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หนวยงานที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรัชญา
ในชวงเวลาประมาณสองทศวรรษมานี้ การสื่อสารของมนุษยในฐานะที่เปนพฤติกรรมเชิงสังคมทวีความผัน
แปรและซับซอนตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีสื่อสารและการขยายตัวของเครือขายการสื่อสาร นําสูความ
เปลี่ยนแปลงของแบบแผนการดํารงชีวิต ระเบียบ กฎเกณฑทางการศึกษา การเมือง การตางประเทศ และมีอิทธิพล
ตอวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมที่แตกตาง ปรากฏการณดังกลาวกอใหเกิดฐานความคิดที่แตกตางตอ
วิธีการสื่อสารของมนุษยอันอาจนําสูเสถียรภาพของการดํารงอยูรวมกันของคนในสังคม
ดวยเหตุนี้ วิทยวินัยนิเทศศาสตร (communication academic discipline) จึงจําเปนตองไดรับการ บูรณาการ
ในเชิงนิเทศศาสตรองครวมศึกษา (holistic communication studies) ครอบคลุมขอบเขตที่สําคัญ 3 ดาน คือ นิเทศ
ศาสตรทฤษฎี นิเทศศาสตรวิพากษ และนิเทศศาสตรปฏิบัติ โดยมีการวิจัยเปนแกนกลาง เพื่อใหไดมาซึ่งความรู
ความจริง ตลอดจนวิธีการแกปญหา และการสรางสรรคงานทางการสื่อสารเพื่อประโยชนสุขตอสังคม
ความสําคัญ
ปจจุบันมีความจําเปนที่จะตองมีการผนึกกําลังความรู ความคิด และประสบการณของนักวิชาการดานนิเทศ
ศาสตร เพื่อพัฒนานักคิดและนักวิจัย ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดนิเทศศาสตรองครวมศึกษาถึงระดับสูงสุด อันเปน
การตอบสนองตอความตองการทางดานนิเทศศาสตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่ อ สร า งนั ก วิ จั ย ทางการสื่ อ สารที่ มี ค วามรู ประสบการณ และวิ สั ย ทั ศ น ท างด า นการสื่ อ สาร มี
ความสามารถในการวางแผน กําหนดรูปแบบ เพื่อแกปญหาทางการสื่อสารไดอยางเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการ
ทักษะความรูทางนิเทศศาสตรและความรูศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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2. เพื่อปลูกฝงใหผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรนี้ใชศักยภาพอยางเต็มที่โดยมีคณาจารยและอาจารยที่ปรึกษาให
คําแนะนําอยางใกลชิด พัฒนาตนเปนนักคิด นักคนควา นักวิจัย และมีความเชื่อมั่นในวิทยวินัยทางนิเทศาสตร
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาแนวความคิดนิเทศศาสตรองครวมศึกษาสูบริบททางการสื่อสารเฉพาะทาง
ที่ตรงกับภูมิหลัง ประสบการณ และศักยภาพของผูเรียน อันเปนประโยชนแกสังคม บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมการ
สื่อสาร
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เรียน
วันจันทร - วันศุกร

เวลา 08.30 - 16.30 น.

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สํ าเร็ จ การศึกษาไมต่ํา กวาปริ ญ ญาโทจากสถาบั น การศึก ษาที่ก ระทรวงศึ ก ษาธิก ารหรื อสํ านั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร
2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
4. ไมเปนคนวิกลจริต
5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
6. ผูสมัครเขาศึกษาจะตองเลือกแผนการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรแบบ 1.1 หรือ แบบ 2.1 อยางใด
อยางหนึ่ง โดยผูสมัครที่เลือกศึกษาแบบ 1.1 ตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดาน
นิเทศศาสตรในแผนการเรียนที่มีการทําดุษฎีนิพนธ หรือมีผลงานวิจัยมาแสดง และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
7. มีผูรับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในเอกสารการสมัคร
8. มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบการจัดการศึกษา
1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
2. ระยะเวลาการศึกษา 3 ป
3. ใชภาษาไทยเปนหลัก และ/หรือภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ
ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแตละ
รายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะ
กําหนด
3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
4. การวัดการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบดุษฎีนิพนธเปนหนาที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู อํ า นวยการหลั ก สู ต รและอาจารย ที่ ป รึ ก ษา โดยจะต อ งเป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
5. ผลงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรื อส ว นหนึ่ง ของผลงานได รับ การตี พิ ม พ ใ นวารสารวิช าการที่ เ ป น ที่ย อมรั บ โดยสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation
Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชา
6. การวัดและประเมินผลในแตละวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีคาระดับขั้น
(Numeric Grades) และสัญลักษณที่ไมมีคาระดับ ดังตอไปนี้
ระดับขั้นมี 6 ระดับดังตอไปนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น (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. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได
U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
W หมายความวา ถอนหรือ ยกเลิ ก การลงทะเบีย นเรีย น ใช เ มื่ อนั กศึก ษาเรีย นวิช านั้ น ตามข อ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา
I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สั ป ดาห ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควร อาจารย ผู ส อน หรื อ ภาควิ ช าที่
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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IP หมายความวา

