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หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการเขียนบท 

และการกาํกบัภาพยนตร�และโทรทศัน� 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต    

       สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร�และโทรทัศน� 

 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Communication Arts    

       Program in Film and Television Writing and Directing. 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

         (การเขียนบทและการกํากับภาพยนตร�และโทรทัศน�) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Communication Arts   

         (Film and Television Writing and Directing) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : นศ.ม.(การเขียนบทและการกํากับภาพยนตร�และโทรทัศน�)   

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Com.Arts. (Film and Television Writing and Directing) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร� และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา 

 โลกยุคป�จจุบันมีการเป�ดกว�างอย�างเสรี สังคมยอมรับความแตกต�างที่หลากหลาย และมีทิศทางเป�นสังคมพหุ

วัฒนธรรมที่สนใจการนําเอาสรรพสิ่งต�างๆ มาบูรณาการหลอมรวมเข�าด�วยกัน ในโลกวิชาการก็เช�นกัน การนําเอา

ศาสตร�ที่แตกต�างกันมาผนวกรวมกันเพ่ือสร�างองค�ความรู�แบบสหวิทยาการนับเป�นสิ่งจําเป�นย่ิง มิเช�นนั้นก็จะไม�

สามารถสนองตอบต�อสังคมที่เปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย�างรวดเร็วได� สําหรบัแวดวงนิเทศศาสตร�ซึ่งเป�นศาสตร�ที่มี

ความเชื่อมสัมพันธ�กับความเปลี่ยนแปลงของโลกอย�างแนบแน�น จึงมีความจําเป�นอย�างย่ิงท่ีจะก�าวให�ทันต�อความ

ต�องการของสังคมที่ป�จจุบันมุ�งเน�นคุณภาพและความหลากหลาย หลักสูตรการเขียนบทและกํากับภาพยนตร�และ

โทรทัศน� จึงได�รับการออกแบบมาให�เป�นสหวิทยาการ ท่ีหลอมรวมเอาองค�ความรู�ด�านนิเทศศาสตร�หลายแขนงมา

ผนึกรวมเข�าด�วยกัน เพ่ือสร�างนวัตกรรมการศึกษาที่สามารถตอบสนองสังคมป�จจุบันได� โดยองค�ความรู�อันแตกต�างที่

ได�นํามาผสมผสานจนเป�นหลักสูตรลักษณะสหวิทยาการนี้ประกอบด�วย องค�ความรู�ด�านภาพยนตร� องค�ความรู�ด�าน

โทรทัศน� และองค�ความรู�ที่เก่ียวข�องกับการใช�ภาษาและการเขียน โดยมีแกนสําคัญอยู�ที่การเขียนบทและการกํากับอัน

ถือเป�นหัวใจสําคัญของศาสตร�ด�านภาพยนตร�และโทรทัศน� อย�างไรก็ดี นอกจากนี้ศาสตร�ด�านการเขียนบทและการ

กํากับแล�ว หลักสูตรฯยังได�ผนวกรวมองค�ความรู�ด�านหลักทางนิเทศศาสตร�ที่สําคัญอีก 3 ด�านมารวมไว�ด�วยกัน ได�แก�

นิเทศศาสตร�ปฏิบัติ นิเทศศาสตร�ทฤษฏี และนิเทศศาสตร�วิพากษ� เพ่ือให�สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถรอบ
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ด�าน เป�นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่สามารถค�นคว�าและสร�างสรรค�ผลงานด�านการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร�

และโทรทัศน�ได�อย�างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพตรงกับความต�องการของสังคม   

 

ความสําคัญ 

 สังคมพหุวัฒนธรรมในป�จจุบันมีทิศทางต�องการเนื้อหาทางสื่อมวลชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ

เนื้อหาที่แฝงความรู�ผนวกความบันเทิงที่แปลกใหม� แต�สภาพการณ�ป�จจุบันสังคมกําลังขาดแคลนบุคลากรในด�านนี้อยู�

