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สาขาวิชานิเทศศาสตร 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Communication Arts Program in Communication Arts 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Communication Arts  
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : นศ.ม. (นิเทศศาสตร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : M.Com.Arts (Communication Arts) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนิเทศศาสตร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 องคความรูดานนิเทศศาสตรองครวมศึกษา ครอบคลุมขอบเขตสําคัญ 3 ดานคือ นิเทศศาสตรทฤษฏี นิเทศ
ศาสตรวิพากษ และนิเทศศาสตรปฏิบัติ โดยมีวิจัยเปนแกนกลาง เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรู ความจริง สามารถ
ประยุกตใชในการแกปญหาดานการสื่อสารในบริบทตางๆใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาองคความรูดานนิเทศ
ศาสตร ตลอดจนการสรางสรรคงานทางการสื่อสารเพ่ือพัฒนางานวิชาชีพ และเสริมสรางสิ่งท่ีเปนประโยชนตอ
สังคมและวงการวิชาการ 
 
ความสําคัญ 
 ปจจุบันมีความจําเปนท่ีจะตองมีการผนึกกําลังความรู ความคิด และประสบการณของนักวิชาชีพและ
วิชาการดานนิเทศศาสตร เพ่ือพัฒนานักคิด นักวิจัย และนักปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดนิเทศศาสตรองค
รวมศึกษา ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการท้ังดานวิชาการและการปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตร 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือใหผูศึกษามีความรูนิเทศศาสตรองครวม และสามารถประยุกตความรูทางดานนิเทศศาสตรองครวม
ในการศึกษาวิจัยนิเทศศาสตรเฉพาะทางตามพ้ืนฐานความถนัดและเพ่ือพัฒนางานวิชาชีพใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
 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. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ  
 4. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2. อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษา ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห  
หรือตามดุลยพินิจของผูอํานวยการหลักสูตร 
 3.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 4.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 ดังนี ้
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
วาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับข้ัน 
(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 
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 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือไดรับ
การอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา  การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน 
หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 
แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาว
ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือ
สัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยน
เม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน 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   ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
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  1.5   ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 2. แผน ข 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย

ขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  2.2   ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.3 รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนไดใน 2 ลักษณะ 
 ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

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

     ลักษณะท่ี 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึงเปน
การนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพร จากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลงาน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมต่ํา
กวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

  2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  2.5  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
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 
 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 
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รายวิชาในหลักสูตร  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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 วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร         3(3-0-6) 
   (Communication Research Methodology) 
COM 623 สัมมนางานวิจัยการสื่อสาร         3(3-0-6) 
   (Seminar in Communication Research) 
COM 631 หลักการวิจารณการสื่อสาร         3(3-0-6) 
   (Principles 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 เลือกศึกษารายวิชา
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
COM 612  ทรรศนียมิติวาดวยภูมิทัศนสื่อและการรูเทาทันสื่อ  3(3-0-6) 
   (Perspectives on Media Landscape and Media Literacy) 
COM 613 การสื่อสารกับวัฒนธรรมศึกษา        3(3-0-6) 
   (Communication and Cultural Studies)  
COM 641 เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคม       3(3-0-6) 
   (Communication Technologies and Society) 
COM 642 การจัดการระบบการสื่อสารสําหรับการประกอบกิจการ 3(3-0-6) 
   (Communication System Management for Entrepreneurship) 
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COM 680 หัวขอเฉพาะทางการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Communication) 
COM 681 สัมมนาจริยธรรมสื่อมวลชนและสื่อใหม     3(3-0-6) 
   (Seminar in Mass Media and New Media Ethics) 
 
 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 วิธีวิทยาการวิจัยการสือ่สาร               3(3-0-6) 
              (Communication Research Methodology) 
COM 631 หลักการวิพากษการสื่อสาร                3(3-0-6) 
              (Principles 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(0-6-3) 
              (Thesis)    
COM _ _  วิชาเลือก                                     3(3-0-6) 
              (Elective)    
COM _ _  วิชาเลือก                                     3(3-0-6) 
              (Elective)  
                                               รวม   15  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
COM 611 ทฤษฎีการสื่อสาร                           3(3-0-6) 
              (Communication Theories)    
COM 621 วิธีวิทยาการวิจัยการสือ่สาร               3(3-0-6) 
              (Communication Research Methodology) 
COM 631 หลักการวิวิจารณการสื่อสาร              3(3-0-6) 
              (Principles 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 

 
 

ช้ันปท่ี 2 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

COM 699    วิทยานิพนธ                              3(0-6-3) 
                 (Thesis)    
 
 

                               รวม   3   หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

COM 699    วิทยานิพนธ                             6(0-12-6) 
                 (Thesis)    
 
 

                               รวม   6   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
COM _ _ _วิชาเลือก                                   3(3-0-6) 
               (Elective)    
COM _ _ _วิชาเลือก                                   3(3-0-6) 
               (Elective)    
                                                  รวม   6  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
COM 697 การศึกษาคนควาอิสระ                   6(0-12-6) 
              (Independent Study) 
COM 698  การสอบประมวลความรู                 0(0-0-0) 
      (Comprehensive Examination) 
                                                  รวม   6  หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL 500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน 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. 
 
