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หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Communication Arts Program  
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Communication Arts  
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : นศ.ม.  
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Com.Arts. 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนิเทศศาสตร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 องคความรูดานนิเทศศาสตรองครวมศึกษา ครอบคลุมขอบเขตสําคัญ 3 ดานคือ นิเทศศาสตรทฤษฏี นิเทศ
ศาสตรวิพากษ และนิเทศศาสตรปฏิบัติ โดยมีวิจัยเปนแกนกลาง เพื่อใหไดมาซึ่งความรู ความจริง สามารถ
ประยุกตใชในการแกปญหาดานการสื่อสารในบริบทตางๆ พัฒนาองคความรูดานนิเทศศาสตร ตลอดจนการ
สรางสรรคงานทางการสื่อสารเพื่อพัฒนางานวิชาชีพ และเสริมสรางสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสังคมและวงวิชาการ 
 
ความสําคัญ 
 ปจจุบันมีความจําเปนที่จะตองมีการผนึกกําลังความรู ความคิด และประสบการณของนักวิชาชีพและ
วิชาการดานนิเทศศาสตร เพื่อพัฒนานักคิดและนักวิจัย ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดนิเทศ-ศาสตรองครวมศึกษา 
อันเปนการตอบสนองตอความตองการทางดานนิเทศศาสตร 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อใหผูศึกษามีความรูนิเทศศาสตรองครวม และสามารถประยุกตความรูทางดานนิเทศศาสตรองครวม
ในการศึกษาวิจัยนิเทศศาสตรเฉพาะทางตามพื้นฐานความถนัดและเพื่อพัฒนางานวิชาชีพ 
 2. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความสํานึกในพันธกิจ และภารกิจของนักวิชาการ 
อุปนิสัยในการแสวงหาความรู และนําเสนอความรูและความจริงที่มีคุณคาไปเสริมสรางสิ่งอันเปนประโยชนตอสังคม
และวงวิชาการ 
 3. เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานนิเทศศาสตร 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร – วันอาทิตย  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง  และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต  
 5.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 6.  มีผูรับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในเอกสารการสมัคร 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ            1  
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

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

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ 
Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
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Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

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

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

 W หมายความวา  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา  การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2      
  1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
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นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของ
สาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
  1.3 ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 

   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือ 

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 
(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

  1.4 ไมอยู ในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2.  แผน ข 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย

ขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
  2.3 ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
ลักษณะที่ 1   ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่
ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

ลักษณะที่ 2    เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่งเปน
การนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลงานซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 
3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

  2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง  
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โครงสรางหลักสูตร      
 1. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ      15 หนวยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก          9 หนวยกิต 
     4) วิทยานิพนธ       12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)         จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ      15 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก       15 หนวยกิต 
     4) การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
     5) การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U 
(พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
MAT  503  สถิติศาสตรสําหรับนิเทศศาสตรศึกษา      3(3-0-6) 
   (Statistics for Communication Studies)  
 
 2. หมวดวิชาบังคับ      
 นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 18 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้                             
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้ 
COM  611  ทฤษฎีการสื่อสาร          3(3-0-6) 
   (Communication Theories)  
COM  621  ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร         3(3-0-6) 
   (Communication Research Methodology) 
COM  623  สัมมนางานวิจัยการส่ือสาร        3(3-0-6) 
   (Seminar in Communication Research) 
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COM  631  หลักการวิพากษการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   (Principle of Communication Criticism) 
COM  633  การบูรณาการวิจัยทางการสื่อสาร      3(3-0-6) 
   (Integration of Communication Research) 
 