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับขั้น F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที
การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับขั้น หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. แบบ 1.1
1.1 ไดสอบผานดุษฎีนิพนธ รวมทั้งเกณฑอื่นๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และขอกําหนด ของสาขาวิชาที่
จะรับปริญญา ทั้งนี้จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตองครบถวนตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวา
ดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
1.2 ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1.3 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ
1.4 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
1.5 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง
2. แบบ 2.1
2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และสอบผานดุษฎีนิพนธรวมทั้งเกณฑอื่นๆ
ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้จํานวนและคุณสมบัติของ
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตองครบถวน
ตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556
2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2.3 ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2.4 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ
2.5 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
2.6 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง
โครงสรางหลักสูตร
1. แบบ 1.1 (ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธอยางเดียว) จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร
1) ดุษฎีนิพนธ
2. แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร
1) ศึกษารายวิชา
2) ดุษฎีนิพนธ
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
ใหนักศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 เรียนรายวิชาตอไปนี้
COM 797 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM

2. หมวดวิชาเลือก
ใหนักศึกษาแบบ 2.1 เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 12 หนวยกิต
703 สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัย
(Advanced Statistics for Research)
711 การศึกษาขั้นสูงวาดวยทฤษฎีการสื่อสาร
(Advanced Study of Communication Theory)
712 ทรรศนียมิติและการประยุกตนิเทศศาสตรองครวม
(Perspectives and Application of Holistic Communication Study)
713 วิธีวิทยาขั้นสูงเกี่ยวกับการวิจัยทางนิเทศศาสตร
(Advanced Methodology of Communication Research)
714 วิธีวิทยาขั้นสูงเกี่ยวกับการสื่อสารดวยภาพ
(Advanced Methodology of Visual Communication)
721 หลักมูลแบบฉบับและรวมสมัยแหงนิเทศศาสตรวิพากษ
(Classical and Contemporary Fundamentals of Communication Criticism)
731 หัวขอเฉพาะทางนิเทศศาสตรเพื่อการศึกษาขั้นสูง 1
(Special Topic of Advanced Study in Communication I)
732 หัวขอเฉพาะทางนิเทศศาสตรเพื่อการศึกษาขั้นสูง 2
(Special Topic of Advanced Study in Communication II)

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560

48
48
48
12
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

0(0-0-0)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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COM

735

COM

736

COM

737

COM

733

COM

734

COM
COM

สัมมนา 1
(Seminar I)
สัมมนา 2
(Seminar II)
วิทยสโมธาน
(Colloquium)
การศึกษาคนควาอิสระ 1
(Independent Study I)
การศึกษาคนควาอิสระ 2
(Independent Study II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. ดุษฎีนิพนธ
798 ดุษฎีนิพนธ 1
(Dissertation I)
799 ดุษฎีนิพนธ 2
(Dissertation II)

48(0-0-144)
36(0-0-108)

แผนการศึกษา
ชัน้ ปที่ 1
แบบ 1.1
(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)
COM 798

COM 798

ภาคการศึกษาที่ 1
ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)
(Dissertation I.1)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)
(Dissertation I.1)
รวม

แบบ 2.1
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
6(0-18-9)
6 หนวยกิต
6(0-18-9)
6 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
COM_ _ _(วิชาเลือก)
COM_ _ _(วิชาเลือก)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
COM_ _ _(วิชาเลือก)
COM_ _ _(วิชาเลือก)
รวม

