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หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการเขียนบท 

และการกาํกบัภาพยนตรและโทรทศัน 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต    
       สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตรและโทรทัศน 
 ภาษาอังกฤษ   :  Master  of  Communication  Arts    
       Program  in  Film  and  Television  Writing and  Directing. 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
         (การเขียนบทและการกํากับภาพยนตรและโทรทัศน) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master  of  Communication  Arts   
         (Film  and  Television Writing  and  Directing) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : นศ.ม.(การเขียนบทและการกํากับภาพยนตรและโทรทัศน)   
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Com.Arts. (Film and Television Writing and Directing) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนิเทศศาสตร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 โลกยุคปจจุบันมีการเปดกวางอยางเสรี  สังคมยอมรับความแตกตางที่หลากหลาย และมีทิศทางเปนสังคม
พหุวัฒนธรรมท่ีสนใจการนําเอาสรรพสิ่งตางๆมาบูรณาการหลอมรวมเขาดวยกัน ในโลกวิชาการก็เชนกัน การนําเอา
ศาสตรที่แตกตางกันมาผนวกรวมกันเพื่อสรางองคความรูแบบสหวิทยาการนับเปนสิ่งจําเปนยิ่ง  มิเชนนั้นก็จะไม
สามารถสนองตอบตอสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอยางรวดเร็วได  สําหรับแวดวงนิเทศศาสตรซึ่งเปนศาสตรที่มี
ความเชื่อมสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอยางแนบแนน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะกาวใหทันตอความ
ตองการของสังคมท่ีปจจุบันมุงเนนคุณภาพและความหลากหลาย  หลักสูตรการเขียนบทและกํากับภาพยนตรและ
โทรทัศน จึงไดรับการออกแบบมาใหเปนสหวิทยาการ ที่หลอมรวมเอาองคความรูดานนิเทศศาสตรหลายแขนงมา
ผนึกรวมเขาดวยกัน เพื่อสรางนวัตกรรมการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองสังคมปจจุบันได  โดยองคความรูอันแตกตาง
ที่ไดนํามาผสมผสานจนเปนหลักสูตรลักษณะสหวิทยาการนี้ประกอบดวย องคความรูดานภาพยนตร องคความรูดาน
โทรทัศน และองคความรูที่เก่ียวของกับการใชภาษา และการเขียน  โดยมีแกนสําคัญอยูที่การเขียนบทและการกํากับ
อันถือเปนหัวใจสําคัญของศาสตรดานภาพยนตรและโทรทัศน  อยางไรก็ดี นอกจากนี้ศาสตรดานการเขียนบทและ
การกํากับแลว  หลักสูตรฯยังไดผนวกรวมองคความรูดานหลักทางนิเทศศาสตรที่สําคัญอีก 3 ดานมารวมไวดวยกัน 
ไดแกนิ เทศศาสตรปฏิบัติ นิเทศศาสตรทฤษฏี และนิเทศศาสตรวิพากษ  เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
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ความสามารถรอบดาน เปนนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีสามารถคนควาและสรางสรรคผลงานดานการเขียนบทและ
การกํากับภาพยนตรและโทรทัศนไดอยางหลากหลาย และมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของสังคม   
 
ความสําคัญ 
 สังคมพหุวัฒนธรรมในปจจุบันมีทิศทางตองการเนื้อหาทางสื่อมวลชนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
เนื้อหาที่แฝงความรูผนวกความบันเทิงที่แปลกใหม แตสภาพการณปจจุบันสังคมกําลังขาดแคลนบุคลากรในดานนี้อยู
มาก การผสานองคความรูแบบสหวิทยาการเพ่ือผลิตผลงานดังที่สังคมคาดหวัง  ในแวดวงวิชาการดานนิเทศศาสตร 
โดยเฉพาะดานภาพยนตรและโทรทัศน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองผลักดันนําเอาองคความรู จินตนาการ และ
ประสบการณของนักวิชาชีพและนักวิชาการดานนิเทศศาสตรหลากแขนงมาผสานเขาดวยกัน เพื่อเรงพัฒนานักคิด นัก
สรางสรรค นักวิชาชีพและนักวิชาการดานการเขียนบทและกํากับภาพยนตรและโทรทัศนใหมีศักยภาพสูง ตรงตอ
ความตองการของสังคม 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อใหผูศึกษามีความรูดานนิเทศศาสตร โดยเฉพาะดานการเขียนบทและกํากับภาพยนตรและโทรทัศน 
และสามารถประยุกตความรูทางดานนิเทศศาสตรมาศึกษาวิจัยผลงานนิเทศศาสตรเฉพาะทางตามพื้นฐานความถนัด
เพื่อพัฒนางานวิชาชีพ 
 2. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความสํานึกในพันธกิจ และภารกิจของนักวิชาการ
และนักวิชาชีพ รวมท้ังอุปนิสัยในการแสวงหาความรู และนําเสนอความรูและความจริงท่ีมีคุณคาไปเสริมสราง
ประโยชนตอสังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ 
 3. เพื่อสงเสริมการสรางสรรคผลงาน การวิจัย และพัฒนาองคความรูทางดานนิเทศศาสตร 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร – วันอาทิตย  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
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  
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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 
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 
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 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 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2      
  1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
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) 
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  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) 

