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หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Communication Arts Program  
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Communication Arts  
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : นศ.ม.  
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Com.Arts 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนิเทศศาสตร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 องคความรูดานนิเทศศาสตรองครวมศึกษา ครอบคลุมขอบเขตสําคัญ 3 ดานคือ นิเทศศาสตรทฤษฏี 
นิเทศศาสตรวิพากษ และนิเทศศาสตรปฏิบัติ โดยมีวิจัยเปนแกนกลาง เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรู ความจริง สามารถ
ประยุกตใชในการแกปญหาดานการสื่อสารในบริบทตางๆ พัฒนาองคความรูดานนิเทศศาสตร ตลอดจนการ
สรางสรรคงานทางการสื่อสารเพ่ือพัฒนางานวิชาชีพ และเสริมสรางสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสังคมและวงวิชาการ 
 
ความสําคัญ 
 ปจจุบันมีความจําเปนท่ีจะตองมีการผนึกกําลังความรู ความคิด และประสบการณของนักวิชาชีพและ
วิชาการดานนิเทศศาสตร เพ่ือพัฒนานักคิดและนักวิจัย ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดนิเทศ-ศาสตรองครวมศึกษา 
อันเปนการตอบสนองตอความตองการทางดานนิเทศศาสตร 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูนิเทศศาสตรองครวม และสามารถประยุกตความรูทางดานนิเทศศาสตรองครวม
ในการศึกษาวิจัยนิเทศศาสตรเฉพาะทางตามพ้ืนฐานความถนัดและเพ่ือพัฒนางานวิชาชีพ 
 2. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความสํานึกในพันธกิจ และภารกิจของนักวิชาการ 
อุปนิสัยในการแสวงหาความรู และนําเสนอความรูและความจริงท่ีมีคุณคาไปเสริมสรางสิ่งอันเปนประโยชนตอ
สังคมและวงวิชาการ 
 3. เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานนิเทศศาสตร 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร - วันอาทิตย  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
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คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต  
 5.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 6.  มีผูรับรองซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไวในเอกสารการสมัคร 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ            1  
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรยีนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 
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   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 โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

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

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2      
  1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  1.3 ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 

   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
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   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือ 

   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

  1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2.  แผน ข 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย

ขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.3 ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
ลักษณะท่ี 1   ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 

ลักษณะท่ี 2    เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวม
พิจารณาดวย 

  2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง  

 
โครงสรางหลักสูตร      
 1. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ      15 หนวยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก          9 หนวยกิต 
     4) วิทยานิพนธ       12 หนวยกิต 
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 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)      จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ      15 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก       15 หนวยกิต 
     4) การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
     5) การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
MAT  503  สถิติศาสตรสําหรับนิเทศศาสตรศึกษา      3(3-0-6) 
   (Statistics for Communication Studies)  
 
 2. หมวดวิชาบังคับ      
  นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้ 
COM  611  ทฤษฎีการสื่อสาร          3(3-0-6) 
   (Communication Theories)  
COM  621  ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   (Communication Research Methodology) 
COM  623  สมัมนางานวิจัยการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   (Seminar in Communication Research) 
COM  631  หลักการวิพากษการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   (Principle of Communication Criticism) 
COM  633  การบูรณาการวิจัยทางการสื่อสาร      3(3-0-6) 
   (Integration of Communication Research) 
 
 3. หมวดวิชาเลือก 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ แผน ข เลือกศึกษารายวิชาไม
นอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
COM  612  ทรรศนียมิติวาดวยสื่อและการรูเทาทันสื่อ     3(3-0-6) 
   (Perspectives on Media and Media Literacy) 
COM  613  การสื่อสารกับวัฒนธรรมศึกษา       3(3-0-6) 
   (Communication and Cultural Studies) 
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COM  615  การถกแถลง การโนมนาวใจ และการเจรจาตอรอง    3(3-0-6) 
   (Argumentation, Persuasion, and Negotiation) 
COM  641  เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคม       3(3-0-6) 
   (Communication Technologies and Society) 
COM  642  การจัดการระบบการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   (Communication System Management) 
COM  643  ระบบการสื่อสารเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 
   (Comparative Studies of Communication Systems) 
COM  680  หัวขอเฉพาะทางการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Communication) 
COM  681  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  บูรณาการวิจัยกับการผลิตภาพยนตรและวีดิทัศน    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  หัวขอเฉพาะทางการสรางสรรคงานนวัตกรรมดานการสื่อสาร                3(2-2-5)* 
   (Selected Topics in Creation of Innovative Communication Project) 
*ใหเลือกเรียนเฉพาะ แผน ข 
 