มาก การผสานองค�ความรู�แบบสหวิทยาการเพ่ือผลิตผลงานดังที่สังคมคาดหวัง ในแวดวงวิชาการด�านนิเทศศาสตร� 

โดยเฉพาะด�านภาพยนตร�และโทรทัศน� จึงมีความจําเป�นอย�างย่ิงที่จะต�องผลักดันนําเอาองค�ความรู� จินตนาการ และ

ประสบการณ�ของนักวิชาชีพและนักวิชาการด�านนิเทศศาสตร�หลากแขนงมาผสานเข�าด�วยกัน เพ่ือเร�งพัฒนานักคิด นัก

สร�างสรรค� นักวิชาชีพและนักวิชาการด�านการเขียนบทและกํากับภาพยนตร�และโทรทัศน�ให�มีศักยภาพสูง ตรงต�อ

ความต�องการของสังคม 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือให�ผู�ศึกษามีความรู�ด�านนิเทศศาสตร� โดยเฉพาะด�านการเขียนบทและกํากับภาพยนตร�และโทรทัศน� 

และสามารถประยุกต�ความรู�ทางด�านนิเทศศาสตร�มาศึกษาวิจัยผลงานนิเทศศาสตร�เฉพาะทางตามพ้ืนฐานความถนัด

เพ่ือพัฒนางานวิชาชีพ 

 2. เพ่ือปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความสํานึกในพันธกิจ และภารกิจของนักวิชาการ

และนักวิชาชีพ รวมทั้งอุปนิสัยในการแสวงหาความรู� และนําเสนอความรู�และความจริงที่มีคุณค�าไปเสริมสร�าง

ประโยชน�ต�อสังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ 

 3. เพ่ือส�งเสริมการสร�างสรรค�ผลงาน การวิจัย และพัฒนาองค�ความรู�ทางด�านนิเทศศาสตร� 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 เรียน วันเสาร� - วันอาทิตย�  เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 

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 ภาค 
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การศึกษาปกติ 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�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�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 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการที่ มีรายงานการประชุม 

(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� 
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 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�ท้ังนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน 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

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) 
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  1.4 ไม�อยู� ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�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  

 

โครงสร�างหลักสูตร      

 1. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน�วยกิต 

     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

     2) หมวดวิชาบังคับ      18 หน�วยกิต 

     3) หมวดวิชาเลือก          9 หน�วยกิต 

     4) วิทยานิพนธ�       12 หน�วยกิต 

 2. แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน�วยกิต 

     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

     2)  หมวดวิชาบังคับ      18 หน�วยกิต 

     3)  หมวดวิชาเลือก       15 หน�วยกิต 

     4) การศึกษาค�นคว�าอิสระ       6 หน�วยกิต 

     5) การสอบประมวลความรู�       0 หน�วยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร  

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน             (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานใช�ระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                               3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

FWD  511  ภาพยนตร�และละครโทรทัศน�เบื้องต�น                                          3(3-0-6) 

   (Introduction  to Film  and Television Series) 

 2. หมวดวิชาบังคับ      

 นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 18 หน�วยกิต จาก

รายวิชาต�อไปนี้                             

COM  621  ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร                                                  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  การกํากับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�                                 3(1-4-4) 

   (Film and Television Series Directing) 

FWD  615  การผลิตภาพยนตร�และละครโทรทัศน�                                         3(1-4-4) 

   (Film and Television Series Production)  

FWD  616  สัมมนาทฤษฎีการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�    3(3-0-6) 

              (Seminar in Theories of Script Writing and Directing for Film and 

                Television Series)    

 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 

FWD  617  การเขียนบทภาพยนตร�ขั้นสูง        3(3-0-6) 

    (Advanced Screenwriting for Film) 

FWD  618  การเขียนบทละครโทรทัศน�ขั้นสูง               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  สัมมนาการเขียนบทภาพยนตร�และละครโทรทัศน�                 3(3-0-6)                                                                                         

   (Seminar in Script Writing for Film and Television Series) 

FWD  621  การวิเคราะห�บทเพ่ือการกํากับภาพยนตร�              3(1-4-4)                                                                                         

