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หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Communication Arts Program  

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Communication Arts  

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : นศ.ม.  

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Com.Arts. 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร�  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา 

 องค�ความรู�ด�านนิเทศศาสตร�องค�รวมศึกษา ครอบคลุมขอบเขตสําคัญ 3 ด�านคือ นิเทศศาสตร�ทฤษฏี นิเทศ

ศาสตร�วิพากษ� และนิเทศศาสตร�ปฏิบัติ โดยมีวิจัยเป�นแกนกลาง เพ่ือให�ได�มาซ่ึงความรู� ความจริง สามารถ

ประยุกต�ใช�ในการแก�ป�ญหาด�านการสื่อสารในบริบทต�างๆ พัฒนาองค�ความรู�ด�านนิเทศศาสตร� ตลอดจนการ

สร�างสรรค�งานทางการสื่อสารเพ่ือพัฒนางานวิชาชีพ และเสริมสร�างสิ่งที่เป�นประโยชน�ต�อสังคมและวงวิชาการ 

 

ความสําคัญ 

 ป�จจุบันมีความจําเป�นที่จะต�องมีการผนึกกําลังความรู� ความคิด และประสบการณ�ของนักวิชาชีพและ

วิชาการด�านนิเทศศาสตร� เพ่ือพัฒนานักคิดและนักวิจัย ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดนิเทศ-ศาสตร�องค�รวมศึกษา 

อันเป�นการตอบสนองต�อความต�องการทางด�านนิเทศศาสตร� 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือให�ผู�ศึกษามีความรู�นิเทศศาสตร�องค�รวม และสามารถประยุกต�ความรู�ทางด�านนิเทศศาสตร�องค�รวม

ในการศึกษาวิจัยนิเทศศาสตร�เฉพาะทางตามพ้ืนฐานความถนัดและเพ่ือพัฒนางานวิชาชีพ 

 2. เพ่ือปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความสํานึกในพันธกิจ และภารกิจของนักวิชาการ 

อุปนิสัยในการแสวงหาความรู� และนําเสนอความรู�และความจริงท่ีมีคุณค�าไปเสริมสร�างสิ่งอันเป�นประโยชน�ต�อสังคม

และวงวิชาการ 

 3. เพ่ือส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค�ความรู�ทางด�านนิเทศศาสตร� 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 เรียน วันเสาร� - วันอาทิตย�  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
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คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 

คณะกรรมการเข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2.  ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3.  ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4.  ไม�เป�นคนวิกลจริต  

 5.  เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 6.  มีผู�รับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว�ในเอกสารการสมัคร 

 

ระบบการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษา แบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ            1  

ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� 

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

   

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แต�ละรายวิชาที่นักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�

ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่

ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ 

Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 
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Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades) ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น    ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A     ดีเย่ียม    4.0 

    B+     ดีมาก    3.5 

    B     ดี     3.0 

    C+     พอใช�    2.5 

    C     อ�อนมาก    2.0 

    F     ตก     0.0 

 7.  สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า  ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า  ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W หมายความว�า  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ

เม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า  การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I  จะเปลี่ยนเป�นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP หมายความว�า  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก2      

  1.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ  ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ�และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับ
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นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  1.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

  1.3 ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิ เล็กทรอนิกส�ที่ เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

  1.4 ไม�อยู� ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2.  แผน ข 

  2.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�ด�วย

ข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตาม

หลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  2.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

  2.3 ตีพิมพ�หรือเผยแพร�ผลงานจากการศึกษาค�นคว�าอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1   ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี

ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่

ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceeding) 

ลักษณะที่ 2    เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่งเป�น

การนําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการ

พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 

3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

  2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา

หนึ่ง  
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โครงสร�างหลักสูตร      

 1. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) จํานวนหน�วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน�วยกิต 

     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

     2) หมวดวิชาบังคับ      15 หน�วยกิต 

     3) หมวดวิชาเลือก          9 หน�วยกิต 

     4) วิทยานิพนธ�       12 หน�วยกิต 

 2. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�)         จํานวนหน�วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน�วยกิต 

     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

     2)  หมวดวิชาบังคับ      15 หน�วยกิต 

     3)  หมวดวิชาเลือก       15 หน�วยกิต 

     4) การศึกษาค�นคว�าอิสระ       6 หน�วยกิต 

     5) การสอบประมวลความรู�       0 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร  

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies)  

