดไว�  โดยการศึกษาค�นคว�าและวิเคราะห�ข�อมูลควบคู�ไปกับการทดลอง

ออกแบบและผลิตจริงเป�นรูปธรรมอีกส�วนหนึ่ง  เพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ�เป�นขั้นสุดท�าย  ทั้งนี้ 

นักศึกษาทุกคนจะต�องทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ�เผยแพร�ในวารสารวิชาการ และ

นําเสนอผลงานวิจันในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอร�หรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา จึงจะถือเป�นเสร็จสิ้นการ

ทําวิทยานิพนธ�โดยสมบูรณ�  

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

 นักศึกษาสามารถแก�ป�ญหางานออกแบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย สามารถศึกษาค�นคว�าข�อมูล วิเคราะห�

ข�อมูล และสังเคราะห�ออกมาเป�นผลงานออกแบบที่เป�นรูปธรรม ที่ก�อให�เกิดประโยชน�ต�อตนเอง วงการวิชาการ 

วงการวิชาชีพ และสามารถที่จะแสวงหาแนวทางในการแก�ป�ญหางานออกแบบให�มีคุณภาพอย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 

 3. ช�วงเวลา 

   การศึกษาด�านวิทยานิพนธ�    ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

             การศึกษาด�านการศึกษาค�นคว�าอิสระ  ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
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 4. จํานวนหน�วยกิต 

   การศึกษาด�านวิทยานิพนธ�                12  หน�วยกิต 

   การศึกษาด�านการศึกษาค�นคว�าอิสระ     6  หน�วยกิต 

 5.  การเตรียมการ 

 นักศึกษาทุกคนจะนําเสนอหัวข�อวิทยานิพนธ� และทํางานศึกษาค�นคว�าทดลองด�วยตนเองตลอดโครงการ  

ภายใต�คําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� โดยนักศึกษาสามารถเข�าพบเป�นส�วนตัวได�ในทุกสัปดาห�ที่ห�องพัก

อาจารย� ในระหว�างภาคการศึกษา ทางหลักสูตรจัดให�นักศึกษาทุกคนเข�าร�วมฟ�งข�อเสนอแนะจากทีมอาจารย�ที่

ปรึกษาทุกท�านพร�อมกันประมาณ 3 ครั้งต�อภาคการศึกษา เพ่ือเป�นการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในช�วงของการพัฒนาโครงร�างวิทยานิพนธ� ก�อนที่จะนําเสนอต�อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ� หลังจากที่ได�รับการ

อนุมัติโครงร�างแล�ว จึงลงมือทําการศึกษาค�นคว�าทดลองต�อไปจนกระท่ังเสร็จสิ้น ภายใต�คําแนะนําของอาจารย�ที่

ปรึกษา แล�วจึงนําเข�าเสนอต�อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ�ในขั้นสุดท�ายอีกครั้งหนึ่ง 

 6. กระบวนการประเมินผล 

 กระบวนการประเมินผล ประเมินจากกระบวนการแก�ป�ญหาที่มีการศึกษาค�นคว�าหรือทดลองอย�างเป�นระบบ  

รวมไปถึงการสังเคราะห�ออกมาเป�นผลงานออกแบบท่ีมีคุณภาพและตอบโจทย�ที่กําหนดไว�โดยต�องผ�านมติความ

เห็นชอบจากกรรมการตรวจวิทยานิพนธ�ว�าเป�นผลงานวิทยานิพนธ� ท่ีได�มาตรฐานในระดับดี ทั้ งในด�าน

กระบวนการวจิัยและในด�านผลงานออกแบบ ส�วนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามที่เขียนไว�ในข�อ 2 

หมวดที่ 5 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  นักออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Designer) 

 2. ผู�กํากับศิลป� (Art Director) 

 3. ผู�กํากับ(Director) 

 4. ผู�อํานวยการผลิต ด�านแอนิเมชัน (Animation Producer) 

 5. นักออกแบบโฆษณา (Advertising Designer) 

 6. ผู�กํากับด�านคอมโพสิท (Compositor Director) 

 7. นักออกแบบตัวละคร (Character Designer) 

 8. แอนิเมเตอร� (Animator) 

 9. ผู�กํากับเทคนิคด�านการจัดแสงและงานพ้ืนผิว (Texture and Lighting Technical Director) 

 10. ศิลป�นดิจิทัล (Digital Artist) 

 11. อาจารย� นักวิชาการ ( Lecturer ) 

 

สถานที่ติดต�อ 

 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร�อาร�ต คณะดิจิทัลอาร�ต ช้ัน 3 อาคาร 8/1 มหาวิทยาลัย

รังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 0-2997-2222 ต�อ 5202 

www.rsu.ac.th          e-mail : wannaporn.c@rsu.ac.th 

http://www.rsu.ac.th/
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 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลัก

หก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th         e-mail: grad@rsu.ac.th 

 

http://grad/

