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หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

Master of Fine Arts Program in Computer Art 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Fine Arts Program in Computer Art 
 
ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)      :   ศิลปมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์อาร์ต) 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Fine Arts (Computer Art) 
 ช่ือย่อ (ภาษาไทย)       :  ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) 
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : M.F.A. (Computer Art) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะดิจิทัลอาร์ต และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต   
 
ปรัชญา 
 อุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชัน เป็นอุตสาหกรรมประเภทบันเทิง ท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประเทศไทยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพราะนอกจากจะน ารายได้
มาสู่ประเทศแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสาระความรู้ในแง่มุมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม 
และวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง มีการศึกษาค้นคว้าและทดลองด้วยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อช่วยในการพัฒนา
และสร้างสรรค์ส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิตท้ังทางด้านกายภาพและจิตใจ อีกท้ังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงวัฒนธรรม และ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย 
 คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเปิดการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์
อาร์ต เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีทักษะทางวิชาชีพและมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาองค์การและประเทศชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
ความส าคัญ  
 กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้านควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง การส่ือสารและเทคโนโลยี ฯลฯ  อันท าให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบส าหรับประเทศท่ีพัฒนาและประเทศท่ีด้อยพัฒนา  จึงเป็นความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสถาบันการศึกษา
ขั้นสูงท่ีต้องเตรียมการสร้างบุคลากร ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์  ผนวกกับการบูรณาการทางความคิดใน
ศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อท่ีจะสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและประเทศชาติให้ทัดเทียม
ระดับนานาประเทศ   
 ในส่วนของวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์อาร์ต นอกจากจะเป็นวิชาชีพท่ีมีบทบาทส าคัญในการช้ีน าและ
พัฒนางานทางดิจิทัลคอนเทนท์ในทางท่ีดีได้แล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และส่ือแอนิเมชัน หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต จึงเล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาหลักสูตรให้สามารถสร้างนักออกแบบส่ือดิจิทัลท่ีมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาในกระบวนการ
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วิชาชีพของตน มีความรู้เชิงบูรณาการจากศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรมีความเช่ือว่าการสร้างนักออกแบบ
ท่ีมีกระบวนการคิดเป็นระบบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ และ สามารถบูรณาการกระบวนการทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ สังเคราะห์ผลงานออกมาเป็นรูปธรรม และประการส าคัญท่ีสุด คือปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
บทบาทของนักออกแบบท่ีต้องส่งผลกระทบท่ีดีต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมอันเป็นจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์
อาร์ตในระดับมืออาชีพ เช่น แอนิเมชัน ภาพยนตร์ และส่ือดิจิทัลมัลติมีเดีย 
 2. ผู้เรียนสามารถบริหารและประกอบธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์อาร์ตได้ในระดับสากล 
 3. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์อาร์ตได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แอนิเมชันสองมิติ และ 
สามมิติ ประติมากรรมดิจิทัล รวมถึงภาพยนตร์ประกอบคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
 เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา  18.00 - 22.00 น.   หรือ 
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์   เวลา  09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์ก าหนด
ของหลักสูตร 
 2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 
 4. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 5. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้ กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์โดยจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและระบบออนไลน์  หากมี
ภาวะฉุกเฉิน เช่น การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส เป็นต้น 

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  
3. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะก าหนดการสอบใน
แต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
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 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
ว่าเวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีค่าระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย  ค่าระดับข้ัน(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
         A     ดีเย่ียม    4.0 
         B+     ดีมาก    3.5 
         B     ดี     3.0 
         C+     พอใช้    2.5 
         C     อ่อนมาก   2.0 
          F     ตก     0.0 
 6. สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับข้ันเป็นท่ีน่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
  U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นท่ีพอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
  W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 26.2.2 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 หรือเมื่อได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

  I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและ
ประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน 
หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ 
แต่ท้ังนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว
ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I  จะเปล่ียนเป็นระดับขั้น F หรือ
สัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันที 

  IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่ ส้ินสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะถูกเปล่ียน
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เมื่อการเรียนหรือการปฏิบั ติงานในรายวิชานั้นส้ินสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับข้ัน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้ และได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตรวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ ครบถ้วน
ตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   1.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.00  

   1.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมี คุณภาพตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบับ
สมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิ มพ์ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

   1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา     
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

   1.5 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 2.  แผน ข  
   2.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้

ด้วยข้อเขียน ได้เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้  และได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ์อื่นๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต่ ากว่า 3.00 

   2.3 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งท่ีสืบค้นได้ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการจาการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อ
ขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

   2.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา     
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

   2.5     ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ        24 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก        6 หน่วยกิต 
    4) วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต 
 2. แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ        24 หน่วยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก         12 หน่วยกิต 
    4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ        6 หน่วยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู้           0 หน่วยกิต 
  
รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
   นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิ
ตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)  มีดังต่อไปนี้       
                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา                                         3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 