 4. หมวดการศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
COM  697  การศึกษาคนควาอิสระ                       6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
COM  698  การสอบประมวลความรู              0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
 
 5. หมวดวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2 )  
COM  699  วิทยานิพนธ            12(0-36-18) 
   (Thesis) 
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แผนการศึกษา   
ช้ันปท่ี 1 

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
COM 611 ทฤษฎีการสื่อสาร                       3(3-0-6) 
                  (Communication Theories)    
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร             3(3-0-6) 
                  (Communication Research 
                  Methodology) 
COM 631 หลักการวิพากษการสื่อสาร            3(3-0-6) 
                  (Principle of Communication  
                  Criticism) 
COM _ _ _ วิชาเลือก                                 3(3-0-6) 
                  (Elective)    

                                    รวม   12  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
COM 623 สัมมนางานวิจัยการสื่อสาร            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  หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาพิเศษ 

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

ภาคการศึกษาท่ี 1 
COM 611 ทฤษฎีการสื่อสาร                       3(3-0-6) 
                  (Communication Theories)    
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร             3(3-0-6) 
                  (Communication Research 
                  Methodology) 
COM 631 หลักการวิพากษการสื่อสาร            3(3-0-6) 
                  (Principle of Communication  
                  Criticism) 
COM _ _ _ วิชาเลือก                                 3(3-0-6) 
                   (Elective)    
                                                รวม   12  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
COM 623 สัมมนางานวิจัยการสื่อสาร            3(3-0-6) 
                  (Seminar in Communication  
                  Research) 
COM 633 การบูรณาการวิจัยทางการสื่อสาร    3(3-0-6) 
                  (Integration of  Communication 
                  Research) 
COM _ _ _ วิชาเลือก                                 3(3-0-6) 
                  (Elective)    
COM _ _ _ วิชาเลือก                                 3(3-0-6) 
                  (Elective)    
 
 
                                                รวม   12  หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาพิเศษ 

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

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

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

รวม   12  หนวยกิต 

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

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                  3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ี
เปนทั้งศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้ง
หนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Development of English language skills with an emphasis on reading comprehension, 
and academic writing to supplement student’s ability to read and understand technical as 
well as non – technical English. Course materials will include newspaper and journal articles 
as well as textbooks which are relevant to student’s field of study. 
 
MAT  503  สถิติศาสตรสําหรับนิเทศศาสตรศึกษา     3(3-0-6) 

(Statistics for Communication Studies) 
 สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเพ่ือนิเทศศาสตรศึกษา ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐานการ
วิเคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธ การถดถอยและการพยากรณเนนการเลือกใชความรูทางสถิติ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ืองานวิจัยทางนิเทศศาสตร 
 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. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ          (15 หนวยกิต) 
  นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต 
จากรายวิชาตอไปนี้                             
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COM  611  ทฤษฎีการส่ือสาร          3(3-0-6) 
(Communication Theories) 

 การสํารวจท่ีมา ลักษณะเดน และลักษณะท่ีแตกตางของกลุมทฤษฎีการสื่อสารของมนุษยท่ีสําคัญๆ อาทิ 
กลุมทฤษฎีโครงสรางและการหนาท่ี ทฤษฎีกระบวนจิตและพฤติกรรม ทฤษฎีวินิจสารและวิพากษ เนนทฤษฎี
ระบบ ทฤษฎีสัญญาณและภาษา ทฤษฎีวาทกรรมและสนทนาวิเคราะหทฤษฎีการผลิตและกระบวนการรับสาร 
บริบทตางๆ ของการสื่อสาร กลุมทฤษฎีสื่อมวลชน ศึกษาทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาและโครงสราง สื่อและ
ผูรับสาร ทฤษฎีเก่ียวกับผลท่ีตามมาของสื่อมวลชนตอวัฒนธรรมและปจเจกบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 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  ระเบียบวิธีวิจัยการส่ือสาร        3(3-0-6) 

