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หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตรและโทรทัศน 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต    
       สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตรและโทรทัศน 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Communication Arts    
       Program in Film and Television Writing and Directing 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
         (การเขียนบทและการกํากับภาพยนตรและโทรทัศน) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Communication Arts   
         (Film and Television Writing and Directing) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : นศ.ม.(การเขียนบทและการกํากับภาพยนตรและโทรทัศน)   
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนิเทศศาสตร และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 โลกยุคปจจุบันมีการเปดกวางอยางเสรี  สังคมยอมรับความแตกตางท่ีหลากหลาย และมีทิศทางเปนสังคม
พหุวัฒนธรรมท่ีสนใจการนําเอาสรรพสิ่งตางๆมาบูรณาการหลอมรวมเขาดวยกัน ในโลกวิชาการก็เชนกัน การ
นําเอาศาสตรท่ีแตกตางกันมาผนวกรวมกันเพ่ือสรางองคความรูแบบสหวิทยาการนับเปนสิ่งจําเปนยิ่ง  มิเชนนั้นก็
จะไมสามารถสนองตอบตอสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอยางรวดเร็วได  สําหรับแวดวงนิเทศศาสตรซ่ึงเปน
ศาสตรท่ีมีความเชื่อมสัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอยางแนบแนน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะกาวใหทัน
ตอความตองการของสังคมท่ีปจจุบันมุงเนนคุณภาพและความหลากหลาย  หลักสูตรการเขียนบทและกํากับ
ภาพยนตรและโทรทัศน จึงไดรับการออกแบบมาใหเปนสหวิทยาการ ท่ีหลอมรวมเอาองคความรูดานนิเทศศาสตร
หลายแขนงมาผนึกรวมเขาดวยกัน เพ่ือสรางนวัตกรรมการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองสังคมปจจุบันได  โดยองค
ความรูอันแตกตางท่ีไดนํามาผสมผสานจนเปนหลักสูตรลักษณะสหวิทยาการนี้ประกอบดวย องคความรูดาน
ภาพยนตร องคความรูดานโทรทัศน และองคความรูท่ีเก่ียวของกับการใชภาษา และการเขียน  โดยมีแกนสําคัญอยู
ท่ีการเขียนบทและการกํากับอันถือเปนหัวใจสําคัญของศาสตรดานภาพยนตรและโทรทัศน  อยางไรก็ดี นอกจากนี้
ศาสตรดานการเขียนบทและการกํากับแลว  หลักสูตรฯยังไดผนวกรวมองคความรูดานหลักทางนิเทศศาสตรท่ี
สําคัญอีก 3 ดานมารวมไวดวยกัน ไดแกนิเทศศาสตรปฏิบัติ นิเทศศาสตรทฤษฏี และนิเทศศาสตรวิพากษ  เพ่ือให
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถรอบดาน เปนนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีสามารถคนควาและสรางสรรค
ผลงานดานการเขียนบทและการกํากับภาพยนตรและโทรทัศนไดอยางหลากหลาย และมีประสิทธิภาพตรงกับ
ความตองการของสังคม   
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ความสําคัญ 
 สังคมพหุวัฒนธรรมในปจจุบันมีทิศทางตองการเนื้อหาทางสื่อมวลชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ
เนื้อหาท่ีแฝงความรูผนวกความบันเทิงท่ีแปลกใหม แตสภาพการณปจจุบันสังคมกําลังขาดแคลนบุคลากรในดานนี้
อยูมาก การผสานองคความรูแบบสหวิทยาการเพ่ือผลิตผลงานดังท่ีสังคมคาดหวัง  ในแวดวงวิชาการดานนิเทศ
ศาสตร โดยเฉพาะดานภาพยนตรและโทรทัศน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองผลักดันนําเอาองคความรู 
จินตนาการ และประสบการณของนักวิชาชีพและนักวิชาการดานนิเทศศาสตรหลากแขนงมาผสานเขาดวยกัน เพ่ือ
เรงพัฒนานักคิด นักสรางสรรค นักวิชาชีพและนักวิชาการดานการเขียนบทและกํากับภาพยนตรและโทรทัศนใหมี
ศักยภาพสูง ตรงตอความตองการของสังคม 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูดานนิเทศศาสตร โดยเฉพาะดานการเขียนบทและกํากับภาพยนตรและ
โทรทัศน และสามารถประยุกตความรูทางดานนิเทศศาสตรมาศึกษาวิจัยผลงานนิเทศศาสตรเฉพาะทางตาม
พ้ืนฐานความถนัดเพ่ือพัฒนางานวิชาชีพ 
 2. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความสํานึกในพันธกิจ และภารกิจของ
นักวิชาการและนักวิชาชีพ รวมท้ังอุปนิสัยในการแสวงหาความรู และนําเสนอความรูและความจริงท่ีมีคุณคาไป
เสริมสรางประโยชนตอสังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ 
 3. เพ่ือสงเสริมการสรางสรรคผลงาน การวิจัย และพัฒนาองคความรูทางดานนิเทศศาสตร 
 
