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ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร) 
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 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  :  ปร.ด.(นิเทศศาสตร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  :  Ph.D.(Communication Arts) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนิเทศศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 ในชวงเวลาประมาณสองทศวรรษมานี้ การสื่อสารของมนุษยในฐานะท่ีเปนพฤติกรรมเชิงสังคมทวีความ
ผันแปรและซับซอนตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีสื่อสารและการขยายตัวของเครือขายการสื่อสาร นําสูความ
เปลี่ยนแปลงของแบบแผนการดํารงชีวิต ระเบียบ กฎเกณฑทางการศึกษา การเมือง การตางประเทศ และมี
อิทธิพลตอวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ปรากฏการณดังกลาวกอใหเกิดฐานความคิดท่ี
แตกตางตอวิธีการสื่อสารของมนุษยอันอาจนําสูเสถียรภาพของการดํารงอยูรวมกันของคนในสังคม 
 ดวยเหตุนี้ วิทยวินัยนิเทศศาสตร (communication academic discipline) จึงจําเปนตองไดรับการ 
บูรณาการในเชิงนิเทศศาสตรองครวมศึกษา (holistic communication  studies) ครอบคลุมขอบเขตท่ีสําคัญ 3 
ดาน คือ นิเทศศาสตรทฤษฎี นิเทศศาสตรวิพากษ และนิเทศศาสตรปฏิบัติ โดยมีการวิจัยเปนแกนกลาง เพ่ือให
ไดมาซ่ึงความรู ความจริง ตลอดจนวิธีการแกปญหา และการสรางสรรคงานทางการสื่อสารเพ่ือประโยชนสุขตอ
สังคม 
 
ความสําคัญ 
 ปจจุบันมีความจําเปนท่ีจะตองมีการผนึกกําลังความรู ความคิด และประสบการณของนักวิชาการดาน
นิเทศศาสตร เพ่ือพัฒนานักคิดและนักวิจัย ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดนิเทศศาสตรองครวมศึกษาถึงระดับสูงสุด 
อันเปนการตอบสนองตอความตองการทางดานนิเทศศาสตร 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือสรางนักวิจัยทางการสื่อสารท่ีมีความรู ประสบการณ และวิสัยทัศนทางดานการสื่อสาร มี
ความสามารถในการวางแผน กําหนดรูปแบบ เพ่ือแกปญหาทางการสื่อสารไดอยางเหมาะสม โดยสามารถบูรณา
การทักษะความรูทางนิเทศศาสตรและความรูศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางเหมาะสม 
 2. เพ่ือปลูกฝงใหผูท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ใชศักยภาพอยางเต็มท่ีโดยมีคณาจารยและอาจารยท่ีปรึกษา
ใหคําแนะนําอยางใกลชิด พัฒนาตนเปนนักคิด นักคนควา นักวิจัย และมีความเชื่อม่ันในวิทยวินัยทางนิเทศศาสตร 
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 3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาแนวความคิดนิเทศศาสตรองครวมศึกษาสูบริบททางการสื่อสารเฉพาะ
ทางท่ีตรงกับภูมิหลัง ประสบการณ และศักยภาพของผูเรียน อันเปนประโยชนแกสังคม บนพ้ืนฐานของหลัก
จริยธรรมการสื่อสาร 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
  เรียน   วันจันทร - วันศุกร    เวลา  08.30 - 16.30 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 6. ผูสมัครเขาศึกษาจะตองเลือกแผนการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรแบบ 1.1 หรือ แบบ 2.1 อยางใด
อยางหนึ่ง โดยผูสมัครท่ีเลือกศึกษาแบบ 1.1 ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมคือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ดานนิเทศศาสตรในแผนการเรียนท่ีมีการทําดุษฎีนิพนธ หรือมีผลงานวิจัยมาแสดง และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 7. มีผูรับรองซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในเอกสารการสมัคร 
 8. มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 3  ป 
 3.  ใชภาษาไทยเปนหลัก และ/หรือภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชา
จะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
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การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบดุษฎีนิพนธเปนหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผู อํานวยการหลักสูตรและอาจารย ท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) 
และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  และสัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ  ดังตอไปนี้ 