ลกัษณะที่ 2    เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่งเปน
การนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลงานซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 
3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

  2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนกัศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาช่ัวระยะเวลา
หนึ่ง  

 
โครงสรางหลักสูตร      
 1. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ      18 หนวยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก          9 หนวยกิต 
     4) วิทยานิพนธ       12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ      18 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก       15 หนวยกิต 
     4) การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
     5) การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานใชระบบ S/U 
(พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                               3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
FWD  511  ภาพยนตรและละครโทรทัศนเบ้ืองตน                                          3(3-0-6) 
   (Introduction  to Film  and Television Series) 
 2. หมวดวิชาบังคับ      
 นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 18 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้                             
COM  621  ระเบียบวิธวีิจัยการส่ือสาร                                                   3(3-0-6) 
   (Communication Research Methodology) 
FWD  612  การเขียนบทภาพยนตร         3(3-0-6) 
   (Screenwriting  for  Film ) 
FWD  613  การเขียนบทละครโทรทัศน                                           3(3-0-6) 
   (Script Writing  for  Television  Series) 
FWD  614  การกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน                                 3(1-4-4) 
   (Film and Television Series Directing) 
FWD  615  การผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศน                                         3(1-4-4) 
   (Film and Television Series Production)  
FWD  616  สัมมนาทฤษฎีการเขียนบทและการกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน    3(3-0-6) 
              (Seminar in  Theories of  Script Writing  and  Directing  for  Film and 
                Television Series)    
 3. หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ แผน ข เลือกศึกษารายวิชาไม
นอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
FWD  617  การเขียนบทภาพยนตรข้ันสูง        3(3-0-6) 
    (Advanced  Screenwriting for  Film) 
FWD  618  การเขียนบทละครโทรทัศนข้ันสูง               3(3-0-6)                 
   (Advanced  Script Writing  for Television Series) 
FWD  619  การเขียนบทดัดแปลง                 3(3-0-6)                 
   (Adapted  Script Writing) 
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FWD  620  สัมมนาการเขียนบทภาพยนตรและละครโทรทัศน                 3(3-0-6)                 
   (Seminar in  Script Writing  for  Film and Television Series) 
FWD  621  การวิเคราะหบทเพื่อการกํากับภาพยนตร              3(1-4-4)                
   (Script Analysis  for  Film Directing) 
FWD  622  การกํากับภาพยนตรข้ันสูง        3(1-4-4) 
   (Advanced  Directing  for  Film) 
FWD  623  การกํากับละครโทรทัศนข้ันสูง                             3(1-4-4) 
   (Advanced  Directing  for  Television Series) 
FWD  624  สัมมนาการกํากับภาพยนตร        3(3-0-6)                 
   (Seminar in Film Directing) 
FWD  625  การถายทําระบบกลองเดียว       3(1-4-4) 
   (Single  Camera Production) 
FWD  626  การถายทําระบบหลายกลอง       3(1-4-4) 
   (Multi Camera Production)  
FWD  627  การกํากับข้ันสูงสําหรับภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทดรามา        3(1-4-4) 
   (Advanced  Directing  for Dramatic Film and Television Series) 
FWD  628  การกํากับข้ันสูงสําหรับภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทตลก     3(1-4-4) 
   (Advanced  Directing for Comedy Film and Television Series) 
FWD  629   การวิจารณภาพยนตรและละครโทรทัศน     3(3-0-6)                 
   (Film and Television Series Criticism) 
FWD  630  การเขียนบทและกํากับภาพยนตรสารคดี                                    3(3-0-6)                 
   (Screenwriting  and Directing for Documentary Film) 
 4. หมวดการศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
FWD  697  การศึกษาคนควาอิสระ                     6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
FWD  698  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
          (Comprehensive Examination) 
 5. หมวดวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2 )  
FWD  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 621 ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร             3(3-0-6) 
FWD 612 การเขียนบทภาพยนตร               3(3-0-6)    
FWD 613 การเขียนบทละครโทรทัศน            3(3-0-6)    
FWD 614 การกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน  3(1-4-4)    