 3. หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ แผน ข เลือกศึกษารายวิชาไม
นอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
COM  612  ทรรศนียมิติวาดวยส่ือและการรูเทาทันสื่อ     3(3-0-6) 
   (Perspectives on Media and Media Literacy) 
COM  613  การสื่อสารกับวัฒนธรรมศึกษา        3(3-0-6) 
   (Communication and Cultural Studies)  
COM  615  การถกแถลง การโนมนาวใจ และการเจรจาตอรอง    3(3-0-6) 
   (Argumentation, Persuasion, and Negotiation) 
COM  641  เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคม        3(3-0-6) 
   (Communication Technologies and Society) 
COM  642  การจัดการระบบการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   (Communication System Management) 
COM  643  ระบบการสื่อสารเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 
   (Comparative Studies of Communication Systems) 
COM  680  หัวขอเฉพาะทางการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Communication) 
COM  681  สัมมนาจริยธรรมส่ือมวลชน        3(3-0-6) 
   (Seminar in Mass Media Ethics) 
COM  682  บูรณาการวิจัยกับการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  3(2-2-5)* 
   (Integration of Communication Research and Radio and Television  
   Programming and Production) 
COM  683  บูรณาการวิจัยกับการผลิตภาพยนตรและวีดิทัศน    3(2-2-5)* 
     (Integration of Communication Research and Film and Video Production) 
COM  684  บูรณาการวิจัยกับการผลิตส่ือภาพและมัลติมีเดีย     3(2-2-5)* 
     (Integration of Communication Research and Visual and Multimedia Production) 
COM  685  หัวขอเฉพาะทางการสรางสรรคงานนวัตกรรมดานการสื่อสาร                3(2-2-5)* 
   (Selected Topics in Creation of Innovative Communication Project) 
*ใหเลือกเรียนเฉพาะ แผน ข 
 
 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016-2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 8 

 4. หมวดการศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
COM  697  การศึกษาคนควาอิสระ                      6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
COM  698  การสอบประมวลความรู              0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
 
 5. หมวดวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2 )  
COM  699  วิทยานิพนธ            12(0-36-18) 
   (Thesis) 
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แผนการศึกษา   
ชัน้ปที่ 1

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวชิาและทําวทิยานพินธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศกึษาที ่1 
COM 611 ทฤษฎีการส่ือสาร                      3(3-0-6) 
         (Communication Theories)    
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร               3(3-0-6)
         (Communication Research Methodology) 
COM 631 หลักการวิพากษการส่ือสาร              3(3-0-6)
         (Principle of Communication Criticism) 
COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6)
             (Elective)    
                                    รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
COM 623 สัมมนางานวิจัยการส่ือสาร              3(3-0-6)
         (Seminar in Communication Research) 
COM 633 การบูรณาการวิจัยทางการส่ือสาร        3(3-0-6) 
         (Integration of  Communication Research) 
COM 699 วิทยานิพนธ                           3(0-9-5) 
          (Thesis)    
COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6)
              (Elective)    
COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6)
              (Elective)  
                                    รวม   15  หนวยกิต

ภาคการศกึษาพเิศษ 
MAT 503  สถิติศาสตรสําหรับนิเทศศาสตรศึกษา  3(3-0-6) 
          (Statistics for Communication Studies) 
ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6)
         (English for Graduate Studies) 
    (ไมนับรวมหนวยกิต)             รวม   6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
COM 611 ทฤษฎีการส่ือสาร                      3(3-0-6) 
         (Communication Theories)    
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร               3(3-0-6)
         (Communication Research Methodology) 
COM 631 หลักการวิพากษการส่ือสาร              3(3-0-6)
         (Principle of Communication Criticism) 
COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6)
              (Elective)    
                                    รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
COM 623 สัมมนางานวิจัยการส่ือสาร              3(3-0-6)
         (Seminar in Communication Research) 
COM 633 การบูรณาการวิจัยทางการส่ือสาร        3(3-0-6) 
         (Integration of  Communication Research) 
COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6)
              (Elective)    
COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6)
              (Elective)    
 
 
                                    รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาพเิศษ 
MAT 503  สถิติศาสตรสําหรับนิเทศศาสตรศึกษา  3(3-0-6) 
          (Statistics for Communication Studies) 
ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6)
         (English for Graduate Studies) 

(ไมนับหนวยกิตรวม)             รวม   6  หนวยกิต
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ชัน้ปที่ 2
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวชิาและทําวทิยานพินธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

COM 699    วิทยานิพนธ                      9(0-27-14) 
            (Thesis)    
 
 
 
 
 
 

รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6)
              (Elective)    
COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6)
              (Elective)    
COM 697 การศึกษาคนควาอิสระ                6(0-18-9) 
         (Independent Study) 
COM 698 การสอบประมวลความรู                0(0-0-0) 
 (Comprehensive Examination) 
                                    รวม   12  หนวยกิต

 
คําอธิบายรายวชิา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                  3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือ
ตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Development of 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. 
 