(Communication Research Methodology) 
 ปรัชญาการวิจัยสังคมศาสตร การวิจัยนิเทศศาสตร ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับการวิจัย ขอเหมือน
และขอตางระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเลือกประเด็นปญหาการสื่อสารสําหรับการวิจัย 
วิธีการและข้ันตอนของการวิจัยการสื่อสารท้ังเชิงประวัติ เชิงพรรณนา เชิงทดลองและเชิงวิพากษ จริยธรรมการ
วิจัย แนวโนมในการวิจัยการสื่อสาร 
 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  สัมมนางานวิจัยการส่ือสาร        3(3-0-6) 

(Seminar in Communication Research) 
 การวิเคราะหงานวิจัยการสื่อสารท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะหปญหาของงานวิจัย 
การวิเคราะหความสอดคลองระหวางหัวขอ ขอบเขต วัตถุประสงค และระเบียบวิธีการวิจัย ประเมินคุณคา และ
คุณประโยชนของงานวิจัยท่ีมีตอวงวิชาการและสังคม 
 Analyses of quantitative and qualitative communication research study analysis 
techniques on research problems; analysis of consistency of research topics scope, objective 
and methodology; evaluation of research study and its value to the academic and social arenas.                                                       
 
COM  631  หลักการวิพากษการส่ือสาร        3(3-0-6) 

(Principle of Communication Criticism) 
 หลักการวิพากษในเชิงวิชาการท้ังดานวาทศาสตรและดานสื่อสารมวลชน การใชวาทศาสตรและวาทศิลป 
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นิเทศเพ่ือการโนมนาวใจ ศึกษาทฤษฎี และหลักการเพ่ือวิเคราะหสาร วินิจสารและวินิจฉัยคุณคาของสาร 
 Principles of rhetorical and mass media criticism, uses of rhetoric and rhetorical 
communication for persuasion; theories and principles of analysis, interpretation and evaluation 
of communication texts and contexts. 
 
COM  633  การบูรณาการวิจัยทางการส่ือสาร      3(3-0-6) 

(Integration of  Communication Research) 
 การบูรณาการทฤษฎีการสื่อสาร ความเขาใจกระบวนการสื่อสารทุกรูปแบบในทุกบริบท นําระเบียบวิธี
วิจัยไปประยุกตใช การออกแบบงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับปญหาการสื่อสารระดับตางๆ ท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และประยุกตหลักการวิพากษการสื่อสาร โดยมุงเนนท่ีการวิพากษการสื่อสารโดยอาศัยทฤษฎีตางๆ เปน
เครื่องมือ 
 Integration of communication theory with an attempt to explain various aspects of 
communication in every form and context, application of research methods with emphasis on 
quantitative and qualitative research designing appropriate to different communication 
problems, application of communication criticism with special emphasis on development of 
critical skills via utilizing methods and communication criticism. 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
  นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ แผน ข เลือกศึกษา
รายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
COM  612   ทรรศนียมิติวาดวยส่ือและการรูเทาทันส่ือ     3(3-0-6) 
   (Perspectives on Media and Media Literacy) 
 ลักษณะสําคัญ พัฒนาการ บทบาท พันธกิจ การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนสื่อ ผลกระทบ และการรูเทาทันสื่อ 
ครอบคลุมท้ังสื่อมวลชนและสื่อใหมประเภทตางๆ ตลอดจนกิจกรรมการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับสื่อท้ัง การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ 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  การส่ือสารกับวัฒนธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Communication and Cultural Studies) 
 ความคิดรวบยอด ความสําคัญ และลักษณะของวัฒนธรรมโดยท่ัวไปและวัฒนธรรมมวลชน ปรากฏการณ
การครอบงําทางวัฒนธรรมในกระแสโลกใหม การผสมผสานทางวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับ
การสื่อสาร การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและขามวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสารในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ 
ระบบการเมือง ระบบเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด ระบบความเชื่อและคานิยม  
 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; 
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communication in contexts of multicultural society such as political system, dominance of 
technology system and belief and value system. 
 