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
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ชัน้ ปที่ 2
แบบ 1.1
แบบ 2.1
(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)
6(0-18-9) COM 799 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)
6(0-18-9)
(Dissertation I.1)
(Dissertation II.1)
รวม
6 หนวยกิต
รวม
6 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 797 การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0) COM 797 การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)
(Qualifying Examination)
COM 798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)
6(0-18-9) COM 799 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)
6(0-18-9)
(Dissertation I.1)
(Dissertation II.1)
รวม
6 หนวยกิต
รวม
6 หนวยกิต
ชัน้ ปที่ 3
แบบ 1.1
แบบ 2.1
(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1) 12(0-36-18) COM 799 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)
12(0-36-18)
(Dissertation I.1)
(Dissertation II.1)
รวม 12 หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1) 12(0-36-18) COM 799 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)
12(0-36-18)
(Dissertation I.1)
(Dissertation II.1)
รวม 12 หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
(ไมนับรวมหนวยกิต)
ใหนักศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 เรียนรายวิชาตอไปนี้
COM 797 การสอบวัดคุณสมบัติ
0(0-0-0)
(Qualifying Examination)
นักศึกษาประมวลความรูที่ไดจากการศึกษารายวิชา และการศึกษาคนควาดวยตนเองที่เปนองคความรู
ทางดานนิเทศศาสตรเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ เพื่อเขาสอบวัดความรูใน 3 ดาน คือ ดานทฤษฎี ดานการวิจัย
และดานการวิพากษ
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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Comprehensive synthesis of student knowledge relating to his/her course work and independent
studies to be evaluated in three domains: communication theories, research methodology, and communication
criticism.
2. หมวดวิชาเลือก
ใหนักศึกษาแบบ 2.1 เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 12 หนวยกิต
COM 703 สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัย
3(3-0-6)
(Advanced Statistics for Research)
สถิติขั้นสูงที่สืบเนื่องจากรายวิชาสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเพื่อนิเทศศาสตรศึกษา ของหลักสูตร
ปริญญาโท ซึ่งวาดวยทฤษฎีการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธ การ
ถดถอย และการพยากรณเนนการวิเคราะหแบบหลายตัวแปร และโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่องานวิจัยทาง
นิเทศศาสตร เชน โปรแกรม SPSS เปนตน
Further studies of descriptive and inferential statistics course in the field of communication arts as
master’s degree program: sampling theories, tests of hypothesis, analysis of variance, correlation, regression
and prediction; multivariate analysis, and software packages for communication studies and research such as
SPSS.
COM

711

การศึกษาขั้นสูงวาดวยทฤษฎีการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Advanced Study of Communication Theory)
พิจารณาทั้งทางกวางและทางลึกในลักษณะที่เปนองครวม ครอบคลุมพัฒนาการทางทฤษฎีที่ใชในการ
พรรณนา อธิบาย วิเคราะห และวิพากษพฤติกรรมและประดิษฐกรรมการสื่อสาร ศึกษาใหเขาใจแกนแทของงานเขียน
ชั้นตนของนักคิด และนักทฤษฎีคนสําคัญที่รูจักกันดีในวงวิชาการดาน นิเทศศาสตรศึกษา ทั้งนี้เพื่อความเขาใจที่
ถองแทในปรัชญานิเทศศาสตร เตรียมความพรอมในการเรียบเรียงขอเขียนทางวิชาการขั้นสูง ทั้งในเชิงวิเคราะหและ
สังเคราะห ใชภาษาและแบบแผนทางวิชาการใหถูกตองตรงตามแนวนิยมของวิทยวินัยนิเทศศาสตรในปจจุบัน
Comprehensive and in-depth study of holistic communication; development of theories relevant to the
description, elaboration, analysis and criticism of communication behaviors and artifacts; survey of the original
writings of leading communication theorists and thinkers. Students are encouraged to prepare their own
analytical and synthetical papers with special emphasis on language accuracy and contemporary disciplinary
standard.
COM

712

ทรรศนียมิติและการประยุกตนิเทศศาสตรองครวม
3(3-0-6)
(Perspectives and Application of Holistic Communication Study)
วิเคราะหความหมาย ที่มา ขอบเขต จุดหมาย ประโยชนและความสําคัญของหลักองครวมนิยมโดยทั่วไป
และหลักนิเทศศาสตรองครวม การประยุกตปรัชญานิเทศศาสตรองครวมเพื่อการไดมาซึ่งความรู ความจริง รวมทั้ง
วิธีการแกปญหาและการขจัดขอขัดของเกี่ยวกับการสื่อสาร
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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Analysis of definitions, sources, scope, goals and strength of holisticism concepts focusing on holistic
communication principles, application of holistic communication principles to the construction of knowledge,
truth, and methods of solving and the removal of communication constraints and problems.
COM