รวม   12  หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
FWD 615 การผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศน    3(1-4-4) 
FWD 616 สัมมนาทฤษฎีการเขียนบท            3(3-0-6)   
         และการกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน          
FWD……………วิชาเลือก 1                    3(3-0-6) 
FWD……………วิชาเลือก 2                    3(3-0-6) 

รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร             3(3-0-6) 
FWD 612 การเขียนบทภาพยนตร               3(3-0-6)    
FWD 613 การเขียนบทละครโทรทัศน             3(3-0-6)   
FWD 614 การกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน  3(1-4-4)    

รวม   12  หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
FWD 615 การผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศน    3(1-4-4) 
FWD 616 สัมมนาทฤษฎีการเขียนบท            3(3-0-6) 
        และการกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน           
FWD……………วิชาเลือก1                     3(3-0-6) 
FWD……………วิชาเลือก 2                    3(3-0-6) 

รวม   12  หนวยกิต  
 

ชัน้ปที่ 2
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวชิาและทําวทิยานพินธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

FWD…………… วิชาเลือก 3                   3(3-0-6)  
FWD 699  วิทยานิพนธ                        3(0-9-5) 

รวม   6    หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
FWD 699  วิทยานิพนธ                       9(0-27-14) 

  
 รวม   9    หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
FWD……………วิชาเลือก 3                    3(3-0-6) 
FWD……………วิชาเลือก 4                    3(3-0-6) 
FWD……………วิชาเลือก 5                     3(3-0-6) 

รวม   9  หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
FWD 697  การศึกษาคนควาอิสระ             6(0-18-9) 
FWD 698 การสอบประมวลความรู             0 (0-0-0) 

รวม   6  หนวยกิต
 
คําอธิบายรายวชิา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให 
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ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 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. 
 
FWD  511  ภาพยนตรและละครโทรทัศนเบื้องตน       3(3-0-6) 
        (Introduction to Film and  Television Series) 
 พัฒนาการความเปนมาของภาพยนตรและละครโทรทัศน ทั้งในระดับนานาชาติและของไทย  การสื่อ
ความหมายของภาพยนตรและละครโทรทัศน  ภาษาภาพ  การลําดับภาพ  และการสื่อสารดวยเสียง 
 Development of film and television series, local and international development, film and television  
series language, editing, and various meaning interpretation in film and television series.   
 
 2. หมวดวิชาบังคับ   
 นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 18 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้  
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 theories and research; 
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. 
                        
FWD  612  การเขียนบทภาพยนตร        3(3-0-6) 
   (Screenwriting for  Film) 
 หลักการเขียนบทภาพยนตร องคประกอบของการเลาเร่ืองในภาพยนตร ตัวละคร ฉาก ความขัดแยง แกน
เร่ือง  การพัฒนาโครงเร่ือง  และการฝกเขียนบทภาพยนตรขนาดสั้นที่สมบูรณ 
 Principles of film script writing, components of film narration, characters, settings,  conflicts, themes,  
plot  development  and  practicing in writing a complete short film. 
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FWD 613  การเขียนบทละครโทรทัศน                                       3(3-0-6) 
   (Script Writing  for  Television  Series) 
 พื้นฐานของการละครตางๆ  หลักการเขียนบทละครโทรทัศน  องคประกอบของละครโทรทัศน  ตัวละคร  
ฉาก ความขัดแยง แกนเร่ือง  การพัฒนาโครงเร่ือง   และการฝกเขียนบทละครโทรทัศนขนาดสั้น   
 Fundamental concepts of various types of theater;  principles of television series script writing;   
components of narrative in television series, characters, settings, conflicts, themes, plot development; and   
practicing in writing a complete television series. 
 