MAT  503  สถิติศาสตรสําหรับนิเทศศาสตรศึกษา      3(3-0-6) 

(Statistics for Communication Studies) 
 สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเพื่อนิเทศศาสตรศึกษา ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐานการ
วิเคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธ การถดถอยและการพยากรณเนนการเลือกใชความรูทางสถิติ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่องานวิจัยทางนิเทศศาสตร 
  Descriptive and inferential statistics for communication studies, sampling theories, tests of 
hypothesis, analysis of variance, correlation, regression and prediction; selecting appropriate statistics and 
application of software packages for communication studies and research. 
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 2.  หมวดวิชาบังคับ           (15 หนวยกิต) 
  นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต 
จากรายวิชาตอไปนี้                             
COM  611  ทฤษฎีการสื่อสาร          3(3-0-6) 

(Communication Theories) 
 การสํารวจท่ีมา ลักษณะเดน และลักษณะที่แตกตางของกลุมทฤษฎีการสื่อสารของมนุษยที่สําคัญๆ อาทิ 
กลุมทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่ ทฤษฎีกระบวนจิตและพฤติกรรม ทฤษฎีวินิจสารและวิพากษ เนนทฤษฎีระบบ 
ทฤษฎีสัญญาณและภาษา ทฤษฎีวาทกรรมและสนทนาวิเคราะหทฤษฎีการผลิตและกระบวนการรับสาร บริบทตางๆ 
ของการสื่อสาร กลุมทฤษฎีสื่อมวลชน ศึกษาทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวของกับเนื้อหาและโครงสราง ส่ือและผูรับสาร 
ทฤษฎีเก่ียวกับผลที่ตามมาของส่ือมวลชนตอวัฒนธรรมและปจเจกบุคคล                                                     
 Exploration of sources and distinguishing essences of varied genres of human communication theory, 
such as structural and functional theories, cognitive and behavioral theories, interpretative and critical theories 
specifically focusing on system theory, sign and language theories, speech act and conversational analyses, 
theories of message production and reception, communication context; mass communication theory genres 
such as theories about content and structure, media and audience and also theories about communication 
effects on cultures and individuals. 
 
COM  621  ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร         3(3-0-6) 

(Communication Research Methodology) 
 ปรัชญาการวิจัยสังคมศาสตร การวิจัยนิเทศศาสตร ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับการวิจัย ขอเหมือนและ
ขอตางระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเลือกประเด็นปญหาการสื่อสารสําหรับการวิจัย วิธีการและ
ข้ันตอนของการวิจัยการส่ือสารทั้งเชิงประวัติ เชิงพรรณนา เชิงทดลองและเชิงวิพากษ จริยธรรมการวิจัย แนวโนมใน
การวิจัยการส่ือสาร 
 Philosophy of social sciences and communication research; relationship between theory and research; 
and key similarities and differences between quantitative and qualitative researches; selection of 
communication problems; methods and process of historical, descriptive, experimental and critical researches; 
ethical issues in research; trends of communication research. 
 
COM  623  สัมมนางานวิจัยการสื่อสาร        3(3-0-6) 

(Seminar in Communication Research) 
 การวิเคราะหงานวิจัยการส่ือสารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะหปญหาของงานวิจัย การ
วิเคราะหความสอดคลองระหวางหัวขอ ขอบเขต วัตถุประสงค และระเบียบวิธีการวิจัย ประเมินคุณคา และ
คุณประโยชนของงานวิจัยท่ีมีตอวงวิชาการและสังคม 
 Analyses of quantitative and qualitative communication research study analysis techniques on research 
problems; analysis of consistency of research topics scope, objective and methodology; evaluation of research 
study and its value to the academic and social arenas.                                                       



Rangsit University Graduate Bulletin 2016-2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 12 

COM  631  หลักการวิพากษการสื่อสาร        3(3-0-6) 
(Principle of Communication Criticism) 

 หลักการวิพากษในเชิงวิชาการทั้งดานวาทศาสตรและดานสื่อสารมวลชน การใชวาทศาสตรและวาทศิลป
นิเทศเพื่อการโนมนาวใจ ศึกษาทฤษฎี และหลักการเพื่อวิเคราะหสาร วินิจสารและวินิจฉัยคุณคาของสาร 
 Principles of rhetorical and mass media criticism, uses of rhetoric and rhetorical communication for 
persuasion; theories and principles of analysis, interpretation and evaluation of communication texts and 
contexts. 
 
