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ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต 
 ภาษาอังกฤษ :  Master of Fine Arts Program in Computer Art 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)    :     ศิลปมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอรอารต)    
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :     Master of Fine Arts (Computer Art) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   :     ศล.ม. (คอมพิวเตอรอารต)    
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :     M.F.A. (Computer Art) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะดิจิทัลอารต  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 อุตสาหกรรมภาพยนตรและแอนิเมชัน เปนอุตสาหกรรมประเภทบันเทิง ท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ประเทศไทยในชวงทศวรรษท่ีผานมา ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพราะนอกจากจะนํารายได
มาสูประเทศแลว ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาระความรูในแงมุมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคม 
และวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง มีการศึกษาคนควาและทดลองดวยการนําเทคโนโลยีใหมๆเพ่ือชวยในการพัฒนา
และสรางสรรคสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตท้ังทางดานกายภาพและจิตใจ อีกท้ังเปนเครื่องบงบอกถึงวัฒนธรรม และ
ความเปนอยูของผูคนในแตละยุคสมัย 
 คณะดิจิทัลอารต มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปดการศึกษาทางดานคอมพิวเตอร
อารต เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีทักษะทางวิชาชีพและมีความคิดสรางสรรค โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะใหผูเรียนสามารถ
นําความรูท่ีไดไปพัฒนาองคการและประเทศชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด   
 
 ความสําคัญ 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกดานควบคูกันไป ไมวาจะเปน
ดานสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยี ฯลฯ อันทําใหเกิดความ
ไดเปรียบเสียเปรียบสําหรับประเทศท่ีพัฒนาและประเทศท่ีดอยพัฒนา จึงเปนความสําคัญอยางยิ่งสําหรับ
สถาบันการศึกษาข้ันสูงท่ีตองเตรียมการสรางบุคลากร ใหมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตร ผนวกกับการบูรณา
การทางความคิดในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะสามารถแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและ
ประเทศชาติใหทัดเทียมระดับนานาประเทศ   
 ในสวนของวิชาชีพทางดานคอมพิวเตอรอารต นอกจากจะเปนวิชาชีพท่ีมีบทบาทสําคัญในการชี้นําและ 
พัฒนางานทางดิจิทัลคอนเทนทในทางท่ีดีไดแลว ยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
ภาพยนตรและสื่อแอนิเมชัน หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต จึงเล็งเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาหลักสูตรใหสามารถสรางนักออกแบบสื่อดิจิทัลท่ีมีความรูความสามารถในการแกปญหาในกระบวนการ
วิชาชีพของตน มีความรูเชิงบูรณาการจากศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยหลักสูตรมีความเชื่อวาการสรางนักออกแบบ
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ท่ีมีกระบวนการคิดเปนระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห และ สามารถบูรณาการกระบวนการทางเทคโนโลยี
สมัยใหม สังเคราะหผลงานออกมาเปนรูปธรรม และประการสําคัญท่ีสุด คือปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของ
บทบาทของนักออกแบบท่ีตองสงผลกระทบท่ีดีตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอันเปนจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1.  การพัฒนากระบวนความคิด การวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือสามารถนําไปสรางสรรคงานในวิชาชีพ
คอมพิวเตอรอารตข้ันสูงอยางมีระบบ 
 2.  การฝกทักษะและการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับการสรางงานคอมพิวเตอรอารตข้ันสูง  
 3.  ความรูเก่ียวกับกระบวนการจัดการและการบริหารธุรกิจคอมพิวเตอรอารต ตลอดจนการเปดโลกทัศน
และวิธีคิดใหมๆ ในการสรางสรรคผลงาน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร   เวลา  18.00 -  22.00 น.     
    วันเสาร      เวลา  09.00 -  16.00 น.   
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต   
 5.  ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 
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 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือ
วารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index(TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ นําเสนอตอ
ท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม(Proceedings) ตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก   2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 
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  IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของ
สาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
 3.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส ท่ี เปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
   3.2  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
   3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบ
การนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4.  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง    
แผน ข  

1. ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย
ขอเขียน 
และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

     2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
     3. ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานการศึกษาคนควาอิสระใน  
  ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส

ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบ
การนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบรูณไดรับการ
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

  ลักษณะท่ี 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึงเปนการ
นําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา
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คัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการ
จากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา 
  หนึ่ง 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   42  หนวยกิต 
    1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)   หมวดวิชาบังคับ        24 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก                     6 หนวยกิต 
    4)  หมวดวิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ศึกษารายวิชาและทําการศึกษาคนควาอิสระ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   42  หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ       24 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก       12 หนวยกิต 
    4) การศึกษาคนควาอิสระ         6 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาท่ีสอบรายวิชาภาษาอังกฤษไมผานเกณฑของมหาวิทยาลัยรังสิตจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานทุกคน คือ ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษานักศึกษาท่ีไมมีพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรอารต
จะตองลงทะเบียนเรียนวิชา CPA 210 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเบื้องตนโดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูอํานวยการ
หลักสูตร และไมนับรวมหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) 
มีดังตอไปนี้ 
                       จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)           
CPA  210  ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเบื้องตน           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)  
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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 เลือก
เรียน  12  หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
CPA 672  การเขียนบทข้ันสูงสําหรับภาพยนตรและงานโทรทัศน   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)   
CPA 677  ศิลปะรวมสมัย           3(3-0-6) 
   (Contemporary Art) 
CPA 678  การพัฒนาแนวความคิดเพ่ืองานแอนิเมชัน     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-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
CPA  697  การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
    (Independent Study)             
CPA  698  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
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   (Comprehensive Examinations)  
CPA  699  วิทยานิพนธ            12(0-36-18) 
   (Thesis)         
 
แผนการศึกษา    

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 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 
 

ภาคการศึกษาท่ี 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 

ภาคการศึกษาท่ี 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 
 

ภาคการศึกษาท่ี 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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ช้ันปท่ี 2 

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 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                                       
 

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

รวม                 9 หนวยกิต 

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

รวม              7 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 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                                                         

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
        (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเรื่องท่ีอานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ี
เปนท้ังศัพทเทคนิคและท่ีไมใช เนื้อหาเอกสารท่ีใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ัง
หนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 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   ภาพเคล่ือนไหว 2 มิติเบ้ืองตน      3(1-4-4) 
   (Introduction to 2D Animation)  
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 หลักการออกแบบตัวละคร การเขียนบทและบทภาพเบื้องตนสําหรับงานภาพเคลื่อนไหวและการสราง
ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ ใชเทคนิคภาพเคลื่อนไหวในกระดาษโดยวิธีการวาดเขียนแบบภาพตอภาพ  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 ในงานท่ีตนเองสนใจโดยไมจํากัดเทคนิค เรียนรูกระบวนการออกแบบ
และสรางผลงานท่ีเปนระบบ  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 สื่อเทคนิคตางๆเชนการออกแบบตัว
ละคร ตลอดจนการนําบทภาพยนตรมาเปนภาพเลาเรื่องและภาพเคลื่อนไหว พัฒนาเพ่ือเขาสูภาพยนตรแอนิเมชัน
และสื่ออ่ืนๆ 
 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
ประเมินผลเพ่ือพัฒนางาน ตลอดจนแนวคิดใหมๆในการบริหารงานในยุคดิจิทัลและการพัฒนากลยุทธทาง
เทคโนโลยีสําหรับบริหารจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร 
 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 
 พัฒนางานออกแบบตอเนื่องจากงานท่ีทําในวิชาคอมพิวเตอรอารตสตูดิโอ 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 การใชเสียงและเทคนิคในการแกไขปญหา
ในงานภาพยนตร 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 เนนท่ีการศึกษางานดิจิทัลอารตประเภทตางๆ ท่ี
ผูเรียนมีความสนใจโดยเลือกใชวิธีการวิจัยท่ีมีความเหมาะสมกับการศึกษาแตละประเภทของงานวิจัย เพ่ือใหตอบ
ปญหาเฉพาะงานออกแบบแอนิเมชัน 
 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 และข้ันตอนการซอนภาพเพ่ือใชในงานภาพยนตร โทรทัศนและ
งานโฆษณา 
 Special Effects (particle) and Compositing techniques for film, television, and advertising. 
 