FWD  614  การกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน                             3(1-4-4)                 
   (Film and Television  Series  Directing) 
 หลักการกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน  การกํากับการแสดง  และควบคุมองคประกอบในภาพยนตร
และละครโทรทัศน  การตีความบท การฝกซอมนักแสดง การนําความรูจากหลักการไปสูการทดลองกํากับภาพยนตร
และละครโทรทัศน         
 Principles concepts of film and television series directing, directing the actors, controlling the film  
and television series components, screenplay interpretation, rehearsal, emphasizing on applying  knowledge  to  
practice  film  and television series directing.  
 
FWD  615   การผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศน      3(1-4-4) 
   (Film  and  Television  Series Production) 
 การฝกปฏิบัติในกระบวนการผลิต  การถายภาพ การบันทึกเสียง  การจัดแสง และการลําดับภาพ  สําหรับ
งานภาพยนตรและละครโทรทัศน 
 Practice in the production process of photography, sound recording, lighting and editing films and  
television series.  
                                 
FWD  616  สัมมนาทฤษฎีการเขียนบทและการกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน      3(3-0-6) 
   (Seminar in Theories of Script Writing and Directing for Film and  
   Television Series)                 
 ศึกษา วิเคราะห และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับทฤษฎีทางภาพยนตร และทฤษฎีทางละครโทรทัศน 
เพื่อนําไปประยุกตใชในการการเขียนบท และกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน     
 Studying, analyzing, and discussing about theories of script writing, their application in film directing 
and television series directing.                             
 
 3. หมวดวิชาเลือก 
   นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ แผน ข เลือกศึกษา
รายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
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FWD  617  การเขียนบทภาพยนตรขั้นสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced  Screenwriting for  Film) 
 การเขียนบทภาพยนตรขนาดยาว การเขียนบทสําหรับภาพยนตรประเภทตางๆ เชน ภาพยนตรสยองขวัญ 
ภาพยนตรนักสืบ การเขียนบทสนทนา และวิเคราะหบทสนทนาในภาพยนตร 
 Feature-length script writing, various  styles of script writing  for films : horror film, detective film, 
dialogue script writing, and analyzing dialogues in films. 
 
FWD  618  การเขียนบทละครโทรทัศนขั้นสูง              3(3-0-6)                 
   (Advanced  Script Writing  for  Television Series) 
 การเขียนโครงสรางบทละครโทรทัศน  เทคนิคการเชื่อมตอเร่ือง  การเขียนบทสนทนา การเขียนโครงเร่ือง
ของละครโทรทัศนขนาดยาว  การศึกษาบทละครที่ประสบความสําเร็จ  ฝกฝนการเขียนละครโทรทัศน  แบบ
รายบุคคลและแบบกลุม 
 Structures of scriptwriting for television series; techniques of connecting issues, dialogue writing, 
storyline writing in television series, studying successful scripts, practicing script writing for television series as 
individually and in group. 
 
FWD  619  การเขียนบทดัดแปลง                 3(3-0-6)                 
   (Adapted Script Writing) 
 การเขียนบทภาพยนตรและบทละครโทรทัศนที่ดัดแปลงจากงานเขียนตางๆ เชน เร่ืองสั้น นวนิยาย  ละคร
เวที   ขาว   บทความ  การเขียนโครงเร่ือง  และการพัฒนาเปนบทภาพยนตรและบทละครโทรทัศนดัดแปลง 
 Writing adaptation  screenplay  and  television series scripts  from variety of  source materials: short 
stories, novels, drama theater, articles, storylines; adapted screenplay and adapted television series script 
development.  
   
FWD  620  สัมมนาการเขียนบทภาพยนตรและละครโทรทัศน                 3(3-0-6)                 
   (Seminar in  Script Writing  for  Film  and  Television  Series)                       
 วิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทของบทภาพยนตรและบทละครโทรทัศน  แนวทางใน
การเขียนบทประเภทตางๆที่เหมาะสม  เชน  บทแนวดรามา บทแนวสยองขวัญ บทแนวตลก บทแนวสืบสวน
สอบสวน  ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ของเร่ืองการเขียน  
 Analysis and discussion about types of film script and television series script, guidelines in script 
writing of various genres: drama script, horror script, comedy script, detective script, including solutions to 
problems in script writing. 
 