2. หมวดวิชาบังคับ  
   นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาหมวดบังคับจ านวน 24 หน่วยกิต ดังนี้ 
                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
CPA 661  คอมพิวเตอร์อาร์ต สตูดิโอ 1       4(1-6-5) 
   (Computer Art Studio I)  
CPA 662  การเตรียมก่อนการผลิต         3(2-2-5) 
   (Pre-production) 
CPA 663  การจัดการธุรกิจเพื่องานแอนิเมชัน     3(3-0-6) 
   (Digital Business Management for Animation) 
CPA 664  คอมพิวเตอร์อาร์ต สตูดิโอ 2       4(1-6-5) 
   (Computer Art Studio II) 
CPA 666  กระบวนการหลังการผลิต        3(2-2-5) 
   (Post-production) 
CPA 667  วิธีวิทยาการวิจัยส าหรับงานคอมพิวเตอร์อาร์ต  2(2-0-4) 
   (Research Methodology for Computer Art) 
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CPA 668  เทคนิคพิเศษและการซ้อนภาพ       3(2-2-5) 
   (Special Effects And Compositing) 
CPA 692  สัมมนาคอมพิวเตอร์อาร์ต        2(2-0-4) 
   (Computer Art Seminar) 
  

3. หมวดวิชาเลือก  
   นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้องเรียนรายวิชาหมวดวิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาแผน 
ข ต้องเรียนรายวิชาหมวดวิชาเลือก จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี้ 
                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
CPA 672  การเขียนบทขั้นสูงส าหรับภาพยนตร์และงานแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
   (Advanced Script Writing for Film andAnimation)  
CPA 673  การก ากับและการควบคุมการผลิต      3(2-2-5) 
   (Directing and Production Controlling) 
CPA 676  ภาษาภาพยนตร์           3(3-0-6) 
   (Language of Cinema) 
CPA 677  ศิลปะร่วมสมัย           3(3-0-6) 
   (Contemporary Art) 
CPA 680  หัวข้อเฉพาะทางการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์อาร์ต 3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Creation of Computer Art) 
CPA 681    หัวข้อพิเศษเพื่องานคอมพิวเตอร์อาร์ต       3(2-2-5) 
           (Special Topic for Computer Art) 
 

4. วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)  
                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
CPA 697  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                  6(0-18-9) 
   (Independent Study)  
CPA 698  การสอบประมวลความรู้         0(0-0- 0) 
   (Comprehensive Examinations) 
CPA 699  วิทยานิพนธ์                  12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Graduate School : Rangsit University  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

8 

แสดงแผนการศึกษา   
ชั้นปีที่ 1 

แผน ก แบบ ก2 
 (การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 

ภาคการศึกษาที่ 1 
CPA 661  คอมพิวเตอร์อาร์ตสตูดิโอ 1                 4(1-6-5) 
         (Computer Art studio I) 
CPA 662  การเตรียมการก่อนผลิต                     3(2-2-5) 
         (Pre-production)     
CPA 663  การจัดการธุรกิจเพ่ืองานแอนิเมชัน         3(3-0-6) 
         (Digital Business Management   
              For Animation)    
CPA xxx   วิชาเลือก                                 3(x-x-x) 
         (Elective)                     

 รวม 13 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
CPA 664   คอมพิวเตอร์อาร์ตสตูดิโอ 2                4(1-6-5) 
          (Computer Art Studio II)    
CPA 666   กระบวนการหลังการผลิต                  3(2-2-5) 
          (Post-production)    
CPA 668   เทคนิคพิเศษและการซ้อนภาพ            3(2-2-5) 
          (Special Effects And Compositing)    
 
 

รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 
CPA 661  คอมพิวเตอร์อาร์ตสตูดิโอ 1                  4(1-6-5) 
         (Computer Art studio I)  
CPA 662  การเตรียมการก่อนผลิต                      3(2-2-5) 
         (Pre-production)     
CPA 663  การจัดการธุรกิจเพ่ืองานแอนิเมชัน         3(3-0-6) 
         (Digital Business Management for   
              Animation) 
CPA xxx   วิชาเลือก                              3(x-x-x) 
         (Elective)                     

 รวม 13 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
CPA 664   คอมพิวเตอร์อาร์ตสตูดิโอ  2               4(1-6-5) 
          (Computer Art Studio II)    
CPA 666   กระบวนการหลังการผลิต                   3(2-2-5) 
          (Post-production)    
CPA 668   เทคนิคพิเศษและการซ้อนภาพ              3(2-2-5) 
               (Special Effects And Compositing)    
CPA xxx    วิชาเลือก                              3(x-x-x) 
          (Elective)   

รวม 13 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 
แผน ก แบบ ก2 

 (การศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้) 
ภาคการศึกษาที่ 1 

CPA 692    สัมมนาคอมพิวเตอร์อาร์ต                 2(2-0-4) 
        (Computer Art Seminar)  
CPA 667    วิธีวิทยาการวิจัยส าหรับงาน            2(2-0-4) 
        คอมพิวเตอร์อาร์ต 
        (Research Methodology for  
               Computer Art)  
CPA xxx    วิชาเลือก                             3(x-x-x) 
       (Elective)    
CPA 699   วิทยานิพนธ์                   3(0-9-5) 