CPA  692  สัมมนาคอมพิวเตอรอารต       2(2-0-6) 
   (Computer Art Seminar)         
 สัมมนาในหัวขอเก่ียวกับแนวโนมและความเคลื่อนไหวในวงการคอมพิวเตอรอารต เทคนิคการทํางาน การ
สรางแรงบันดาลใจเพ่ือท่ีจะสามารถวิเคราะหและนําไปเปนแนวทางในการสรางสรรคและพัฒนางานในวิชาชีพ
ตอไป 
 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  การเขียนบทข้ันสูงสําหรับภาพยนตรและงานโทรทัศน   3(2-2-5) 
    (AdvancedScript Writing for Film and Television)   
 การเขียนบทสําหรับงานภาพยนตร และงานโทรทัศนในแบบตางๆ เชน บทสําหรับงานแอนิมชัน บท
สําหรับภาพยนตรสั้น บทสําหรับสารคดี เปนตน เรียนรูหลักการสรางเนื้อหาและการพัฒนาตัวละคร ตลอดจน
ศึกษาโครงสรางบทสนทนาในงานภาพยนตรและงานโทรทัศน  
 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
ทัศนศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงเพ่ือเขาใจการทํางานอยางเปนระบบ     
 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 อภิปรายงานของผูสรางภาพยนตรและผูกํากับท่ีมีชื่อเสียง 
 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)  

 ศึกษาและวิเคราะหงานศิลปะท่ีมีวิวัฒนาการสูสื่อสมัยใหมในศิลปะปจจุบันแขนงตางๆ เชน งานจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพถาย ศิลปะการแสดง วีดีทัศน ดนตรี แสง เสียง ฯลฯ เพ่ือใหเขาใจถึงแรงบันดาลใจและ
กระบวนการสรางงานของศิลปน 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 การพัฒนาแนวความคิดเพ่ืองานแอนิเมชัน   3(2-2-5) 
   (Concept Development for Animation) 
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 วิธีการสรางแนวความคิดของตนเองเพ่ือใชในการผลิตงานแอนิเมชัน การพัฒนาแนวความคิดท่ีสามารถ
นํามาผลิตผลงานจริง ต้ังแตการทําบทและบทภาพ การทําแอนิเมติกพรอมการใสเสียงประกอบ ตัวอยางแนวทาง
การออกแบบและกระบวนการคนควาขอมูล 
 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 
ข้ันตอนผลิตหลังการถายทํา เชน การตัดตอภาพ ออกแบบเสียง โดยใชสื่อท่ีหลากหลายในการนําเสนอ วิธีการพูด 
วิธีการชักจูงลูกคา 
 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 
 คนควาในประเด็นท่ีนักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวขอ ขอบเขตและรายละเอียดของ
โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษากอนเริ่มภาคการศึกษา  โครงการดังกลาวจะตองมี
พ้ืนฐานจากการคนควาวิจัยอยางเปนระบบและมีความชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสูงานออกแบบในข้ันสําเร็จพรอมรูปเลม
งานเขียนวิจัย ซ่ึงจะตองนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีหลักสูตรแตงตั้งข้ึน 
   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 ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา และ
การอนุมัติของคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธเปนข้ันตอน ในวิชานี้นักศึกษาจะเริ่มเขาสูกระบวนการโดยการนํา
แนวความคิดการออกแบบ พัฒนาเปนงานจริงตามกระบวนการ ท้ังนี้จะตองนําเสนอผลงานข้ันตอนสุดทายตอ
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 
 เริ่มดวยการศึกษานํารองในประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ เพ่ือกําหนดเปนหัวขอวิจัย โดยนักศึกษาจะตอง
กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต ตลอดจนกระบวนการศึกษาคนควา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือใหไดมาซ่ึง
คําตอบของคําถามวิจัยในรูปแบบโครงรางวิทยานิพนธ เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ  
หลังจากนั้นเปนข้ันตอนของการทําวิจัยตามโครงรางท่ีกําหนดไว  โดยการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลควบคู
ไปกับการทดลองออกแบบและผลิตจริงเปนรูปธรรมอีกสวนหนึ่ง  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธเปน
ข้ันสุดทาย  ท้ังนี้ นักศึกษาทุกคนจะตองทํารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการ และนําเสนอผลงานวิจันในท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอรหรือการนําเสนอผลงานโดยวาจา 
จึงจะถือเปนเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธโดยสมบูรณ  
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถแกปญหางานออกแบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย สามารถศึกษาคนควาขอมูล 
วิเคราะหขอมูล และสังเคราะหออกมาเปนผลงานออกแบบท่ีเปนรูปธรรม ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง วงการ
วิชาการ วงการวิชาชีพ และสามารถท่ีจะแสวงหาแนวทางในการแกปญหางานออกแบบใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 3. ชวงเวลา 
  การศึกษาดานวิทยานิพนธ   ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
             การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ  ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 



  Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 15 

 4. จํานวนหนวยกิต 
   การศึกษาดานวิทยานิพนธ                 12  หนวยกิต 
   การศึกษาดานการศึกษาคนควาอิสระ     6  หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
 นักศึกษาทุกคนจะนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และทํางานศึกษาคนควาทดลองดวยตนเองตลอดโครงการ  
ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาสามารถเขาพบเปนสวนตัวไดในทุกสัปดาหท่ี
หองพักอาจารย ในระหวางภาคการศึกษา ทางหลักสูตรจัดใหนักศึกษาทุกคนเขารวมฟงขอเสนอแนะจากทีม
อาจารยท่ีปรึกษาทุกทานพรอมกันประมาณ 3 ครั้งตอภาคการศึกษา เพ่ือเปนการระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชวงของการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ กอนท่ีจะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ 
หลังจากท่ีไดรับการอนุมัติโครงรางแลว จึงลงมือทําการศึกษาคนควาทดลองตอไปจนกระท่ังเสร็จสิ้น ภายใต
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา แลวจึงนําเขาเสนอตอคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธในข้ันสุดทายอีกครั้งหนึ่ง 
 6. กระบวนการประเมินผล 
 กระบวนการประเมินผล ประเมินจากกระบวนการแกปญหาท่ีมีการศึกษาคนควาหรือทดลองอยางเปน
ระบบ  รวมไปถึงการสังเคราะหออกมาเปนผลงานออกแบบท่ีมีคุณภาพและตอบโจทยท่ีกําหนดไวโดยตองผานมติ
ความเห็นชอบจากกรรมการตรวจวิทยานิพนธวาเปนผลงานวิทยานิพนธ ท่ีไดมาตรฐานในระดับดี ท้ังในดาน
กระบวนการวิจัยและในดานผลงานออกแบบ สวนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะดําเนินการตามท่ีเขียนไวใน
ขอ 2 หมวดท่ี 5 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 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. ผูกํากับเทคนิคดานการจัดแสงและงานพ้ืนผิว (Texture and Lighting Technical Director) 
 10. ศิลปนดิจิทัล (Digital Artist) 
 11. อาจารย นักวิชาการ ( Lecturer ) 
 
สถานท่ีติดตอ 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต   คณะดิจิทัลอารต ชั้น 3 อาคาร 8/1 มหาวิทยาลัย

รังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

             โทร 0-2997-2222 ตอ 5202 
             e-mail : sirirat.y@rsu.ac.th 
  
 