FWD  621  การวิเคราะหบทเพื่อการกํากับภาพยนตร              3(1-4-4)                 
   (Script Analysis  for  Film Directing) 
 การวิเคราะหบทและนําเอาบทมาปรับใชในการกํากับภาพยนตร  โดยเนนการตีความจากบท  การฝกซอม 
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ใหตรงกับบท  การกํากับโดยใชการตีความหมาย ใหมจากบทที่มีอยูแลวผานการถายทํา 
 Analysis of screenplay and its application in film directing, emphasizing script interpretation, practicing 
match, directing with new interpretation from existing scripts through filmmaking. 
 
FWD  622  การกํากับภาพยนตรขั้นสูง        3(1-4-4) 
   (Advanced  Directing  for  Film) 
 ฝกการกํากับและผลิตภาพยนตรขนาดสั้น วิเคราะหรูปแบบการกํากับภาพยนตรของผูกํากับภาพยนตรที่มี
ชื่อเสียง  โดยพิจารณาจากประเภทภาพยนตรที่หลากหลายที่กํากับโดยผูกํากับภาพยนตรไทย และภาพยนตร
ตางประเทศ  
 Practicing directing and short film production, analyzing directing styles of famous directors, 
considering various types of film  directed by both Thai film directors and international film director. 
 
FWD  623  การกํากับละครโทรทัศนขั้นสูง       3(1-4-4) 
   (Advanced Directing  for  Television Series) 
 ฝกปฏิบัติการกํากับละครโทรทัศนขนาดสั้น  วิเคราะหรูปแบบการกํากับละครโทรทัศนที่มีชื่อเสียงของไทย
และตางประเทศ โดยเนนศึกษาแนวทางของละครที่หลากหลาย อาทิ แนวนักสืบ  แนวสยองขวัญ  และแนว
ประวัติศาสตร  
 Practicing directing for short television series, analyzing directing styles of famous television series of 
Thai and international, emphasizing various types of television series: detective television series, horror 
television series, and historical television series. 
 
FWD  624  สัมมนาการกํากับภาพยนตร        3(3-0-6)                 
   (Seminar in  Film  Directing) 
 วิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการกํากับภาพยนตร โดยเนนไปที่ผูกํากับซึ่งเขียนบทดวย
ตนเอง หรือมีรูปแบบการเลาเร่ืองเฉพาะตัว 
 Analyzing and discussing about film directing, emphasizing directors  writing their own scripts or 
creating  specific types of narrative styles. 
. 
FWD  625  การถายทําระบบกลองเดียว        3(1-4-4) 
   (Single  Camera  Production) 
 ฝกปฏิบัติการกํากับและผลิตละครโทรทัศนขนาดสั้นโดยใชระบบการถายทําดวยกลองเดี่ยว ถายทําในสตูดิโอ
และนอกสตูดิโอ 
 Practicing directing and producing short television series with single camera system inside and outside 
of studio. 
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FWD  626  การถายทําระบบหลายกลอง        3(1-4-4) 
   (Multi  Camera  Production )     
 ฝกปฏิบัติการกํากับและผลิตละครโทรทัศนขนาดสั้นโดยใชระบบการถายทําดวยกลองหลายตัว ถายทําทั้งใน
สตูดิโอและนอกสตูดิโอ 
 Practicing directing and producing short television series with multi camera system inside and outside 
of studio.   
 
FWD  627  การกํากับขั้นสูงสําหรับภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทดรามา      3(1-4-4) 
   (Advanced  Directing  for  Dramatic Film and Television  Series) 
 ฝกปฏิบัติการกํากับและผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทดรามา วิเคราะหรูปแบบ   ของการกํากับ
ที่เนนอารมณตางๆ  โดยศึกษาเปรียบเทียบท้ังผูกํากับของไทยและตางประเทศ  
 Practicing directing and producing dramatic film and television series, analyzing styles of focused 
emotional directing,  comparing Thai and international directors. 
 