  ระดับข้ันมี  6  ระดับดังตอไปนี้ 
    ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน  (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A     ดีเยี่ยม    4.0 
     B+     ดีมาก    3.5 
     B     ดี     3.0 
     C+     พอใช    2.5 
     C     ออนมาก    2.0 
      F     ตก     0.0 
 7. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวชิานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน 
หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 
แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาว
ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือ
สัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

 IP หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
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สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1.1 
  1.1 ไดสอบผานดุษฎีนิพนธ รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ี

จะรับปริญญา ท้ังนี้จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตองครบถวนตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวา
ดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556   

  1.2 ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  1.3 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ   
  1.4 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา  

  1.5 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

 2. แบบ 2.1 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และสอบผานดุษฎีนิพนธรวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ 

ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา ท้ังนี้จํานวนและคุณสมบัติ
ของกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตอง
ครบถวนตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

  2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.3 ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  2.4 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
  2.5 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา  

  2.6 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แบบ 1.1 (ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธอยางเดียว)  จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร    48  หนวยกิต 
    1) ดุษฎีนิพนธ                48 หนวยกิต 
 2. แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร    48  หนวยกิต 
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    1) ศึกษารายวิชา            12 หนวยกิต 
    2) ดุษฎีนิพนธ           36 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาบังคับ 
  ใหนักศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 เรียนรายวิชาตอไปนี้ 
COM  797  การสอบวัดคุณสมบัติ            0(0-0-0) 
    (Qualifying Examination) 
 
 2.  หมวดวิชาเลือก 
  ใหนักศึกษาแบบ 2.1 เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 12 หนวยกิต 
COM  703  สถิติข้ันสูงสําหรับการวิจัย           3(3-0-6)
   (Advanced Statistics for Research) 
COM  711  การศึกษาข้ันสูงวาดวยทฤษฎีการสื่อสาร       3(3-0-6)
   (Advanced Study of Communication Theory)    
COM  712  ทรรศนียมิติและการประยุกตนิเทศศาสตรองครวม      3(3-0-6)
   (Perspectives and Application of Holistic Communication Study)  
COM  713  วิธีวิทยาข้ันสูงเก่ียวกับการวิจัยทางนิเทศศาสตร       3(3-0-6)
   (Advanced Methodology of Communication Research)  
COM  714  วิธีวิทยาข้ันสูงเก่ียวกับการสื่อสารดวยภาพ       3(3-0-6)
   (Advanced Methodology of Visual Communication) 
COM  721    หลักมูลแบบฉบับและรวมสมัยแหงนิเทศศาสตรวิพากษ     3(3-0-6)
   (Classical and Contemporary Fundamentals of  
   Communication Criticism)  
COM  731  หัวขอเฉพาะทางนิเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาข้ันสูง 1     3(3-0-6)
   (Special Topic of Advanced Study in Communication I)    
COM  732  หัวขอเฉพาะทางนิเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาข้ันสูง 2     3(3-0-6)
   (Special Topic of Advanced Study in Communication II) 
COM  735  สัมมนา 1              3(3-0-6)
   (Seminar I)  
COM  736  สัมมนา 2              3(3-0-6)
   (Seminar II) 
COM  737  วิทยสโมธาน              3(3-0-6)
   (Colloquium) 
COM  733  การศึกษาคนควาอิสระ 1           3(3-0-6)
   (Independent Study I) 
COM  734  การศึกษาคนควาอิสระ 2                            3(3-0-6)
   (Independent Study II) 
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 3. ดุษฎีนิพนธ   
COM  798  ดุษฎีนิพนธ 1                   48(0-0-144) 
   (Dissertation I) 
COM  799  ดุษฎีนิพนธ 2             36(0-0-108) 
   (Dissertation II) 
 