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 ภาค 
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร - วันอาทิตย  เวลา 09.00 - 17.00 น. 
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยนิเทศศาสตร  อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  
ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    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 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
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ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก2      
  1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ

ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ
ฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  1.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตี พิมพ ในวารสารระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ ท่ี มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกลาว 

  1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

  1.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 2.  แผน ข 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย

ขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.3 รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนไดใน 2 ลักษณะ 
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    ลักษณะท่ี 1  ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกส ท่ี มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับ
สมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

    ลักษณะท่ี  2   เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 
ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพร จากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลงาน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3  คน 
โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

  2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

  2.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร      
 1. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ      18 หนวยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก          9 หนวยกิต 
     4) วิทยานิพนธ       12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ      18 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก       15 หนวยกิต 
     4) การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
     5) การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                               3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
FWD  511  ภาพยนตรและละครโทรทัศนเบื้องตน                                           3(3-0-6) 
   (Introduction  to Film  and Television Series) 
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 2. หมวดวิชาบังคับ      
 นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 18 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้                             
FWD  611  การวิจัยภาพยนตรและละครโทรทัศน                           3(3-0-6) 
    (Film and Television Series Research) 
FWD  612  การเขียนบทภาพยนตร                                                                  3(3-0-6) 
    (Screenwriting for Film) 
FWD  613  การเขียนบทละครโทรทัศน                                                       3(3-0-6) 
    (Script Writing for Television Series) 
FWD  614  การกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน                                       3(1-4-4)                                           
   (Film and Television Series Directing) 
FWD  615  การผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศน                                          3(1-4-4) 
    (Film and Television Series Production)  
FWD  616  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 เลือกศึกษารายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ แผน ข เลือกศึกษารายวิชาไม
นอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
FWD  617  การเขียนบทภาพยนตรข้ันสูง                                                               3(3-0-6) 
    (Advanced Screenwriting for Film) 
FWD  618  การเขียนบทละครโทรทัศนข้ันสูง               3(3-0-6)                                                                                         
    (Advanced Script Writing for Television Series) 
FWD  619  การเขียนบทดัดแปลง                  3(3-0-6)                                                                                         
    (Adapted Script Writing) 
FWD  620  สัมมนาการเขียนบทภาพยนตรและละครโทรทัศน                                    3(3-0-6)                                                                                         
    (Seminar in Script Writing for Film and Television Series) 
FWD  621  การวิเคราะหบทเพ่ือการกํากับภาพยนตร              3(1-4-4)                                                                                         
    (Script Analysis for Film Directing) 
FWD  622  การกํากับภาพยนตรข้ันสูง                                                             3(1-4-4) 
    (Advanced Directing for Film) 
FWD  623  การกํากับละครโทรทัศนข้ันสูง                                                     3(1-4-4) 
    (Advanced Directing for Television Series) 
FWD  624  สัมมนาการกํากับภาพยนตร        3(3-0-6)                                                 
    (Seminar in Film Directing) 
FWD  625  การถายทําระบบกลองเดียว                                                                  3(1-4-4) 
    (Single Camera Production) 
FWD  626  การถายทําระบบหลายกลอง                                                               3(1-4-4) 
    (Multi Camera Production)  
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FWD  627  การกํากับข้ันสูงสําหรับภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทดรามา        3(1-4-4) 
    (Advanced Directing for Dramatic Film and Television Series) 
FWD  628  การกํากับข้ันสูงสําหรับภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทตลก     3(1-4-4) 
    (Advanced Directing for Comedy Film and Television Series) 
FWD  629      การวิจารณภาพยนตรและละครโทรทัศน                                                  3(3-0-6)                                                                                                                                                 
    (Film and Television Series Criticism) 
FWD  630  การเขียนบทและกํากับภาพยนตรสารคดี                                                 3(3-0-6)                                                              
    (Screenwriting and Directing for Documentary Film) 
 