FWD  628  การกํากับขั้นสูงสําหรับภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทตลก     3(1-4-4) 
   (Advanced  Directing  for  Comedy Film  and Television  Series) 
 ฝกปฏิบัติการกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทตลก  วิเคราะหรูปแบบของการกํากับที่เนนอารมณ
ขบขัน โดยศึกษาแนวทางท้ังจากผูกํากับไทยและตางประเทศ 
 Practicing directing comedy film and television series, analyzing styles of focused comedy directing,   
relying on Thai and international directors. 
 
FWD  629  การวิจารณภาพยนตรและละครโทรทัศน                             3(3-0-6)                 
   (Film  and  Television  Series  Criticism) 
 การศึกษาดานสุนทรียศาสตร แนวคิด และทฤษฎีในการวิจารณของสํานักคิดตางๆเพื่อนํามาใชในการพัฒนา
บท  การกํากับภาพยนตร และการกํากับละครโทรทัศน       
 Studying aesthetic concepts and criticizing theories from various schools, their application in 
development of script writing, film directing, and television series directing.    
  
FWD  630  การเขียนบทและกํากับภาพยนตรสารคดี                         3(3-0-6)                 
   (Screenwriting  and Directing for Documentary Film) 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับภาพยนตรสารคดี  การสํารวจ คนควาขอมูลเพื่อใชในการเขียนบท  หลักการ
และรูปแบบของการเขียนบท  การเตรียมการผลิต และการกํากับภาพยนตรสารคดี 
 Principles and concepts of documentary film, survey and research for documentary screenwriting,  
principles and format of screenwriting,  preparing for production and direction of documentary film.   
  
 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016-2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 15 

 4. หมวดวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)            
FWD  699  วิทยานิพนธ           12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 คนควาและวิจัยหัวขอที่เก่ียวของกับการเขียนบทภาพยนตร หรือบทละครโทรทัศน หรือ การกํากับ
ภาพยนตร  หรือการกํากับละครโทรทัศน  ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร   
 Research on topics related to film screenwriting, or television series script writing, or film directing, 
or television series directing as approved by the committee of the program. 
 
 5. หมวดการศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)          
FWD  697  การศึกษาคนควาอสิระ                     6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
 ศึกษา คนควา และสรางสรรคงานในหัวขอที่เก่ียวของกับการเขียนบทภาพยนตร  หรือบทละครโทรทัศน  
หรือการกํากับภาพยนตร หรือการกํากับละครโทรทัศน  ภายใตการแนะนําของอาจารยในที่ปรึกษา  
 Investigation and creation of innovative  project  related to the film script writing, or television series 
script writing,  or film directing,  or television series directing under the supervision of adviser. 
 
FWD  698  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
          (Comprehensive Examination) 
 สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจสัมภาษณเพิ่มเติมโดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู 
 A written examination of major course work, an appointed examination committee may also  require  
an  oral examination. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  การศึกษาคนควาอิสระ : ทําการศึกษาหรือสรางสรรคชิ้นงานที่เก่ียวของกับการเขียนบท การกํากับ

ภาพยนตรและละครโทรทัศน ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
  วิทยานิพนธ :     ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เก่ียวของกับการ

เขียนบท การกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน   ตามระเบียบข้ันตอน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมที่สรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชในวงการสื่อสารที่เกิด
ประโยชนตอสังคม โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 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 วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบการวิจัย  
   5.2  นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบการ

วิจัยตอที่ประชุมคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
   5.3 นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยหรือการศึกษาคนควา

อิสระ ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา    
 6. กระบวนการประเมินผล 
     แผน ก แบบ ก2     ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
   2) การเสนอวิทยานิพนธ 
   3) การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพใน

วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)    
     แผน ข     ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1) การสอบเคาโครงการศึกษาคนควาอิสระ 
   2) การเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ 
   3) การสอบประมวลผลความรูและปากเปลา 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  นักเขียนบทภาพยนตร 
 2.  นักเขียนบทละครโทรทัศน 
 3.  ผูกํากับภาพยนตร 
 4.  ผูกํากับละครโทรทัศน 
 
สถานที่ติดตอ 
 วิทยาลัยนิเทศศาสตร ช้ัน 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 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016-2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 17 

 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 
 