  (Thesis)                  รวม   10  หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาที่ 2 
CPA 699   วิทยานิพนธ์                        9(0-27-14) 

       (Thesis)                                        
 
 
 
   

รวม    9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 
CPA 692  สัมมนาคอมพิวเตอร์อาร์ต                  2(2-0-4) 
       (Computer Art Seminar)  
CPA 667   วิธีวิทยาการวิจัยส าหรับงาน              2(2-0-4) 
          คอมพิวเตอร์อาร์ต 
          (Research Methodology for  
               Computer Art)  
CPA xxx    วิชาเลือก                              3(x-x-x) 
          (Elective)    

 
รวม   7 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

CPA xxx    วิชาเลือก                              3(x-x-x) 
        (Elective)    
CPA 697    การศึกษาค้นคว้าอิสระ                    6(0-18-9) 
        (Independent Study)    
CPA 698    การสอบประมวลความรู ้                  0(0-0-0) 

        (Comprehensive Examinations)                                           
รวม   9   หน่วยกิต 

 
ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 1. ค าอธิบายโดยย่อ 
  เริ่มด้วยการศึกษาน าร่องในประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ เพื่อก าหนดเป็นหัวข้อวิจัย โดยนักศึกษาจะต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ตลอดจนกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบของค าถามวิจัยในรูปแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์  
หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนของการท าวิจัยตามโครงร่างท่ีก าหนดไว้  โดยการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่
ไปกับการทดลองออกแบบและผลิตจริงเป็นรูปธรรมอีกส่วนหนึ่ง  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์เป็น
ขั้นสุดท้าย  ท้ังนี้ นักศึกษาทุกคนจะต้องท ารายงานผลการวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์หรือการน าเสนอผลงานโดยวาจา 
จึงจะถือเป็นเสร็จส้ินการท าวิทยานิพนธ์โดยสมบูรณ์ 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถแก้ปัญหางานออกแบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ออกมาเป็นผลงานออกแบบท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง วงการ
วิชาการ วงการวิชาชีพ และสามารถท่ีจะแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหางานออกแบบให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต   
 3. ช่วงเวลา 
  3.1  วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 
  3.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2  
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 4. จ านวนหน่วยกิต 
  4.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)    12 หน่วยกิต 
  4.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ(แผน ข)      6 หน่วยกิต  
 5. การเตรียมการ 
  นักศึกษาทุกคนจะน าเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และท างานศึกษาค้นคว้าทดลองด้วยตนเองตลอดโครงการ 
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าพบเป็นส่วนตัวได้ในทุกสัปดาห์ท่ี
ห้องพักอาจารย์ ในระหว่างภาคการศึกษา ทางหลักสูตรจัดให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมฟังข้อเสนอแนะจากทีม
อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่านพร้อมกันประมาณ 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา  เพื่อเป็นการระดมความคิดและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในช่วงของการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 
หลังจากท่ีได้รับการอนุมัติโครงร่างแล้ว จึงลงมือท าการศึกษาค้นคว้าทดลองต่อไปจนกระท่ังเสร็จส้ิน ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วจึงน าเข้าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ในขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง 
 6. กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล ประเมินจากกระบวนการแก้ปัญหาท่ีมีการศึกษาค้นคว้าหรือทดลองอย่างเป็น
ระบบ  รวมไปถึงการสังเคราะห์ออกมาเป็นผลงานออกแบบท่ีมีคุณภาพและตอบโจทย์ท่ีก าหนดไว้โดยต้องผ่านมติ
ความเห็นชอบจากกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ว่าเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีได้มาตรฐานในระดับดี ท้ังในด้าน
กระบวนการวิจัยและในด้านผลงานออกแบบส่วนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานจะด าเนินการตามท่ีเขียนไว้ในข้อ 
2 หมวดท่ี 5 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. นักออกแบบส่ือดิจิทัล (Digital Designer) 
 2.  นักออกแบบตัวละคร(Character Designer) 
 3. นักออกแบบโฆษณา(Advertising Designer) 
 4. ผู้ก ากับศิลป์ (Art Director) 
 5.  ผู้ก ากับเทคนิคด้านการจัดแสงและงานพื้นผิว (Texture and Lighting Technical Director) 
 6. ผู้ก ากับด้านคอมโพสิท (Compositor Director) 
 7. แอนิเมเตอร์ (Animator) 
 8. อ านวยการผลิต ด้านแอนิเมชัน (Animation Producer) 
 9.  ศิลปินดจิิทัล (Digital Artist) 
 10. อาจารย์ นักวิชาการ (Lecturer) 
 
สถานที่ติดต่อ 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต    คณะดิจิทัลอาร์ต ช้ัน 3 อาคาร 8/1 มหาวิทยาลัย

รังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลักหก อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

                 โทร 0-2997-2222 ต่อ 5214 
                 www.rsu.ac.th/digital 
                 FB: Digital-Art-Rangsit-University 
                 e-mail : sirirat.y@rsu.ac.th 
                 

http://www.rsu.ac.th/digital
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