 4. 3.1.3.4 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2 ) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) 
FWD  697  การศึกษาคนควาอิสระ                      6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
FWD  698  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
          (Comprehensive Examination) 
FWD  699    วิทยานิพนธ           12(0-36-18) 
           (Thesis) 
 
แผนการศึกษา   

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

FWD 611 การวิจัยภาพยนตรและละครโทรทัศน    3(3-0-6)                                           
FWD 612 การเขียนบทภาพยนตร                     3(3-0-6)                                                
FWD 613 การเขียนบทละครโทรทัศน                3(3-0-6)                                               
FWD 614 การกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน  3(1-4-4)                                                                        
                                                รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศึกษาท่ี 2 
FWD 615 การผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศน    3(1-4-4) 
FWD 616 สัมมนาทฤษฎีการเขียนบท                 3(3-0-6)   
             และการกํากับภาพยนตรและ 
             ละครโทรทัศน                 
FWD……………วิชาเลือก 1                               3(3-0-6) 
FWD……………วิชาเลือก 2                               3(3-0-6) 

รวม   12  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
FWD 611 การวิจัยภาพยนตรและละครโทรทัศน    3(3-0-6)                                           
FWD 612 การเขียนบทภาพยนตร                     3(3-0-6)                                                
FWD 613 การเขียนบทละครโทรทัศน                3(3-0-6)                                               
FWD 614 การกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน  3(1-4-4)                                                                        
                                                รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศึกษาท่ี 2 
FWD 615 การผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศน    3(1-4-4) 
FWD 616 สัมมนาทฤษฎีการเขียนบท                 3(3-0-6) 
             และการกํากับภาพยนตรและ 
             ละครโทรทัศน                 
FWD……………วิชาเลือก1                                3(3-0-6) 
FWD……………วิชาเลือก 2                               3(3-0-6) 

รวม   12  หนวยกิต                                                                              

 
 
 
 
 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 9 

ช้ันปท่ี 2 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

 
รวม   6    หนวยกิต 

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

   
 รวม   9    หนวยกิต 

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

รวม   9  หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

รวม   6  หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ีใช
ศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและการ
เขียน  
 Development of listening  and reading skills to conceptualize  main points of complex 
technical and non-technical texts, skills  in  presenting viewpoints, giving arguments and counter 
arguments both orally and in  writing.     
 
FWD  511 ภาพยนตรและละครโทรทัศนเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
        (Introduction to Film and  Television Series) 
 พัฒนาการความเปนมาของภาพยนตรและละครโทรทัศน ท้ังในระดับนานาชาติและของไทย  การสื่อ
ความหมายของภาพยนตรและละครโทรทัศน  ภาษาภาพ  การลําดับภาพ  และการสื่อสารดวยเสียง 
 Development of  film and  television  series,  local  and   international development,  
film  and television  series  language,  editing,  and  various  meaning  interpretation  in  film 
and television series.   
 
 2. หมวดวิชาบังคับ   
 นักศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 18 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้  
FWD  611   การวิจัยภาพยนตรและละครโทรทัศน                           3(3-0-6)
   (Film  and  Television  Series  Research ) 
 แนวคิดและปรัชญาการวิจัยสังคมศาสตร การวิจัยภาพยนตรและละครโทรทัศน ความสัมพันธระหวาง
ทฤษฎีกับการวิจัย การเลือกประเด็นปญหาสําหรับการวิจัยภาพยนตรและละครโทรทัศน   วิธีการและข้ันตอนของ
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การวิจัย  ท้ังเชิงประวัติ  เชิงพรรณนา  และเชิงวิพากษ  จริยธรรมการวิจัย แนวโนมในการวิจัยภาพยนตรและ
ละครโทรทัศน                         
 Concept and philosophy of social sciences; film and television  series  research; 
relationship between theories and research; selection of film and television  series  problems; 
methods and process of historical, descriptive, and critical researches; ethical issues in research; 
trends of  film and television  series  research. 
                        
FWD  612  การเขียนบทภาพยนตร                                                                 3(3-0-6) 
   (Screenwriting  for  Film) 
 หลักการเขียนบทภาพยนตร องคประกอบของการเลาเรื่องในภาพยนตร  ตัวละคร  ฉาก ความขัดแยง  
แกนเรื่อง  การพัฒนาโครงเรื่อง  และการฝกเขียนบทภาพยนตรขนาดสั้นท่ีสมบูรณ 
 Principles  of  film  script   writing, components  of  film  narration,  characters,  settings,   
conflicts, themes,  plot  development  and  practicing  in  writing  complete   short  films. 
  