COM  633  การบูรณาการวิจัยทางการสื่อสาร      3(3-0-6) 

(Integration of  Communication Research) 
 การบูรณาการทฤษฎีการสื่อสาร ความเขาใจกระบวนการสื่อสารทุกรูปแบบในทุกบริบท นําระเบียบวิธีวิจัยไป
ประยุกตใช การออกแบบงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับปญหาการสื่อสารระดับตางๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ
ประยุกตหลักการวิพากษการสื่อสาร โดยมุงเนนที่การวิพากษการสื่อสารโดยอาศัยทฤษฎีตางๆ เปนเคร่ืองมือ 
 Integration of communication theory with an attempt to explain various aspects of communication in 
every form and context, application of research methods with emphasis on quantitative and qualitative 
research designing appropriate to different communication problems, application of communication criticism 
with special emphasis on development of critical skills via utilizing methods and communication criticism. 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
  นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ แผน ข เลือกศึกษา
รายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
COM  612   ทรรศนียมิติวาดวยสื่อและการรูเทาทันสื่อ     3(3-0-6) 
   (Perspectives on Media and Media Literacy) 
 ลักษณะสําคัญ พัฒนาการ บทบาท พันธกิจ การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนสื่อ ผลกระทบ และการรูเทาทันสื่อ 
ครอบคลุมทั้งสื่อมวลชนและสื่อใหมประเภทตางๆ ตลอดจนกิจกรรมการสื่อสารที่เก่ียวของกับสื่อทั้ง การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ และการสื่อสารการตลาด  
 Characteristics, evolution, roles, functions, changes of media landscape, impact and media literacy of 
mass media and all kinds of new media, including communication activities related to media such as 
advertising, public relations and marketing communication. 
 
COM  613  การสื่อสารกับวัฒนธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Communication and Cultural Studies) 
 ความคิดรวบยอด ความสําคัญ และลักษณะของวัฒนธรรมโดยท่ัวไปและวัฒนธรรมมวลชน ปรากฏการณ
การครอบงําทางวัฒนธรรมในกระแสโลกใหม การผสมผสานทางวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับการ
สื่อสาร การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและขามวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ ระบบ
การเมือง ระบบเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด ระบบความเชื่อและคานิยม  
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 Concepts, importance and characteristics of culture in general and mass culture; phenomena of new 
global cultural imperialism and hybrid culture; relationships between culture and communication; intercultural 
communication, cross-cultural communication; communication in contexts of multicultural society such as 
political system, dominance of technology system and belief and value system. 
 
COM  615  การถกแถลง การโนมนาวใจ และการเจรจาตอรอง    3(3-0-6) 

(Argumentation, Persuasion, and Negotiation) 
 พื้นฐานความคิดรวบยอดและปรัชญาของการถกแถลง และโนมนาวใจเพื่อใชในการเจรจาตอรองใหสัมฤทธิ์
ผล วิเคราะหโครงสรางเนื้อหา และจิตวิทยาของการเจรจาตอรอง วิเคราะหสถานการณเชิงวาทศาสตรของการเจรจา
ตอรอง ในทุกบริบทของการสื่อสาร การใชสถานการณจําลองและบทบาทสมมติเพื่อการเรียนรู และการพัฒนาทักษะ
การเจรจาตอรอง 
 Fundamental concepts and philosophy of argumentation and persuasion in the interest of effective 
negotiation, analysis of rhetorical situation in negotiation in every communication context; analysis of 
structures, contents and the psychology of negotiation; uses of simulation and role – playing for the benefit 
of negotiation learning and skill development. 
 