   (Script Analysis for Film Directing) 

FWD  622  การกํากับภาพยนตร�ขั้นสูง        3(1-4-4) 

   (Advanced Directing for Film) 

FWD  623  การกํากับละครโทรทัศน�ข้ันสูง                             3(1-4-4) 

   (Advanced Directing for Television Series) 

FWD  624  สัมมนาการกํากับภาพยนตร�        3(3-0-6)                                                 

   (Seminar in Film Directing) 

FWD  625  การถ�ายทําระบบกล�องเดียว       3(1-4-4) 

   (Single Camera Production) 

FWD  626  การถ�ายทําระบบหลายกล�อง       3(1-4-4) 

   (Multi Camera Production)  

FWD  627  การกํากับขั้นสูงสําหรับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�ประเภทดรามา        3(1-4-4) 

   (Advanced Directing for Dramatic Film and Television Series) 

FWD  628  การกํากับขั้นสูงสําหรับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�ประเภทตลก     3(1-4-4) 

   (Advanced  Directing for Comedy Film and Television Series) 

FWD  629   การวิจารณ�ภาพยนตร�และละครโทรทัศน�     3(3-0-6)                                                                                                                                                 

   (Film and Television Series Criticism) 

FWD  630  การเขียนบทและกํากับภาพยนตร�สารคดี                                    3(3-0-6)                                                              

   (Screenwriting and Directing for Documentary Film) 

 4. หมวดการศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)  

FWD  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                     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   

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร             3(3-0-6) 

FWD 612 การเขียนบทภาพยนตร�               3(3-0-6)                                                

FWD 613 การเขียนบทละครโทรทัศน�            3(3-0-6)                                               

FWD 614 การกํากับภาพยนตร�และละครโทรทศัน�  3(1-4-4)                                                             

รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

FWD 615 การผลิตภาพยนตร�และละครโทรทัศน�    3(1-4-4) 

FWD 616 สัมมนาทฤษฎกีารเขียนบท            3(3-0-6)   

         และการกํากับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�                 

FWD……………วิชาเลอืก 1                    3(3-0-6) 

FWD……………วิชาเลอืก 2                    3(3-0-6) 

รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร             3(3-0-6) 

FWD 612 การเขียนบทภาพยนตร�               3(3-0-6)                                                

FWD 613 การเขียนบทละครโทรทัศน�             3(3-0-6)                                               

FWD 614 การกํากับภาพยนตร�และละครโทรทศัน�  3(1-4-4)                                                             

รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

FWD 615 การผลิตภาพยนตร�และละครโทรทัศน�    3(1-4-4) 

FWD 616 สัมมนาทฤษฎกีารเขียนบท            3(3-0-6) 

        และการกํากับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�                 

FWD……………วิชาเลอืก1                     3(3-0-6) 

FWD……………วิชาเลอืก 2                    3(3-0-6) 

รวม   12  หน�วยกิต                                                                              

 

ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

FWD…………… วิชาเลือก 3                   3(3-0-6)  

FWD 699  วิทยานิพนธ�                        3(0-9-5) 

 

รวม   6    หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

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

   

 รวม   9    หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

FWD……………วิชาเลอืก 3                    3(3-0-6) 

FWD……………วิชาเลอืก 4                    3(3-0-6) 

FWD……………วิชาเลอืก 5                     3(3-0-6) 

รวม   9  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

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

FWD 698 การสอบประมวลความรู�             0 (0-0-0) 

รวม   6  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�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง 
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ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�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. 