FWD  613  การเขียนบทละครโทรทัศน                                                       3(3-0-6) 
   (Script Writing  for  Television  Series) 
 พ้ืนฐานของการละครตางๆ  หลักการเขียนบทละครโทรทัศน  องคประกอบของละครโทรทัศน  ตัวละคร  
ฉาก ความขัดแยง  แกนเรื่อง  การพัฒนาโครงเรื่อง  และการฝกเขียนบทละครโทรทัศนขนาดสั้น   
 Fundamental concepts of  various types of theater; principles of television  series  script 
writing; components  of  narrative  in  television  series,  characters, settings, conflicts, themes,  
plot  development;  and  practicing  in  writing  complete  television  series. 
  
FWD  614  การกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน                                             3(1-4-4)                                                              
   (Film and Television  Series  Directing) 
 หลักการกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน  การกํากับการแสดง  และควบคุมองคประกอบในภาพยนตร
และละครโทรทัศน  การตีความบท  การฝกซอมนักแสดง การนําความรูจากหลักการไปสูการทดลองกํากับ
ภาพยนตรและละครโทรทัศน         
 Principles and concepts of  film  and  television  series  directing,  directing  the  actors, 
controlling  the film and television  series  components, screenplay  interpretation, rehearsal,  
emphasizing  on  applying  knowledge  to  practice  film   and  television  series  directing.  
 
FWD  615 การผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศน                                        3(1-4-4) 
   (Film  and  Television  Series Production) 
 การฝกปฏิบัติในกระบวนการผลิต  การถายภาพ การบันทึกเสียง  การจัดแสง และการลําดับภาพ  
สําหรับงานภาพยนตรและละครโทรทัศน 
 Practice  in  the  production  process of photography,  sound recording, lighting  and  
editing  films  and  television  series.  
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FWD  616  สัมมนาทฤษฎีการเขียนบทและการกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน      3(3-0-6) 
   (Seminar in Theories of Script Writing and Directing for Film and  
   Television Series)                 
 ศึกษา วิเคราะห และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับทฤษฎีทางภาพยนตร และทฤษฎีทางละครโทรทัศน 
เพ่ือนําไปประยุกตใชในการการเขียนบท และกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน     
 Studying, analyzing, and discussing theories of script writing, their application in film 
directing and television series directing.                              
 
 3. หมวดวิชาเลือก 
   นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวิชาไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ แผน ข เลือกศึกษา
รายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้       
FWD  617 การเขียนบทภาพยนตรข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced  Screenwriting for  Film) 
 การเขียนบทภาพยนตรขนาดยาว การเขียนบทสําหรับภาพยนตรประเภทตางๆ เชน ภาพยนตรสยองขวัญ 
ภาพยนตรนักสืบ การเขียนบทสนทนา และวิเคราะหบทสนทนาในภาพยนตร 
 Feature-length script writing, various  styles of  script writing  for  films , horror films, 
detective films, dialogue  script  writing,  and  analyzing  dialogues in films. 
 
FWD  618  การเขียนบทละครโทรทัศนข้ันสูง               3(3-0-6)                                                
   (Advanced  Script Writing  for  Television Series) 
 การเขียนโครงสรางบทละครโทรทัศน  เทคนิคการเชื่อมตอเรื่อง  การเขียนบทสนทนา การเขียนโครงเรื่อง
ของละครโทรทัศนขนาดยาว  การศึกษาบทละครท่ีประสบความสําเร็จ  ฝกฝนการเขียนละครโทรทัศน  แบบ
รายบุคคลและแบบกลุม 
 Structures of scriptwriting for television series; techniques of connecting issues, dialogue 
writing, storyline writing in television series, studying successful scripts, practicing script writing 
for television series as individually and in group. 
 
FWD  619  การเขียนบทดัดแปลง                 3(3-0-6)                                               
   (Adapted Script Writing) 
 การเขียนบทภาพยนตรและบทละครโทรทัศนท่ีดัดแปลงจากงานเขียนตางๆ เชน เรื่องสั้น นวนิยาย  ละคร
เวที   ขาว   บทความ  การเขียนโครงเรื่อง  และการพัฒนาเปนบทภาพยนตรและบทละครโทรทัศนดัดแปลง 
 Writing adaptation of  screenplay  and  television series scripts  from various  of  source  
materials: short stories, novels, drama theater, articles, storylines; adapted screenplay and 
adapted television series script development.  
   