MAT  503  สถิติศาสตร�สําหรับนิเทศศาสตร�ศึกษา      3(3-0-6) 

   (Statistics for Communication Studies)  

 

 2. หมวดวิชาบังคับ      

  นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ต�องลงทะเบียนเรียนรายวชิาบังคับ จํานวน 15 หน�วยกิต จาก

รายวิชาต�อไปนี้ 

COM  611  ทฤษฎีการสื่อสาร          3(3-0-6) 

   (Communication Theories)  

COM  621  ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร        3(3-0-6) 

   (Communication Research Methodology) 

COM  623  สัมมนางานวิจัยการสื่อสาร        3(3-0-6) 

   (Seminar in Communication Research) 

COM  631  หลักการวิพากษ�การสื่อสาร        3(3-0-6) 

   (Principle of Communication Criticism) 
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COM  633  การบูรณาการวิจยัทางการสื่อสาร      3(3-0-6) 

   (Integration of Communication Research) 

 

 3. หมวดวิชาเลือก 

 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวิชาไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิต และ แผน ข เลือกศึกษารายวิชาไม�

น�อยกว�า 15 หน�วยกิต จากรายวิชาต�อไปนี้ 

COM  612  ทรรศนียมิติว�าด�วยสื่อและการรู�เท�าทันสื่อ     3(3-0-6) 

   (Perspectives on Media and Media Literacy) 

COM  613  การสื่อสารกับวัฒนธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

   (Communication and Cultural Studies)  

COM  615  การถกแถลง การโน�มน�าวใจ และการเจรจาต�อรอง    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  หัวข�อเฉพาะทางการสื่อสาร       3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Communication) 

COM  681  สัมมนาจริยธรรมสื่อมวลชน        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  บูรณาการวิจัยกับการผลิตภาพยนตร�และวีดิทัศน�    3(2-2-5)* 

     (Integration of Communication Research and Film and Video Production) 

COM  684  บูรณาการวิจัยกับการผลิตสื่อภาพและมัลติมีเดีย     3(2-2-5)* 

     (Integration of Communication Research and Visual and Multimedia Production) 

COM  685  หัวข�อเฉพาะทางการสร�างสรรค�งานนวัตกรรมด�านการสื่อสาร                3(2-2-5)* 

   (Selected Topics in Creation of Innovative Communication Project) 

*ให�เลือกเรียนเฉพาะ แผน ข 

 

 4. หมวดการศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)  

COM  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                      6(0-18-9) 

   (Independent Study) 
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COM  698  การสอบประมวลความรู�              0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examination) 

 

 5. หมวดวิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2 )  

COM  699  วิทยานิพนธ�            12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 

แผนการศึกษา   

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

COM 611 ทฤษฎีการสื่อสาร                      3(3-0-6) 

         (Communication Theories)    

COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร               3(3-0-6) 

         (Communication Research Methodology) 

COM 631 หลักการวิพากษ�การสื่อสาร              3(3-0-6) 

         (Principle of Communication Criticism) 

COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6) 

             (Elective)    

                                    รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

COM 623 สัมมนางานวจัิยการสือ่สาร              3(3-0-6) 

         (Seminar in Communication Research) 

COM 633 การบูรณาการวิจัยทางการสื่อสาร        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  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาพเิศษ 

MAT 503  สถิติศาสตร�สําหรับนิเทศศาสตร�ศึกษา  3(3-0-6) 

          (Statistics for Communication Studies) 

ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6) 

         (English for Graduate Studies) 

    (ไม�นับรวมหน�วยกิต)             รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

COM 611 ทฤษฎีการสื่อสาร                      3(3-0-6) 

         (Communication Theories)    

COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร               3(3-0-6) 

         (Communication Research Methodology) 

COM 631 หลักการวิพากษ�การสื่อสาร              3(3-0-6) 

         (Principle of Communication Criticism) 

COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6) 

              (Elective)    

                                    รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

COM 623 สัมมนางานวจัิยการสื่อสาร              3(3-0-6) 

         (Seminar in Communication Research) 

COM 633 การบูรณาการวิจัยทางการสือ่สาร        3(3-0-6) 

         (Integration of  Communication Research) 

COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6) 

              (Elective)    

COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6) 

              (Elective)    

 

 

                                    รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาพเิศษ 

MAT 503  สถิติศาสตร�สําหรับนิเทศศาสตรศึกษา  3(3-0-6) 