713

วิธีวิทยาขั้นสูงเกี่ยวกับการวิจัยทางนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Advanced Methodology of Communication Research)
พิจารณาที่มาแหงความรูทางนิเทศศาสตร น้ําหนัก ความนาเชื่อถือของความรูในวงวิชาการนิเทศศาสตร
คําถามสําคัญที่เคยหาคําตอบกันมาในประวัติการศึกษาทางนิเทศศาสตรและที่กําลังหาคําตอบอยูในปจจุบัน ระดับ
ความลึกขององคความรูทางนิเทศศาสตร ความคลี่คลายขยายตัวของวิทยวินัยนิเทศศาสตร ขอเหมือนและขอตาง
ของวิธีการทางวิทยาศาสตรและวิธีการทางมนุษยศาสตร จุดออนจุดแข็งของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ การใชทฤษฎีของศาสตรสาขาอื่นกับการแกปญหาทางนิเทศศาสตร ทบทวนการวิจัยทางสังคมศาสตรและ
นิเทศศาสตรเชิงวิพากษ
An epistemological study of communication; strength and weight of communication knowledge;
philosophical questions in the discipline of communication; scope of the body of knowledge about
communication; communication discipline development; a comparative study of scientific and humanistic
approaches to communication study; strength and weakness of qualitative and quantitative research in
communication; review of social research and communication criticism.
COM

714

COM

721

วิธีวิทยาขั้นสูงเกี่ยวกับการสื่อสารดวยภาพ
3(3-0-6)
(Advanced Methodology of Visual Communication)
พัฒนาการของการวิจัยทางการสื่อสารดวยภาพ การบูรณาการระเบียบวิธีวิจัยและปรัชญาปฏิฐานนิยมกับ
ปรากฏการณนิยม เพื่อการวิเคราะห การวินิจสารภาพ และการประยุกตสูการสรางสรรคงานการสื่อสารดวยภาพ ทั้ง
งานจารีตประเพณีในสังคมไทย และงานนวัตกรรมรวมสมัยในวัฒนธรรมหลังสมัยใหม
Development of visual communication research; the integration of methods and philosophy of
positivist and phenomenologist for visual media analysis, interpretation, and application for visual media
creative ideas; included Thai traditional visual media and contemporary innovation in postmodern culture.
หลักมูลแบบฉบับและรวมสมัยแหงนิเทศศาสตรวิพากษ
3(3-0-6)
(Classical and Contemporary Fundamentals of Communication Criticism)
พิจารณาครอบคลุมทฤษฎีและการปฏิบัติในการวิพากษที่หลากหลายทั้งที่เปนแบบฉบับและรวมสมัย เชน
วาทศาสตรวิพากษ สัญญาณศาสตรวิพากษ สตรีนิยมวิพากษ โดยมีพฤติกรรมการสื่อสารในบริบทของสังคมไทยเปน
สารัตถะแหงการวิพากษ นําสูทฤษฎีการวิพากษใหมที่กอกําเนิดจากพื้นฐานและบริบทของไทย
Critical theories and practices in various fields of study which are useful to the assembly of
knowledge about communication in contemporary society, such as rhetoric, semiotics, feministic study; the
construction of new critical theories based on Thai foundations and contexts.
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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COM
เขาใจ

731

หัวขอเฉพาะทางนิเทศศาสตรเพื่อการศึกษาขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Special Topic of Advanced Study in Communication I)
ประเด็นปญหาทางนิเทศศาสตรที่กําลังอยูในความสนใจในสังคมซึ่งมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองทําความ
Identification and exploration of communication issues of paramount importance in contemporary

society.
COM
เขาใจ

732

หัวขอเฉพาะทางนิเทศศาสตรเพื่อการศึกษาขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Special Topic of Advanced Study in Communication II)
ประเด็นปญหาทางนิเทศศาสตรที่กําลังอยูในความสนใจในสังคมซึ่งมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองทําความ
Identification and exploration of communication issues of paramount importance in contemporary

society.
COM

733

การศึกษาคนควาอิสระ 1
3(3-0-6)
(Independent Study I)
กําหนดขอบเขตการศึกษารวมกันระหวางนักศึกษากับอาจารยผูควบคุมการศึกษาอิสระ และไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร
Collabaration by students and instructors in the study of communication aspects leading towards
intellectual conclusions. Topics of study will be approved by doctoral graduate committee members.
COM

734

COM

735

การศึกษาคนควาอิสระ 2
3(3-0-6)
(Independent Study II)
กําหนดขอบเขตการศึกษารวมกันระหวางนักศึกษากับอาจารยผูควบคุมการศึกษาอิสระ และไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร
Collabaration by students and instructors in the study of communication aspects leading towards
intellectual conclusions. Topics of study will be approved by doctoral graduate committee members.