แผนการศึกษา   

ช้ันปท่ี 1 
แบบ 1.1 

(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) 
แบบ 2.1 

(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

COM 798    ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)        6(0-18-9) 
                 (Dissertation I.1) 

                                 รวม      6  หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

COM 798    ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)        6(0-18-9) 
                 (Dissertation I.1) 

                                 รวม      6  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
COM_ _ _(วิชาเลือก)                          3(3-0-6) 
COM_ _ _(วิชาเลือก)                          3(3-0-6) 

                                   รวม     6  หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

                                   รวม     6  หนวยกิต 
 

ช้ันปท่ี 2 
แบบ 1.1 

(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) 
แบบ 2.1 

(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

COM 798    ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)        6(0-18-9) 
                 (Dissertation I.1) 
                                      รวม      6  หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

COM 797    การสอบวัดคุณสมบัติ           0(0-0-0) 
                 (Qualifying Examination)  
COM 798    ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)        6(0-18-9) 
                 (Dissertation I.1) 

                            รวม      6  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
COM 799    ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)       6(0-18-9) 
                 (Dissertation II.1) 
                                      รวม      6  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
COM 797    การสอบวัดคุณสมบัติ           0(0-0-0) 
                 (Qualifying Examination) 
COM 799    ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)        6(0-18-9) 
                 (Dissertation II.1) 

                            รวม      6  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 3 
แบบ 1.1 

(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) 
แบบ 2.1 

(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

COM 798   ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)     12(0-36-18) 
               (Dissertation I.1) 
                                   รวม    12     หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
COM 798   ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)     12(0-36-18) 
               (Dissertation I.1) 

                          รวม    12     หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
COM 799   ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)     12(0-36-18) 
                (Dissertation II.1) 
                                 รวม    12     หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

COM 799   ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)     12(0-36-18) 
                (Dissertation II.1) 

                          รวม    12     หนวยกิต 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาบังคับ            (ไมนับรวมหนวยกิต) 
  ใหนักศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 เรียนรายวิชาตอไปนี้ 
COM  797 การสอบวัดคุณสมบัติ           0(0-0-0)
   (Qualifying Examination) 
 นักศึกษาประมวลความรูท่ีไดจากการศึกษารายวิชา และการศึกษาคนควาดวยตนเองท่ีเปนองคความรู
ทางดานนิเทศศาสตรเก่ียวกับการทําดุษฎีนิพนธ เพ่ือเขาสอบวัดความรูใน 3 ดาน คือ ดานทฤษฎี ดานการวิจัย 
และดานการวิพากษ 
 Comprehensive synthesis of student knowledge relating to his/her course work and 
independent studies to be evaluated in three domains: communication theories, research 
methodology, and communication criticism. 
 