COM  641  เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคม        3(3-0-6) 

(Communication Technologies and Society) 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้งการส่ือสารมวลชนและการสื่อสารรูปแบบใหม เนนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารตอสังคมยุค
หลังสมัยใหม การหลอมรวมของส่ือกับการเลาเร่ืองขามส่ือ  ผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลตอปจเจก
บุคคลและสังคมในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน  
 Evolution of communication technologies for mass communication and other new forms of 
communication, emphasis on computer and information technologies and telecommunication; significances and 
roles of communication technologies in post modern society; media convergence and transmedia storytelling; 
impacts of the technologies in digital era on individuals and society at national and ASEAN region. 
 
COM  642  การจัดการระบบการสื่อสาร        3(3-0-6) 

(Communication System Management) 
 ประมวลองคความรูวาดวยการจัดการระบบการสื่อสารทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัวจนถึงระดับองคการ
ขนาดใหญ ศึกษาลักษณะรวมและลักษณะตางของการจัดการส่ือสารขององคการขนาดตางๆ สํารวจปญหาการ
จัดการสื่อสารที่มีตอระบบการสื่อสาร  
 Compilation of knowledge about communication system management in every level  from families to 
large- scaled organizations; investigating problems of communication system management and their solutions 
with special emphasis on Thai contexts; roles and impacts of communication technology on communication 
system management. 
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COM  643  ระบบการสื่อสารเปรียบเทียบ        3(3-0-6) 
   (Comparative Studies of Communication Systems) 
 สํารวจและวิเคราะหระบบการสื่อสาร เปรียบเทียบความแตกตางทางวัฒนธรรม ระบบการควบคุม เนื้อหา 
กระบวนการผลิต และผลของการสื่อสาร โดยวิเคราะหใหสัมพันธกับทรรศนียมิติที่หลากหลายของระบบการสื่อสารใน
สังคมโลก 
 Survey and analyses of communication system, comparison of cultural differences, control systems, 
contents, production process and effect of communication related to different perspectives on global 
communication system. 
 
COM  680  หัวขอเฉพาะทางการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Communication) 
 ศึกษาประเด็นปญหาทางการสื่อสารที่กําลังอยูในความสนใจของวิชาการและวงวิชาชีพ ความเคลื่อนไหวทาง
ความคิดและกิจกรรมการสื่อสารในสังคมโลกาภิวัตน 
 Study of critical communication issues; intellectual and academic movements in the field of 
communication; global innovative activities in communication. 
 
COM  681  สัมมนาจริยธรรมสื่อมวลชน        3(3-0-6) 
  (Seminar in Mass Media Ethics) 
 จริยธรรมส่ือ อภิปรายแนวคิดทางจริยศาสตร ความสําคัญและคุณคาทางสังคมของสื่อมวลชน ภาระหนาที่ 
และภาระรับผิดชอบของส่ือมวลชนในฐานะปจเจกชนและในฐานะองคการ  
 Media ethics, discussion of ethical concepts; importance and social value of mass communication; 
functionalities and accountabilities of mass media as individuals and as an organization. 
 
COM  682  บูรณาการวิจัยกับการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   3(2-2-5) 
   (Integration of Communication Research and Radio and Television  
   Programming and Production) 
 ศึกษาหลักการ เทคนิค และกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน บูรณาการแนวคิด
และ ทฤษฏีการสื่อสารมวลชนและสื่อกระจายเสียง หลักการวิจัย และประยุกตระเบียบวิธีวิจัย ในการจัดและผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
 Principles, techniques and processes of radio and television programming and production, integration 
of mass communication and broadcast media concepts and theories, application of research methods for 
Radio and television programming and production. 
 
COM  683  บูรณาการวิจัยกับการผลิตภาพยนตรและวีดิทัศน   3(2-2-5) 
     (Integration of Communication Research and Film and Video Production)  
 พื้นฐาน เทคนิค และกระบวนการผลิตภาพยนตร วีดีทัศน และการผลิตในระบบดิจิทัล บูรณาการทฤษฎี 
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ภาพยนตร การวิจัย และการผลิตภาพยนตร การประยุกตระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และดิจิทัล  
 Principles, techniques and processes of film, video and digital production, integration of film theories, 
researches and film production, application of research methods for film, video and digital production. 
 