COM  615  การถกแถลง การโนมนาวใจ และการเจรจาตอรอง    3(3-0-6) 

(Argumentation, Persuasion, and Negotiation) 
 พ้ืนฐานความคิดรวบยอดและปรัชญาของการถกแถลง และโนมนาวใจเพ่ือใชในการเจรจาตอรองให
สัมฤทธิ์ผล วิเคราะหโครงสรางเนื้อหา และจิตวิทยาของการเจรจาตอรอง วิเคราะหสถานการณเชิงวาทศาสตรของ
การเจรจาตอรอง ในทุกบริบทของการสื่อสาร การใชสถานการณจําลองและบทบาทสมมติเพ่ือการเรียนรู และการ
พัฒนาทักษะการเจรจาตอรอง 
 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  เทคโนโลยีการส่ือสารกับสังคม       3(3-0-6) 

(Communication Technologies and Society) 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท้ังการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารรูปแบบใหม เนนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารตอสังคม
ยุคหลังสมัยใหม การหลอมรวมของสื่อกับการเลาเรื่องขามสื่อ ผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลตอ
ปจเจกบุคคลและสังคมในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน  
 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  การจัดการระบบการส่ือสาร        3(3-0-6) 

(Communication System Management) 
 ประมวลองคความรูวาดวยการจัดการระบบการสื่อสารทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัวจนถึงระดับ
องคการขนาดใหญ ศึกษาลักษณะรวมและลักษณะตางของการจัดการสื่อสารขององคการขนาดตางๆ สํารวจ
ปญหาการจัดการสื่อสารท่ีมีตอระบบการสื่อสาร  
 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. 
 
COM  643 ระบบการส่ือสารเปรียบเทียบ        3(3-0-6) 
   (Comparative Studies of Communication Systems) 
 สํารวจและวิเคราะหระบบการสื่อสาร เปรียบเทียบความแตกตางทางวัฒนธรรม ระบบการควบคุม เนื้อหา  
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กระบวนการผลิต และผลของการสื่อสาร โดยวิเคราะหใหสัมพันธกับทรรศนียมิติท่ีหลากหลายของระบบการ
สื่อสารในสังคมโลก 
 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 หัวขอเฉพาะทางการส่ือสาร       3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Communication) 
 ศึกษาประเด็นปญหาทางการสื่อสารท่ีกําลังอยูในความสนใจของวิชาการและวงวิชาชีพ ความเคลื่อนไหว
ทางความคิดและกิจกรรมการสื่อสารในสังคมโลกาภิวัตน 
 Study of critical communication issues; intellectual and academic movements in the 
field of communication; global innovative activities in communication. 
 
COM  681 สัมมนาจริยธรรมส่ือมวลชน        3(3-0-6) 
  (Seminar in Mass Media Ethics) 
 จริยธรรมสื่อ อภิปรายแนวคิดทางจริยศาสตร ความสําคัญและคุณคาทางสังคมของสื่อมวลชน 
ภาระหนาท่ี และภาระรับผิดชอบของสื่อมวลชนในฐานะปจเจกชนและในฐานะองคการ  
 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 บูรณาการ
แนวคิดและ ทฤษฏีการสื่อสารมวลชนและสื่อกระจายเสียง หลักการวิจัย และประยุกตระเบียบวิธีวิจัย ในการจัด
และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
 Principles, techniques and processes of radio and television programming and 
production, integration of mass communication and broadcast media concepts and theories, 
application of research methods for Radio and television programming and production. 
 