 2.  หมวดวิชาเลือก 
  ใหนักศึกษาแบบ 2.1 เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 12 หนวยกิต 
COM  703 สถิติข้ันสูงสําหรับการวิจัย                3(3-0-6) 
   (Advanced Statistics for Research) 
 สถิติข้ันสูงท่ีสืบเนื่องจากรายวิชาสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเพ่ือนิเทศศาสตรศึกษาของหลักสูตร
ปริญญาโท ซ่ึงวาดวยทฤษฎีการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธ การ
ถดถอย และการพยากรณเนนการวิเคราะหแบบหลายตัวแปร และโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัย
ทางนิเทศศาสตร เชน โปรแกรม SPSS เปนตน 
 Further studies of descriptive and inferential statistics course in the field of 
communication arts as master’s degree program: sampling theories, tests of hypothesis, analysis 
of variance, correlation, regression and prediction; multivariate analysis, and software packages 
for communication studies and research such as SPSS. 
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COM  711 การศึกษาข้ันสูงวาดวยทฤษฎีการส่ือสาร              3(3-0-6) 
   (Advanced Study of Communication Theory)     
 พิจารณาท้ังทางกวางและทางลึกในลักษณะท่ีเปนองครวม ครอบคลุมพัฒนาการทางทฤษฎีท่ีใชในการ
พรรณนา อธิบาย วิเคราะห และวิพากษพฤติกรรมและประดิษฐกรรมการสื่อสาร ศึกษาใหเขาใจแกนแทของงาน
เขียนชั้นตนของนักคิด และนักทฤษฎีคนสําคัญท่ีรูจักกันดีในวงวิชาการดานนิเทศศาสตรศึกษา ท้ังนี้เพ่ือความเขาใจ
ท่ีถองแทในปรัชญานิเทศศาสตร เตรียมความพรอมในการเรียบเรียงขอเขียนทางวิชาการข้ันสูง ท้ังในเชิงวิเคราะห
และสงัเคราะห ใชภาษาและแบบแผนทางวิชาการใหถูกตองตรงตามแนวนิยมของวิทยวินัยนิเทศศาสตรในปจจุบัน 
 Comprehensive and in-depth study of holistic communication; development of theories 
relevant to the description, elaboration, analysis and criticism of communication behaviors and 
artifacts; survey of the original writings of leading communication theorists and thinkers. 
Students are encouraged to prepare their own analytical and synthetical papers with special 
emphasis on language accuracy and contemporary disciplinary standard. 
 
COM  712 ทรรศนียมิติและการประยุกตนิเทศศาสตรองครวม             3(3-0-6) 
   (Perspectives and  Application of Holistic Communication Study)  
 วิเคราะหความหมาย ท่ีมา ขอบเขต จุดหมาย ประโยชนและความสําคัญของหลักองครวมนิยมโดยท่ัวไป 
และหลักนิเทศศาสตรองครวม การประยุกตปรัชญานิเทศศาสตรองครวมเพ่ือการไดมาซ่ึงความรู ความจริง รวมท้ัง
วิธีการแกปญหาและการขจัดขอขัดของเก่ียวกับการสื่อสาร 
 Analysis of definitions, sources, scope, goals and strength of holisticism concepts 
focusing on holistic communication principles, application of holistic communication principles 
to the construction of knowledge, truth, and methods of solving and the removal of 
communication constraints and problems. 
 
COM  713 วิธีวิทยาข้ันสูงเกี่ยวกับการวิจัยทางนิเทศศาสตร             3(3-0-6) 
   (Advanced Methodology of Communication Research)   
 พิจารณาท่ีมาแหงความรูทางนิเทศศาสตร น้ําหนัก ความนาเชื่อถือของความรูในวงวิชาการนิเทศศาสตร 
คําถามสําคัญท่ีเคยหาคําตอบกันมาในประวัติการศึกษาทางนิเทศศาสตรและท่ีกําลังหาคําตอบอยูในปจจุบัน ระดับ
ความลึกขององคความรูทางนิเทศศาสตร ความคลี่คลายขยายตัวของวิทยวินัยนิเทศศาสตร ขอเหมือนและขอตาง
ของวิธีการทางวิทยาศาสตรและวิธีการทางมนุษยศาสตร  จุดออนจุดแข็งของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ การใชทฤษฎีของศาสตรสาขาอ่ืนกับการแกปญหาทางนิเทศศาสตร ทบทวนการวิจัยทางสังคมศาสตรและ
นิเทศศาสตรเชิงวิพากษ 
 An epistemological study of communication; strength and weight of communication 
knowledge; philosophical questions in the discipline of communication; scope of the body of 
knowledge about communication; communication discipline development; a comparative study 
of scientific and humanistic approaches  to communication study; strength and  weakness of  
qualitative and quantitative  research in communication; review of social research and 
communication criticism. 
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COM  714 วิธีวิทยาข้ันสูงเกี่ยวกับการส่ือสารดวยภาพ             3(3-0-6) 
  (Advanced Methodology of Visual Communication) 
 พัฒนาการของการวิจัยทางการสื่อสารดวยภาพ การบูรณาการระเบียบวิธีวิจัยและปรัชญาปฏิฐานนิยมกับ 
ปรากฏการณนิยม เพ่ือการวิเคราะห การวินิจสารภาพ และการประยุกตสูการสรางสรรคงานการสื่อสารดวยภาพ 
ท้ังงานจารีตประเพณีในสังคมไทย และงานนวัตกรรมรวมสมัยในวัฒนธรรมหลังสมัยใหม 
 Development of visual communication research; the integration of methods and 
philosophy of positivist and phenomenologist for visual media analysis, interpretation, and 
application for visual media creative ideas; included Thai traditional visual media and 
contemporary innovation in postmodern culture.      
 