COM  684  บูรณาการวิจัยกับการผลิตสื่อภาพและมัลติมีเดีย     3(2-2-5) 
     (Integration of Communication Research and Visual and Multimedia Production) 
 ศึกษาหลักการ เทคนิค และกระบวนการผลิตสื่อภาพและมัลติมีเดีย บูรณาการแนวคิดและทฤษฏีการผลิต
สื่อภาพและมัลติมีเดียบนหลักการวิจัย และประยุกตระเบียบวิธีวิจัยในการผลิตส่ือภาพและมลัติมีเดีย 
 Principles, techniques and processes of visual and multimedia, integration of concepts and theories of 
visual and new media communication, application of research methods for visual and multimedia production 
and process of journalism photographing. 
 
COM  685  หัวขอเฉพาะทางการสรางสรรคงานนวัตกรรมดานการสื่อสาร     3(2-2-5) 
   (Selected Topics in Creation of Innovative Communication Project)  
 ศึกษาหลักการ เทคนิค และกระบวนการสรางสรรคงานนวัตกรรมดานการสื่อสาร บูรณาการกับกิจกรรมดาน
ตางๆ ในความสนใจของวงการวิชาการและวิชาชีพ เชน ศิลปะการแสดง การตลาด การทองเที่ยว และการออกแบบ   
 Principles, techniques and processes in creation of innovative communication projects; integration with 
many activities among the interests of academics and professions, such as performing arts, marketing, 
tourism, and design. 
 
 4.  หมวดการศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)           (6 หนวยกิต) 
COM  697  การศึกษาคนควาอิสระ            6(0-18-9)       
   (Independent Study) 
 ศึกษา คนควา วิจัยหรือสรางสรรคงานในหัวขอที่เก่ียวของกับการส่ือสารภายใตการแนะนําของอาจารยในที่
ปรึกษา  
 Study, research or creation of innovative project in the field of communication under the supervision 
of a supervisor. 
 
COM  698  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
 สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณเพิ่มเติมใหอยูในดุลย-พินิจของคณะกรรมการ 
 A written examination of major course work, an appointed examination committee may also require 
an oral examination. 
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 5.  หมวดวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)            (12 หนวยกิต) 
COM  699  วิทยานิพนธ                   12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 คนควาและวิจัยหัวขอเก่ียวกับนิเทศศาสตรที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร    
 Research on communication as approved by the graduate program committee. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระ : ทําการศึกษาหรือสรางสรรคชิ้นงานในประเด็นหรือปญหาทางการสื่อสาร หรือ
ประเด็นที่เก่ียวของ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
 วิทยานิพนธ :  ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เก่ียวของกับการสื่อสาร ตาม
ระเบียบข้ันตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมที่สรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชในวงการสื่อสารที่เกิด
ประโยชนตอสังคม โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3.  ชวงเวลา 
   วิทยานิพนธ             :  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปที่ 2   
   การศึกษาคนควาอิสระ  :  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปที่ 2   
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   สําหรับแผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ     12  หนวยกิต 
   สําหรับแผน ข การศึกษาคนควาอิสระ       6  หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ  
  วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
   5.1   ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาประชุม สัมมนา เชิง

ปฏิบัติการ วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบการ
วิจัย 

   5.2   นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบการ
วิจัยตอที่ประชุมคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   5.3   นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยหรือการศึกษา
คนควาอิสระ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา     

 6.  กระบวนการประเมินผล 
   แผน ก แบบ ก2 ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
     (1)  การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
     (2)  การเสนอวิทยานิพนธ 
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     (3)   การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการ
ตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)    

   แผน ข ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
     (1)  การสอบเคาโครงการศึกษาคนควาอิสระ 
     (2)  การเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ 
     (3)  การสอบประมวลผลความรูและปากเปลา 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลงัสําเร็จการศึกษา 
 1. อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ 
 2. นักวิชาชีพทางดานสื่อสารมวลชน 
 3. เจาหนาที่ หรือผูบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
สถานที่ติดตอ 
 วิทยาลัยนิเทศศาสตร ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ตอ 4729 
http://ca.rsu.ac.th/Course-Master.aspx   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 
 