FWD  620  สัมมนาการเขียนบทภาพยนตรและละครโทรทัศน                                 3(3-0-6)                     
   (Seminar in  Script Writing  for  Film  and  Television  Series)   
 วิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทของบทภาพยนตรและบทละครโทรทัศน  แนวทาง
ในการเขียนบทประเภทตางๆท่ีเหมาะสม  เชน  บทแนวดรามา  บทแนวสยองขวญั บทแนวตลก  บทแนวสืบสวน 
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สอบสวน  ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ของเรื่องการเขียน  
 Analysis and discussion of 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  การวิเคราะหบทเพ่ือการกํากับภาพยนตร              3(1-4-4)                                                                                         
   (Script Analysis  for  Film Directing) 
 การวิเคราะหบทและนําเอาบทมาปรับใชในการกํากับภาพยนตร  โดยเนนการตีความจากบท  การฝกซอม
ใหตรงกับบท  การกํากับโดยใชการตีความหมาย ใหมจากบทท่ีมีอยูแลวผานการถายทํา 
 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 การกํากับภาพยนตรข้ันสูง                                                             3(1-4-4) 
   (Advanced  Directing  for  Film) 
 ความรูเก่ียวกับการกํากับภาพยนตรข้ันสูง ฝกการกํากับและผลิตภาพยนตรขนาดสั้น วิเคราะหรูปแบบการ
กํากับภาพยนตรของผูกํากับภาพยนตรท่ีมีชื่อเสียง  โดยพิจารณาจากประเภทภาพยนตรท่ีหลากหลายท่ีกํากับโดยผู
กํากับภาพยนตรไทย และภาพยนตรตางประเทศ  
 Knowledge of advanced directing for film, 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 directors. 
 
FWD  623 การกํากับละครโทรทัศนข้ันสูง                                                     3(1-4-4) 
   (Advanced Directing  for  Television Series) 
 ความรูเก่ียวกับการกํากับละครโทรทัศนข้ันสูง ฝกปฏิบัติการกํากับละครโทรทัศนขนาดสั้น  วิเคราะห
รูปแบบการกํากับละครโทรทัศนท่ีมีชื่อเสียงของไทยและตางประเทศ โดยเนนศึกษาแนวทางของละครท่ี
หลากหลาย อาทิ แนวนักสืบ  แนวสยองขวัญ  และแนวประวัติศาสตร  
 Knowledge of advanced directing for television series, practicing directing for short 
television series, analyzing directing styles of famous television series of Thai and international, 
emphasizing various types of television series: detective television series, horror television series, 
and historical television series. 
 
FWD  624 สัมมนาการกํากับภาพยนตร        3(3-0-6)                                               
   (Seminar in  Film  Directing) 
 วิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการกํากับภาพยนตร โดยเนนไปท่ีผูกํากับซ่ึงเขียนบทดวย
ตนเอง หรือมีรูปแบบการเลาเรื่องเฉพาะตัว 
 Analyzing and discussing film directing, emphasizing directors  writing their own scripts or 
creating  specific types of narrative styles. 
. 
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FWD  625 การถายทําระบบกลองเดียว           3(1-4-4) 
   (Single  Camera  Production) 
 ความรูเก่ียวกับการถายทําระบบกลองเดียว ฝกปฏิบัติการกํากับและผลิตละครโทรทัศนขนาดสั้นโดยใช
ระบบการถายทําดวยกลองเดี่ยว ถายทําในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ 
 Knowledge of  single  camera  production,  practicing directing  and  producing  short   
television series with single camera system  inside and outside of studio. 
 
FWD  626 การถายทําระบบหลายกลอง                                                       3(1-4-4) 
   (Multi  Camera  Production)     
 ความรูเก่ียวกับการถายทําระบบหลายกลอง ฝกปฏิบัติการกํากับและผลิตละครโทรทัศนขนาดสั้นโดยใช
ระบบการถายทําดวยกลองหลายตัว ถายทําท้ังในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ 
 Knowledge of multi camera production, practicing directing and producing short 
television series with multi camera system inside and outside of studio. 
   
FWD  627 การกํากับข้ันสูงสําหรับภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทดรามา          3(1-4-4) 
   (Advanced  Directing  for  Dramatic Film and Television  Series) 
 ความรูเก่ียวกับการกํากับข้ันสูงสําหรับภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทดรามา  ฝกปฏิบัติการกํากับ
และผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทดรามา วิเคราะหรูปแบบ   ของการกํากับท่ีเนนอารมณตางๆ  โดย
ศึกษาเปรียบเทียบท้ังผูกํากับของไทยและตางประเทศ  
 Knowledge of advanced  directing  for  dramatic film and television  series,    practicing   
directing and producing dramatic film and television series, analyzing styles of  focused 
emotional directing,  comparing Thai and international directors. 
 