สัมมนา 1
3(3-0-6)
(Seminar I)
อภิปรายประเด็นดานปฎิสัมพันธระหวางทฤษฎี การวิจัย การวิพากษ จริยธรรม ภูมิ-ปญญาทางนิเทศ
ศาสตรในงานเขียนและงานมุขปาฐะ และงานสรางสรรคอื่นๆ นักศึกษานําเสนอ และวิพากษงานคนควาดวยทรรศนีย
มิติที่หลากหลาย
Discussion of inter-relationship between theories, researches, criticism, ethics, and wisdoms as derived
from various writings, oral and other creative works; criticism and presentation by students from their
respective perspectives.
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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COM

736

สัมมนา 2
3(3-0-6)
(Seminar II)
อภิปรายประเด็นดานปฎิสัมพันธระหวางทฤษฎี การวิจัย การวิพากษ จริยธรรม ภูมิ-ปญญาทางนิเทศ
ศาสตรในงานเขียนและงานมุขปาฐะ และงานสรางสรรคอื่นๆ นักศึกษานําเสนอ และวิพากษงานคนควาดวยทรรศนีย
มิติขั้นสูงที่หลากหลาย
Discussion of inter-relationship between theories, researches, criticism, ethics, and wisdoms as derived
from various writings, oral and other creative works; criticism and presentation by students from their
advanced respective perspectives.
COM

737

วิทยสโมธาน
3(3-0-6)
(Colloquium)
กิจกรรมการประชุมทางวิชาการระหวางนักศึกษาผูทําดุษฎีนิพนธกับผูทรงคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร ทั้งจาก
ภายในและภายนอกสถานศึกษา อาจทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมทาง
วิชาการ
Academic group interaction between doctoral candidates and scholars in the field; both from the
university and the field experience, in the form of either individual report or group discussion and comment
at academic conference.

3. ดุษฎีนิพนธ
COM 798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)
48(0-144-72)
(Dissertation I.1)
คนควาและวิจัยหัวขอที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อเรียบเรียงเปนดุษฎีนิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
Research project under a topic approved by the Graduate Curriculum Committee leading towards a
comprehensive thesis contributing to academic/professional advancement in the field of communication.
COM

799

ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)
36(0-108-54)
(Dissertation II.1)
คนควาและวิจัยหัวขอที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อเรียบเรียงเปนดุษฎีนิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
Research project under a topic approved by the Graduate Curriculum Committee leading
towards a comprehensive thesis contributing to academic/professional advance

ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือดุษฎีนิพนธ
1. คําอธิบายโดยยอ
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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ศึกษาคนควา และวิจัยหัวขอที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อเรียบเรียง
เปนดุษฎีนิพนธ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
ทําดุษฎีนิพนธที่มีคุณภาพสูง กอใหเกิดความรูใหม และความกาวหนาทางวิชาการ และวิชาชีพ
3. ชวงเวลา
สําหรับ แบบ 1.1 เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ 1 ตั้งแต ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 1
สําหรับ แบบ 2.1 เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ 2 ตั้งแต ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2
4. จํานวนหนวยกิต
สําหรับแบบ 1.1 ดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต
สําหรับแบบ 2.1 ดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต
5. การเตรียมการ
ผูอํานวยการหลักสูตรฯ ใหคําปรึกษาแกผูสนใจกอนจะเขาศึกษา และหลังจากเขาศึกษา มีการ
มอบหมายอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยที่ปรึกษา และอาจติดตออาจารยภายนอกสถาบันชวยให
คําปรึกษา
6. กระบวนการประเมินผล
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสอบวัดคุณสมบัติ
2. การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ
3. การเสนอดุษฎีนิพนธ
4. การตีพิมพเผยแพรดุษฎีนิพนธในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับระดับประเทศ
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารยมหาวิทยาลัย
2. นักวิจัย
3. นักวิชาการ
สถานที่ติดตอ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนน
พหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร 0-2997-2222 ตอ 4729 หรือ 4681
http://ca.rsu.ac.th
e-mail: gradcommarts.rsu@gmail.com
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2
อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005
http://grad.rsu.ac.th
e-mail: grad@rsu.ac.th
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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