COM  721    หลักมูลแบบฉบับและรวมสมัยแหงนิเทศศาสตรวิพากษ           3(3-0-6) 
   (Classical and Contemporary Fundamentals of Communication Criticism) 
 พิจารณาครอบคลุมทฤษฎีและการปฏิบัติในการวิพากษท่ีหลากหลายท้ังท่ีเปนแบบฉบับและรวมสมัย เชน 
วาทศาสตรวิพากษ สัญญาณศาสตรวิพากษ สตรีนิยมวิพากษ โดยมีพฤติกรรมการสื่อสารในบริบทของสังคมไทย
เปนสารัตถะแหงการวิพากษ นําสูทฤษฎีการวิพากษใหมท่ีกอกําเนิดจากพ้ืนฐานและบริบทของไทย 
  Critical theories and practices in various fields of study which are useful to the assembly 
of knowledge about communication in contemporary society, such as rhetoric, semiotics, 
feministic study; the construction of new critical theories based on Thai foundations and 
contexts. 
 
COM  731 หัวขอเฉพาะทางนิเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาข้ันสูง 1          3(3-0-6) 
   (Special Topic of Advanced Study in Communication I)   
 ประเด็นปญหาทางนิเทศศาสตรท่ีกําลังอยูในความสนใจในสังคมซ่ึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองทําความ
เขาใจ 
 Identification and exploration of communication issues of paramount importance in 
contemporary society.  
 
COM  732 หัวขอเฉพาะทางนิเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาข้ันสูง 2          3(3-0-6) 
   (Special Topic of Advanced Study in Communication II)   
 ประเด็นปญหาทางนิเทศศาสตรท่ีกําลังอยูในความสนใจในสังคมซ่ึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองทําความ
เขาใจ  
 Identification and exploration of communication issues of paramount importance in 
contemporary society.  
 
COM  733 การศึกษาคนควาอิสระ 1                 3(3-0-6) 
   (Independent Study I)     
 กําหนดขอบเขตการศึกษารวมกันระหวางนักศึกษากับอาจารยผูควบคุมการศึกษาอิสระ และไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
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 Collabaration by students and instructors in the study of communication aspects leading 
towards intellectual conclusions. Topics of study will be approved by doctoral graduate 
committee members.  
 
COM  734 การศึกษาคนควาอิสระ 2                 3(3-0-6) 
   (Independent Study II)     
 กําหนดขอบเขตการศึกษารวมกันระหวางนักศึกษากับอาจารยผูควบคุมการศึกษาอิสระ และไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการดุษฎีบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร   
 Collabaration by students and instructors in the study of communication aspects leading 
towards intellectual conclusions. Topics of study will be approved by doctoral graduate 
committee members. 
 
COM  735 สัมมนา 1                    3(3-0-6) 
   (Seminar I)     
 อภิปรายประเด็นดานปฎิสัมพันธระหวางทฤษฎี การวิจัย การวิพากษ จริยธรรม ภูมิ-ปญญาทางนิเทศ
ศาสตรในงานเขียนและงานมุขปาฐะ และงานสรางสรรคอ่ืนๆ นักศึกษานําเสนอ และวิพากษงานคนควาดวย
ทรรศนียมิติท่ีหลากหลาย 
 Discussion of inter-relationship between theories, researches, criticism, ethics, and 
wisdoms as derived from various writings, oral and other creative works; criticism and 
presentation by students from their respective perspectives. 
 