FWD  628 การกํากับข้ันสูงสําหรับภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทตลก     3(1-4-4) 
   (Advanced  Directing  for  Comedy Film  and Television  Series) 
 ความรูเก่ียวกับการกํากับข้ันสูงสําหรับภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทตลก  ฝกปฏิบัติการกํากับ
ภาพยนตรและละครโทรทัศนประเภทตลก  วิเคราะหรูปแบบของการกํากับท่ีเนนอารมณขบขัน โดยศึกษาแนวทาง
ท้ังจากผูกํากับไทยและตางประเทศ 
 Knowledge of advanced  directing  for  comedy film  and television  series, practicing  
directing  comedy  film  and television  series, analyzing styles of  focused comedy directing,   
relying on Thai and international directors. 
 
FWD  629  การวิจารณภาพยนตรและละครโทรทัศน                                            3(3-0-6)                                
   (Film  and  Television  Series  Criticism) 
 การศึกษาดานสุนทรียศาสตร แนวคิด และทฤษฎีในการวิจารณของสํานักคิดตางๆเพ่ือนํามาใชในการ
พัฒนาบท  การกํากับภาพยนตร และการกํากับละครโทรทัศน       
 Studying aesthetic concepts and criticizing theories from various schools, their 
application in development of script writing, film directing, and television series directing.  
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FWD  630  การเขียนบทและกํากับภาพยนตรสารคดี                                         3(3-0-6)                                                              
   (Screenwriting  and Directing for Documentary Film) 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับภาพยนตรสารคดี  การสํารวจ คนควาขอมูลเพ่ือใชในการเขียนบท  หลักการ
และรูปแบบของการเขียนบท  การเตรียมการผลิต และการกํากับภาพยนตรสารคดี 
 Principles and concepts  of  documentary film,   survey and research for  documentary 
screenwriting,  principles and format of screenwriting,  preparing for  production  and  direction 
of  documentary films.   
 
 4. หมวดวิทยานิพนธ  / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)         
FWD  697  การศึกษาคนควาอิสระ                      6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
 ศึกษา คนควา และสรางสรรคงานในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการเขียนบทภาพยนตร  หรือบทละครโทรทัศน  
หรือการกํากับภาพยนตร หรือการกํากับละครโทรทัศน  ภายใตการแนะนําของอาจารยในท่ีปรึกษา  
 Investigation and creation of  innovative  projects with topics  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) 
 สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจสอบปากเปลาเพ่ิมเติม โดยใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสอบประมวลความรู 
 A written examination of major course work, an appointed examination committee may          
also   require  an  oral examination. 
 
FWD  699 วิทยานิพนธ          12 (0-36-18) 
   (Thesis) 
 คนควาและวิจัยหัวขอท่ีเก่ียวของกับการเขียนบทภาพยนตร หรือบทละครโทรทัศน หรือการกํากับ
ภาพยนตร  หรือการกํากับละครโทรทัศน  ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร   
 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. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  การศึกษาคนควาอิสระ : ทําการศึกษาหรือสรางสรรคชิ้นงานท่ีเก่ียวของกับการเขียนบท การกํากับ

ภาพยนตรและละครโทรทัศน ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
  วิทยานิพนธ :     ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ

เขียนบท การกํากับภาพยนตรและละครโทรทัศน   ตามระเบียบข้ันตอน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
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 เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมท่ีสรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชในวงการสื่อสารท่ีเกิด
ประโยชนตอสังคม โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 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 เชิง

ปฏิบัติการ วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบการ
วิจัย  

   5.2  นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบการ
วิจัยตอท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   5.3 นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยหรือการศึกษา
คนควาอิสระ ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา    

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

วารสารหรือสิ่ งพิมพทางวิชาการเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี มีรายงานการประชุม 
(Proceeding)    

     แผน ข ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1) การสอบเคาโครงการศึกษาคนควาอิสระ 
   2) การเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ 
   3) การสอบประมวลผลความรูและปากเปลา 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  นักเขียนบทภาพยนตร 
 2.  นักเขียนบทละครโทรทัศน 
 3.  ผูกํากับภาพยนตร 
 4.  ผูกํากับละครโทรทัศน 
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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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