 

FWD  511  ภาพยนตร�และละครโทรทัศน�เบื้องต�น       3(3-0-6) 

        (Introduction to Film and  Television Series) 

 พัฒนาการความเป�นมาของภาพยนตร�และละครโทรทัศน� ท้ังในระดับนานาชาติและของไทย การสื่อ

ความหมายของภาพยนตร�และละครโทรทัศน� ภาษาภาพ การลําดับภาพ และการสื่อสารด�วยเสียง 

 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   

 นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 18 หน�วยกิต จาก

รายวิชาต�อไปนี้  

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 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� องค�ประกอบของการเล�าเรื่องในภาพยนตร� ตัวละคร ฉาก ความขัดแย�ง แก�น

เรื่อง  การพัฒนาโครงเรื่อง  และการฝ�กเขียนบทภาพยนตร�ขนาดสั้นที่สมบูรณ� 

 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) 

 พ้ืนฐานของการละครต�างๆ  หลักการเขียนบทละครโทรทัศน� องค�ประกอบของละครโทรทัศน� ตัวละคร  

ฉาก ความขัดแย�ง แก�นเรื่อง การพัฒนาโครงเรื่อง และการฝ�กเขียนบทละครโทรทัศน�ขนาดสั้น   

 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  การกํากับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�                             3(1-4-4)                                                              

   (Film and Television  Series  Directing) 

 หลักการกํากับภาพยนตร�และละครโทรทัศน� การกํากับการแสดง และควบคุมองค�ประกอบในภาพยนตร�และ

ละครโทรทัศน� การตีความบท การฝ�กซ�อมนักแสดง การนําความรู�จากหลักการไปสู�การทดลองกํากับภาพยนตร�และ

ละครโทรทัศน�         

 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   การผลิตภาพยนตร�และละครโทรทัศน�      3(1-4-4) 

   (Film  and  Television  Series Production) 

 การฝ�กปฏิบัติในกระบวนการผลิต การถ�ายภาพ การบันทึกเสียง การจัดแสง และการลําดับภาพ สําหรับงาน

ภาพยนตร�และละครโทรทัศน� 

 Practice in the production process of photography, sound recording, lighting and editing films and  

television series.  

                                 

FWD  616  สัมมนาทฤษฎีการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�      3(3-0-6) 

   (Seminar in Theories of Script Writing and Directing for Film and  

   Television Series)                 

 ศึกษา วิเคราะห� และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับทฤษฎีทางภาพยนตร� และทฤษฎีทางละครโทรทัศน� 

เพ่ือนําไปประยุกต�ใช�ในการการเขียนบท และกํากับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�     

 Studying, analyzing, and discussing about theories of script writing, their application in film directing 

and television series directing.                             

 

 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 
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FWD  617  การเขียนบทภาพยนตร�ขั้นสูง       3(3-0-6) 

   (Advanced Screenwriting for Film) 

 การเขียนบทภาพยนตร�ขนาดยาว การเขียนบทสําหรับภาพยนตร�ประเภทต�างๆ เช�น ภาพยนตร�สยองขวัญ 

ภาพยนตร�นักสืบ การเขียนบทสนทนา และวิเคราะห�บทสนทนาในภาพยนตร� 

 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  การเขียนบทละครโทรทัศน�ขั้นสูง              3(3-0-6)                                                

   (Advanced  Script Writing  for  Television Series) 

 การเขียนโครงสร�างบทละครโทรทัศน� เทคนิคการเชื่อมต�อเรื่อง การเขียนบทสนทนา การเขียนโครงเรื่องของ

ละครโทรทัศน�ขนาดยาว การศึกษาบทละครที่ประสบความสําเร็จ ฝ�กฝนการเขียนละครโทรทัศน� แบบรายบุคคลและ

แบบกลุ�ม 

 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) 

 การเขียนบทภาพยนตร�และบทละครโทรทัศน�ท่ีดัดแปลงจากงานเขียนต�างๆ เช�น เรื่องสั้น นวนิยาย ละคร

เวที ข�าว บทความ การเขียนโครงเรื่อง และการพัฒนาเป�นบทภาพยนตร�และบทละครโทรทัศน�ดัดแปลง 

 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  สัมมนาการเขียนบทภาพยนตร�และละครโทรทัศน�                 3(3-0-6)                     

   (Seminar in  Script Writing  for  Film  and  Television  Series)                       

 วิเคราะห�และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทของบทภาพยนตร�และบทละครโทรทัศน� แนวทางใน