COM  736 สัมมนา 2                   3(3-0-6) 
   (Seminar II)     
 อภิปรายประเด็นดานปฎิสัมพันธระหวางทฤษฎี การวิจัย การวิพากษ จริยธรรม ภูมิ-ปญญาทางนิเทศ
ศาสตรในงานเขียนและงานมุขปาฐะ และงานสรางสรรคอ่ืนๆ นักศึกษานําเสนอ และวิพากษงานคนควาดวย
ทรรศนียมิติข้ันสูงท่ีหลากหลาย  
 Discussion of inter-relationship between theories, researches, criticism, ethics, and 
wisdoms as derived from various writings, oral and other creative works; criticism and 
presentation by students from their advanced respective perspectives.  
 
COM  737 วิทยสโมธาน                    3(3-0-6) 
   (Colloquium) 
 กิจกรรมการประชุมทางวิชาการระหวางนักศึกษาผูทําดุษฎีนิพนธกับผูทรงคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร ท้ังจาก
ภายในและภายนอกสถานศึกษา อาจทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม
ทางวิชาการ 
 Academic group interaction between doctoral candidates and scholars in the field; both 
from the university and the field experience, in the form of either individual report or group 
discussion and comment at academic conference.   
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 3.  ดุษฎีนิพนธ  
COM  798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)            48(0-144-72) 
   (Dissertation I.1) 
 คนควาและวิจัยหัวขอท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือเรียบเรียงเปนดุษฎีนิพนธท่ีมี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 
 Research project under a topic approved by the Graduate Curriculum Committee leading 
towards a comprehensive thesis contributing to academic/professional advancement in the field 
of communication. 
 
COM 799 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)            36(0-108-54) 
   (Dissertation II.1) 
 คนควาและวิจัยหัวขอท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือเรียบเรียงเปนดุษฎีนิพนธท่ีมี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 
 Research project under a topic approved by the Graduate Curriculum Committee leading 
towards a comprehensive thesis contributing to academic/professional advance  
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือดุษฎีนิพนธ  

1. คําอธิบายโดยยอ 
  ศึกษาคนควา และวิจัยหัวขอท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือเรียบเรียงเปน

ดุษฎีนิพนธ 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  ทําดุษฎีนิพนธท่ีมีคุณภาพสูง กอใหเกิดความรูใหม และความกาวหนาทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 3. ชวงเวลา 
  สําหรับ แบบ 1.1    เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ 1 ตั้งแต ภาคการศึกษาท่ี  1 ปการศึกษาท่ี  1 
  สําหรับ แบบ 2.1   เริ่มศึกษารายวิชาดุษฎีนิพนธ 2 ตั้งแต ภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษาท่ี  2 
 4.   จํานวนหนวยกิต 
  สําหรับแบบ 1.1  ดุษฎีนิพนธ   48  หนวยกิต 
  สําหรับแบบ 2.1  ดุษฎีนิพนธ  36  หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
  ผูอํานวยการหลักสูตรฯ ใหคําปรึกษาแกผูสนใจกอนจะเขาศึกษา และหลังจากเขาศึกษา มีการ

มอบหมายอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยท่ีปรึกษา และอาจติดตออาจารยภายนอกสถาบันชวย
ใหคําปรึกษา 

 6.  กระบวนการประเมินผล 
  ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
   2.  การสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ 
   3.  การเสนอดุษฎีนิพนธ 
   4.  การตีพิมพเผยแพรดุษฎีนิพนธในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับระดับประเทศ 
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อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. อาจารยมหาวิทยาลัย  
 2. นักวิจัย 
 3. นักวิชาการ 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร  ชั้น 2  อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 

ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
     โทร 0-2997-2222 ตอ 4729 หรือ 4681 
     http://ca.rsu.ac.th      
     e-mail: gradcommarts.rsu@gmail.com 
  
 

http://ca.rsu.ac.th/