          (Statistics for Communication Studies) 

ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6) 

         (English for Graduate Studies) 

(ไม�นับหน�วยกิตรวม)             รวม   6  หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

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

            (Thesis)    

 

 

 

 

 

 

รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6) 

              (Elective)    

COM _ _ _ วิชาเลือก                         3(3-0-6) 

              (Elective)    

COM 697 การศึกษาค�นคว�าอิสระ                6(0-18-9) 

         (Independent Study) 

COM 698 การสอบประมวลความรู�                0(0-0-0) 

 (Comprehensive Examination) 

                                    รวม   12  หน�วยกิต 

 

คําอธบิายรายวชิา 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                               (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                  3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพื่อทําความเข�าใจเรื่องท่ีอ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือ

ตําราที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 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  สถิติศาสตร�สําหรับนิเทศศาสตรศึกษา      3(3-0-6) 

(Statistics for Communication Studies) 

 สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเพ่ือนิเทศศาสตรศึกษา ทฤษฎีการสุ�มตัวอย�าง การทดสอบสมมุติฐานการ

วิเคราะห�ความแปรปรวน สหสัมพันธ� การถดถอยและการพยากรณ�เน�นการเลือกใช�ความรู�ทางสถิติ และโปรแกรม

คอมพิวเตอร�สําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัยทางนิเทศศาสตร� 

 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 หน�วยกิต) 

  นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 15 หน�วยกิต 

จากรายวิชาต�อไปนี้                             

COM  611  ทฤษฎีการสื่อสาร          3(3-0-6) 

(Communication Theories) 

 การสํารวจที่มา ลักษณะเด�น และลักษณะท่ีแตกต�างของกลุ�มทฤษฎีการสื่อสารของมนุษย�ท่ีสําคัญๆ อาทิ 

กลุ�มทฤษฎีโครงสร�างและการหน�าที่ ทฤษฎีกระบวนจิตและพฤติกรรม ทฤษฎีวินิจสารและวิพากษ� เน�นทฤษฎีระบบ 

ทฤษฎีสัญญาณและภาษา ทฤษฎีวาทกรรมและสนทนาวิเคราะห�ทฤษฎีการผลิตและกระบวนการรับสาร บริบทต�างๆ 

ของการสื่อสาร กลุ�มทฤษฎีสื่อมวลชน ศึกษาทฤษฎีต�างๆ ที่เก่ียวข�องกับเนื้อหาและโครงสร�าง สื่อและผู�รับสาร 

ทฤษฎเีก่ียวกับผลที่ตามมาของสื่อมวลชนต�อวัฒนธรรมและป�จเจกบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 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� ความสัมพันธ�ระหว�างทฤษฎีกับการวิจัย ข�อเหมือนและ

ข�อต�างระหว�างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเลือกประเด็นป�ญหาการสื่อสารสําหรับการวิจัย วิธีการและ

ขั้นตอนของการวิจัยการสื่อสารทั้งเชิงประวัติ เชิงพรรณนา เชิงทดลองและเชิงวิพากษ� จริยธรรมการวิจัย แนวโน�มใน

การวิจัยการสื่อสาร 

 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) 

 การวิเคราะห�งานวิจัยการสื่อสารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะห�ป�ญหาของงานวิจัย การ

วิเคราะห�ความสอดคล�องระหว�างหัวข�อ ขอบเขต วัตถุประสงค� และระเบียบวิธีการวิจัย ประเมินคุณค�า และ

คุณประโยชน�ของงานวิจัยที่มีต�อวงวิชาการและสังคม 

 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.                                                       
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COM  631  หลักการวิพากษ�การสื่อสาร        3(3-0-6) 

(Principle of Communication Criticism) 

 หลักการวิพากษ�ในเชิงวิชาการทั้งด�านวาทศาสตร�และด�านสื่อสารมวลชน การใช�วาทศาสตร�และวาทศิลป�

นิเทศเพ่ือการโน�มน�าวใจ ศึกษาทฤษฎี และหลักการเพ่ือวิเคราะห�สาร วินิจสารและวินิจฉัยคุณค�าของสาร 

 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 ความเข�าใจกระบวนการสื่อสารทุกรูปแบบในทุกบริบท นําระเบียบวิธีวิจัยไป

ประยุกต�ใช� การออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสมกับป�ญหาการสื่อสารระดับต�างๆ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ

ประยุกต�หลักการวิพากษ�การสื่อสาร โดยมุ�งเน�นที่การวิพากษ�การสื่อสารโดยอาศัยทฤษฎีต�างๆ เป�นเครื่องมือ 

 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 เลือกศึกษารายวิชาไม�น�อยกว�า 9 หน�วยกิต และ แผน ข เลือกศึกษา

รายวิชาไม�น�อยกว�า 15 หน�วยกิต จากรายวิชาต�อไปนี้ 

COM  612   ทรรศนียมิติว�าด�วยสื่อและการรู�เท�าทันสื่อ     3(3-0-6) 

   (Perspectives on Media and Media Literacy) 

 ลักษณะสําคัญ พัฒนาการ บทบาท พันธกิจ การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน�สื่อ ผลกระทบ และการรู�เท�าทันสื่อ 

ครอบคลุมทั้งสื่อมวลชนและสื่อใหม�ประเภทต�างๆ ตลอดจนกิจกรรมการสื่อสารที่เก่ียวข�องกับสื่อทั้ง 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 และลักษณะของวัฒนธรรมโดยทั่วไปและวัฒนธรรมมวลชน ปรากฏการณ�

การครอบงําทางวัฒนธรรมในกระแสโลกใหม� การผสมผสานทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ�ระหว�างวัฒนธรรมกับการ

สื่อสาร การสื่อสารระหว�างวัฒนธรรมและข�ามวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ ระบบ

การเมือง ระบบเทคโนโลยีเป�นตัวกําหนด ระบบความเชื่อและค�านิยม  
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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 การโน�มน�าวใจ และการเจรจาต�อรอง    3(3-0-6) 

(Argumentation, Persuasion, and Negotiation) 

 พ้ืนฐานความคิดรวบยอดและปรัชญาของการถกแถลง และโน�มน�าวใจเพ่ือใช�ในการเจรจาต�อรองให�สัมฤทธ์ิ

ผล วิเคราะห�โครงสร�างเนื้อหา และจิตวิทยาของการเจรจาต�อรอง วิเคราะห�สถานการณ�เชิงวาทศาสตร�ของการเจรจา

ต�อรอง ในทุกบริบทของการสื่อสาร การใช�สถานการณ�จําลองและบทบาทสมมติเพ่ือการเรียนรู� และการพัฒนาทักษะ

การเจรจาต�อรอง 

 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 ทั้งการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารรูปแบบใหม� เน�นเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร� สารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารต�อสังคมยุค

หลังสมัยใหม� การหลอมรวมของสื่อกับการเล�าเรื่องข�ามสื่อ ผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลต�อป�จเจก

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) 

 ประมวลองค�ความรู�ว�าด�วยการจัดการระบบการสื่อสารทุกระดับ ต้ังแต�ระดับครอบครัวจนถึงระดับองค�การ

ขนาดใหญ� ศึกษาลักษณะร�วมและลักษณะต�างของการจัดการสื่อสารขององค�การขนาดต�างๆ สํารวจป�ญหาการ

จัดการสื่อสารที่มีต�อระบบการสื่อสาร  

 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) 

 สํารวจและวิเคราะห�ระบบการสื่อสาร เปรียบเทียบความแตกต�างทางวัฒนธรรม ระบบการควบคุม เนื้อหา 

กระบวนการผลิต และผลของการสื่อสาร โดยวิเคราะห�ให�สัมพันธ�กับทรรศนียมิติที่หลากหลายของระบบการสื่อสารใน

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  หัวข�อเฉพาะทางการสื่อสาร       3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Communication) 

 ศึกษาประเด็นป�ญหาทางการสื่อสารที่กําลังอยู�ในความสนใจของวิชาการและวงวิชาชีพ 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) 

 จริยธรรมสื่อ อภิปรายแนวคิดทางจริยศาสตร� ความสําคัญและคุณค�าทางสังคมของสื่อมวลชน ภาระหน�าที่ 

และภาระรับผิดชอบของสื่อมวลชนในฐานะป�จเจกชนและในฐานะองค�การ  

 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 และประยุกต�ระเบียบวิธีวิจัย 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  บูรณาการวิจัยกับการผลิตภาพยนตร�และวีดิทัศน�   3(2-2-5) 

     (Integration of Communication Research and Film and Video Production)  