การเขียนบทประเภทต�างๆที่เหมาะสม เช�น บทแนวดรามา บทแนวสยองขวัญ บทแนวตลก บทแนวสืบสวนสอบสวน  

ตลอดจนแนวทางในการแก�ไขป�ญหาต�างๆ ของเรื่องการเขียน  

 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  การวิเคราะห�บทเพื่อการกํากับภาพยนตร�              3(1-4-4)                                                                                         

   (Script Analysis  for  Film Directing) 

 การวิเคราะห�บทและนําเอาบทมาปรับใช�ในการกํากับภาพยนตร� โดยเน�นการตีความจากบท การฝ�กซ�อม 
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ให�ตรงกับบท การกํากับโดยใช�การตีความหมาย ใหม�จากบทที่มีอยู�แล�วผ�านการถ�ายทํา 

 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  การกํากับภาพยนตร�ขั้นสูง        3(1-4-4) 

   (Advanced  Directing  for  Film) 

 ฝ�กการกํากับและผลิตภาพยนตร�ขนาดสั้น วิเคราะห�รูปแบบการกํากับภาพยนตร�ของผู�กํากับภาพยนตร�ที่มี

ชื่อเสียง โดยพิจารณาจากประเภทภาพยนตร�ท่ีหลากหลายท่ีกํากับโดยผู�กํากับภาพยนตร�ไทย และภาพยนตร�

ต�างประเทศ  

 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  การกํากับละครโทรทัศน�ขั้นสูง       3(1-4-4) 

   (Advanced Directing  for  Television Series) 

 ฝ�กปฏิบัติการกํากับละครโทรทัศน�ขนาดสั้น วิเคราะห�รูปแบบการกํากับละครโทรทัศน�ที่มีชื่อเสียงของไทยและ

ต�างประเทศ โดยเน�นศึกษาแนวทางของละครที่หลากหลาย อาทิ แนวนักสืบ แนวสยองขวัญ และแนวประวัติศาสตร�  

 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) 

 วิเคราะห�และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการกํากับภาพยนตร� โดยเน�นไปที่ผู�กํากับซึ่งเขียนบทด�วย

ตนเอง หรือมีรูปแบบการเล�าเรื่องเฉพาะตัว 

 Analyzing and discussing about film directing, emphasizing directors writing their own scripts or 

creating  specific types of narrative styles. 

. 

FWD  625  การถ�ายทําระบบกล�องเดียว        3(1-4-4) 

   (Single  Camera  Production) 

 ฝ�กปฏิบัติการกํากับและผลิตละครโทรทัศน�ขนาดสั้นโดยใช�ระบบการถ�ายทําด�วยกล�องเด่ียว ถ�ายทําในสตูดิโอ

และนอกสตูดิโอ 

 Practicing directing and producing short television series with single camera system inside and outside 

of studio. 

 

FWD  626  การถ�ายทําระบบหลายกล�อง        3(1-4-4) 

   (Multi  Camera  Production )     



Rangsit University Graduate Bulletin 2017-2018   

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 14 

 ฝ�กปฏิบัติการกํากับและผลิตละครโทรทัศน�ขนาดสั้นโดยใช�ระบบการถ�ายทําด�วยกล�องหลายตัว ถ�ายทําทั้งใน

สตูดิโอและนอกสตูดิโอ 

 Practicing directing and producing short television series with multi camera system inside and outside 

of studio.   

 

FWD  627  การกํากับขั้นสูงสําหรับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�ประเภทดรามา      3(1-4-4) 

   (Advanced  Directing  for  Dramatic Film and Television  Series) 

 ฝ�กปฏิบัติการกํากับและผลิตภาพยนตร�และละครโทรทัศน�ประเภทดรามา วิเคราะห�รูปแบบ ของการกํากับที่

เน�นอารมณ�ต�างๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบทั้งผู�กํากับของไทยและต�างประเทศ  

 Practicing directing and producing dramatic film and television series, analyzing styles of focused 

emotional directing, comparing Thai and international directors. 