COM  683  บูรณาการวิจัยกับการผลิตภาพยนตรและวีดิทัศน   3(2-2-5) 
     (Integration of Communication Research and Film and Video Production) 
 พ้ืนฐาน เทคนิค และกระบวนการผลิตภาพยนตร วีดีทัศน และการผลิตในระบบดิจิทัล บูรณาการทฤษฎี
ภาพยนตร การวิจัย และการผลิตภาพยนตร การประยุกตระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการผลิตภาพยนตร วีดิทัศน และ
ดิจิทัล  
 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. 
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COM  684  บูรณาการวิจัยกับการผลิตส่ือภาพและมัลติมีเดีย     3(2-2-5) 
     (Integration of Communication Research and Visual and  
   Multimedia Production) 
 ศึกษาหลักการ เทคนิค และกระบวนการผลิตสื่อภาพและมัลติมีเดีย บูรณาการแนวคิดและทฤษฏีการผลิต
สื่อภาพและมัลติมีเดียบนหลักการวิจัย และประยุกตระเบียบวิธีวิจัยในการผลิตสื่อภาพและมัลติมีเดีย 
 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  หัวขอเฉพาะทางการสรางสรรคงานนวัตกรรมดานการส่ือสาร     3(2-2-5) 
   (Selected Topics in Creation of Innovative Communication Project)  
 ศึกษาหลักการ เทคนิค และกระบวนการสรางสรรคงานนวัตกรรมดานการสื่อสาร บูรณาการกับกิจกรรม
ดานตางๆ ในความสนใจของวงการวิชาการและวิชาชีพ เชน ศิลปะการแสดง การตลาด การทองเท่ียว และการ
ออกแบบ   
 Principles, techniques and processes in creation of innovative communication projects; 
integration with many activities among the interests of academics and professions, such as 
performing arts, marketing, tourism, and design. 
 
 4.  หมวดการศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)          (6 หนวยกิต) 
COM  697 การศึกษาคนควาอิสระ            6(0-18-9)       
   (Independent Study) 
 ศึกษา คนควา วิจัยหรือสรางสรรคงานในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารภายใตการแนะนําของอาจารยใน
ท่ีปรึกษา  
 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) 
 สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณ เพ่ิมเติมใหอยู ในดุลย-พินิจของ
คณะกรรมการ 
 A written examination of major course work, an appointed examination committee may 
also require an oral examination. 
 
 5.  หมวดวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)            (12 หนวยกิต) 
COM  699 วิทยานิพนธ                  12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 คนควาและวิจัยหัวขอเก่ียวกับนิเทศศาสตรท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร    
 Research on communication as approved by the graduate program committee. 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระ : ทําการศึกษาหรือสรางสรรคชิ้นงานในประเด็นหรือปญหาทางการสื่อสาร หรือ
ประเด็นท่ีเก่ียวของ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
 วิทยานิพนธ :  ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร ตาม
ระเบียบข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมท่ีสรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชในวงการสื่อสารท่ีเกิด
ประโยชนตอสังคม โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3.  ชวงเวลา 
   วิทยานิพนธ              :  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2   
   การศึกษาคนควาอิสระ  :  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2   
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   สําหรับแผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ     12  หนวยกิต 
   สําหรับแผน ข การศึกษาคนควาอิสระ       6  หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ  
  วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 
   5.1   ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาประชุม สัมมนา 

เชิงปฏิบัติการ วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบ
การวิจัย 

   5.2   นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบ
การวิจัยตอท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิต
วิทยาลัย 

   5.3   นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยหรือการศึกษา
คนควาอิสระ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา     

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

ตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)    

   แผน ข ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
     (1)  การสอบเคาโครงการศึกษาคนควาอิสระ 
     (2)  การเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ 
     (3)  การสอบประมวลผลความรูและปากเปลา 
 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 16 

อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ 
 2. นักวิชาชีพทางดานสื่อสารมวลชน 
 3. เจาหนาท่ี หรือผูบริหารท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร   ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนน

พหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
      โทร. 0-2997-2222 ตอ 4729 
      http://ca.rsu.ac.th/Course-Master.aspx    
      e-mail: gradcommarts.rsu@gmail.com 
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