 พ้ืนฐาน เทคนิค และกระบวนการผลิตภาพยนตร� วีดีทัศน� และการผลิตในระบบดิจิทัล บูรณาการทฤษฎี 
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ภาพยนตร� การวิจัย และการผลิตภาพยนตร� การประยุกต�ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตภาพยนตร� 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 และประยุกต�ระเบียบวิธีวิจัยในการผลิตสื่อภาพและมัลติมีเดีย 

 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  หัวข�อเฉพาะทางการสร�างสรรค�งานนวัตกรรมด�านการสื่อสาร     3(2-2-5) 

   (Selected Topics in Creation of Innovative Communication Project)  

 ศึกษาหลักการ เทคนิค และกระบวนการสร�างสรรค�งานนวัตกรรมด�านการสื่อสาร บูรณาการกับกิจกรรมด�าน

ต�างๆ ในความสนใจของวงการวิชาการและวิชาชีพ เช�น ศิลปะการแสดง การตลาด การท�องเที่ยว 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.  หมวดการศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)           (6 หน�วยกิต) 

COM  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ            6(0-18-9)       

   (Independent Study) 

 ศึกษา ค�นคว�า วิจัยหรือสร�างสรรค�งานในหัวข�อที่เก่ียวข�องกับการสื่อสารภายใต�การแนะนําของอาจารย�ในที่

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) 

 สอบข�อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณ�เพ่ิมเติมให�อยู�ในดุลย-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 หน�วยกิต) 

COM  699  วิทยานิพนธ�                   12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 ค�นคว�าและวิจัยหัวข�อเก่ียวกับนิเทศศาสตร�ที่ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร    

 Research on communication as approved by the graduate program committee. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

 การศึกษาค�นคว�าอิสระ : ทําการศึกษาหรือสร�างสรรค�ช้ินงานในประเด็นหรือป�ญหาทางการสื่อสาร หรือ

ประเด็นที่เก่ียวข�อง ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา 

 วิทยานิพนธ� :  ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เก่ียวข�องกับการสื่อสาร ตาม

ระเบยีบขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา 

 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู� 

 เป�นงานวิจัยหรือการศึกษาค�นคว�าอิสระใหม�ท่ีสร�างสรรค�ได�องค�ความรู�ใหม�นําไปใช�ในวงการสื่อสารที่เกิด

ประโยชน�ต�อสังคม โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรมจริยธรรม ความรู� ทักษะทางป�ญญา ทักษะ

ความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 3.  ช�วงเวลา 

   วิทยานิพนธ�             :  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป�ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป�ที่ 2   

   การศึกษาค�นคว�าอิสระ  :  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป�ที่ 2   

 4.  จํานวนหน�วยกิต 

   สําหรับแผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ�     12  หน�วยกิต 

   สําหรับแผน ข การศึกษาค�นคว�าอิสระ       6  หน�วยกิต 

 5.  การเตรียมการ  

  วิทยานิพนธ�และการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

   5.1   ผู�อํานวยการหลักสูตรและคณาจารย�ในหลักสูตรจัดกิจกรรมให�นักศึกษาประชุม สัมมนา เชิง

ปฏิบัติการ วิพากษ�เค�าโครงวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระตามองค�ประกอบการ

วิจัย 

   5.2   นักศึกษานําเสนอสอบโครงร�างวิทยานิพนธ�หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระตามองค�ประกอบการ

วิจัยต�อที่ประชุมคณะกรรมการที่ได�รับการแต�งต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   5.3   นักศึกษารับข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงร�างการวิจัยหรือการศึกษา

ค�นคว�าอิสระ ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา     

 6.  กระบวนการประเมินผล 

   แผน ก แบบ ก2 ประกอบด�วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

     (1)  การสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ� 

     (2)  การเสนอวิทยานิพนธ� 
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     (3)  การตีพิมพ�หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการ

ตีพิมพ�ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ

ประชุม (Proceeding)    

   แผน ข ประกอบด�วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

     (1)  การสอบเค�าโครงการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

     (2)  การเสนอผลการศึกษาค�นคว�าอสิระ 

     (3)  การสอบประมวลผลความรู�และปากเปล�า 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. อาจารย� นักวิจัย นักวิชาการ 

 2. นักวิชาชีพทางด�านสือ่สารมวลชน 

 3. เจ�าหน�าที่ หรือผู�บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

สถานที่ติดต�อ 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร� ชัน้ 2 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2222 ต�อ 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 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
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