 

FWD  628  การกํากับขั้นสูงสําหรับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�ประเภทตลก     3(1-4-4) 

   (Advanced  Directing  for  Comedy Film  and Television  Series) 

 ฝ�กปฏิบัติการกํากับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�ประเภทตลก วิเคราะห�รูปแบบของการกํากับท่ีเน�นอารมณ�

ขบขัน โดยศึกษาแนวทางทั้งจากผู�กํากับไทยและต�างประเทศ 

 Practicing directing comedy film and television series, analyzing styles of focused comedy directing,   

relying on Thai and international directors. 

 

FWD  629  การวิจารณ�ภาพยนตร�และละครโทรทัศน�                             3(3-0-6)                                

   (Film  and  Television  Series  Criticism) 

 การศึกษาด�านสุนทรียศาสตร� แนวคิด และทฤษฎีในการวิจารณ�ของสํานักคิดต�างๆเพ่ือนํามาใช�ในการพัฒนา

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  การเขียนบทและกํากับภาพยนตร�สารคดี                         3(3-0-6)                                                              

   (Screenwriting and Directing for Documentary Film) 

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับภาพยนตร�สารคดี การสํารวจ ค�นคว�าข�อมูลเพ่ือใช�ในการเขียนบท หลักการและ

รูปแบบของการเขียนบท การเตรียมการผลิต และการกํากับภาพยนตร�สารคดี 

 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.   

  

 4. หมวดวิทยานพินธ� (แผน ก แบบ ก2)            

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

   (Thesis) 
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 ค�นคว�าและวิจัยหัวข�อที่ เก่ียวข�องกับการเขียนบทภาพยนตร� หรือบทละครโทรทัศน� หรือ การกํากับ

ภาพยนตร� หรือการกํากับละครโทรทัศน� ที่ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร   

 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. หมวดการศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)          

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

   (Independent Study) 

 ศึกษา ค�นคว�า และสร�างสรรค�งานในหัวข�อที่เก่ียวข�องกับการเขียนบทภาพยนตร� หรือบทละครโทรทัศน�  

หรือการกํากับภาพยนตร� หรือการกํากับละครโทรทัศน�  ภายใต�การแนะนําของอาจารย�ในที่ปรึกษา  

 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) 

 สอบข�อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจสัมภาษณ�เพ่ิมเติมโดยให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

สอบประมวลความรู� 

 A written examination of major course work, an appointed examination committee may also require  

an  oral examination. 

 

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

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

  การศึกษาค�นคว�าอิสระ : ทําการศึกษาหรือสร�างสรรค�ชิ้นงานที่เก่ียวข�องกับการเขียนบท การกํากับ

ภาพยนตร�และละครโทรทัศน� ภายใต�การแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษา 

  วิทยานิพนธ� :     ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เก่ียวข�องกับการ

เขียนบท การกํากับภาพยนตร�และละครโทรทัศน�   ตามระเบียบข้ันตอน

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 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 
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  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�ประกอบการวิจัย  

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

วิจัยต�อที่ประชุมคณะกรรมการที่ได�รับการแต�งต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   5.3 นักศึกษารับข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงร�างการวิจัยหรือการศึกษาค�นคว�า

อิสระ ภายใต�คําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษา    

 6. กระบวนการประเมินผล 

     แผน ก แบบ ก2 ประกอบด�วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1) การสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ� 

   2) การเสนอวิทยานิพนธ� 

   3) การตีพิมพ�หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ใน

วารสารหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการเสนอต�อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)    

     แผน ข ประกอบด�วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

   1) การสอบเค�าโครงการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

   2) การเสนอผลการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

   3) การสอบประมวลผลความรู�และปากเปล�า 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  นักเขียนบทภาพยนตร� 

 2.  นักเขียนบทละครโทรทัศน� 

 3.  ผู�กํากับภาพยนตร� 

 4.  ผู�กํากับละครโทรทัศน� 

 

สถานที่ติดต�อ 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร� ชั้น 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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