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 จาก
รายวิชาตอไปนี้                       
COM 611 ทฤษฎีการส่ือสาร                      3(3-0-6) 
   (Communication Theories) 
  การสํารวจท่ีมา ลักษณะเดน และลักษณะท่ีแตกตางของกลุมทฤษฎีการสื่อสารของมนุษยท่ีสําคัญๆ อาทิ 
กลุมทฤษฎีโครงสรางและการหนาท่ี ทฤษฎีกระบวนจิตและพฤติกรรม ทฤษฎีวินิจสารและวิพากษ เนนทฤษฎี
ระบบ ทฤษฎีสัญญาณและภาษา ทฤษฎีวาทกรรมและสนทนาวิเคราะหทฤษฎีการผลิตและกระบวนการรับสาร 
บริบทตางๆ ของการสื่อสาร กลุมทฤษฎีสื่อมวลชนและสื่อใหม ศึกษาทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาและ
โครงสราง สื่อและผูรับสาร 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 and new media theory such as 
theories about content and structure, media and audience and also theories about 
communication effects on cultures and individuals. 
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COM 621 วิธีวิทยาการวิจัยการส่ือสาร                     3(3-0-6) 
   (Communication Research Methodology) 
 ปรัชญาการวิจัยสังคมศาสตร การวิจัยนิเทศศาสตร ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับการวิจัย ขอเหมือนและ
ขอตางระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเลือกประเด็นปญหาการสื่อสารสําหรับการวิจัย วิธีการ
และข้ันตอนของการวิจัยการสื่อสารท้ังเชิงประวัติ เชิงพรรณนา เชิงทดลองและเชิงวิพากษ จริยธรรมการวิจัย 
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 หลักการวิจารณการส่ือสาร        3(3-0-6) 
   (Principles of Communication Criticism) 
 หลักการวิจารณการสื่อสาร ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ มุงเนนการวิจารณแนวรูปแบบนิยม การ
วิจารณแนวอิงบริบท การวิจารณแนวมารกซิสต การวิจารณแนวสตรีนิยม การวิจารณแนวเปรียบเทียบตระกูล 
และการวิจารณแนวจิตวิเคราะห ศึกษาหลักการวิเคราะหสาร วินิจสารและวินิจฉัยคุณคาของสารรวมถึงบริบทของ
การสื่อสาร ศึกษาหลักการวิจารณและการนําไปสูปฏิบัติการในทางการวิตจารณ 
 Principles of communication criticism; theories, and approaches focusing on formalist 
criticism, contextual criticism, marxist criticism and feminist criticism, genre criticism, and 
psychoanalysis criticism; principles of analysis, interpretation, and evaluation of communication 
texts and contexts, study the principles of criticism and how to principles function in terms of 
practical criticism. 
 
COM 633 การบูรณาการวิจัยทางการส่ือสาร      3(3-0-6) 
   (Integration of  Communication Research) 
 การบูรณาการทฤษฎีการสื่อสาร ความเขาใจกระบวนการสื่อสารทุกรูปแบบในทุกบริบท นําระเบียบวิธีวิจัย
ไปประยุกตใช การออกแบบงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับปญหาการสื่อสารระดับตางๆ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และประยุกตหลักการวิพากษการสื่อสาร โดยมุงเนนท่ีการวิพากษการสื่อสารโดยอาศัยทฤษฎีตางๆ เปนเครื่องมือ 
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 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 เลือกศึกษารายวิชา
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
COM 612  ทรรศนียมิติวาดวยภูมิทัศนส่ือและการรูเทาทันส่ือ  3(3-0-6) 
   (Perspectives on Media Landscape 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; 
communication in contexts of multicultural society such as political system, dominance of 
technology system and belief and value system. 
 
COM 641 เทคโนโลยีการส่ือสารกับสังคม       3(3-0-6) 
   (Communication Technologies and Society) 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท้ังการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารรูปแบบใหม เนนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม ความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารตอสังคม
ยุคหลังสมัยใหม และสังคมธรรมาธิปไตย การหลอมรวมของสื่อกับการเลาเรื่องขามสื่อ ผลกระทบของเทคโนโลยี
การสื่อสารยุคดิจิทัลตอปจเจกบุคคลและสังคมในระดับชาติ ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก  
 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 
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society and dharmacarcy society; media convergence and transmedia storytelling; impacts of 
the technologies in digital era on individuals and society at national, ASEAN region and global. 
 
COM 642 การจัดการระบบการส่ือสารสําหรับการประกอบกิจการ 3(3-0-6) 
   (Communication System Management for Entrepreneurship) 
 ประมวลองคความรูวาดวยการบริหารจัดการระบบการสื่อสาร  ในระดับองคการขนาดกลางและเล็ก และ
ขนาดใหญ  ศึกษาปญหาและการจัดการปญหาการสื่อสารขององคกรขนาดตางๆ และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ยุคดิจิทัล สํารวจปญหาการจัดการดานสื่อสารของการประกอบกิจการทามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การสื่อสาร   
 Compilation of knowledge about communication system management in small and 
medium entreprises to large- scaled organizations; studies problems and solutions of all kinds 
of organizations and business changes in digital era; investigates the problems of 
entrepreneurship in digital transformation of information technology 
 
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 สัมมนาจริยธรรมส่ือมวลชนและส่ือใหม     3(3-0-6) 
   (Seminar in Mass Media and New Media Ethics) 
 จริยธรรมสื่อ อภิปรายแนวคิดทางจริยศาสตร ความสําคัญและคุณคาทางสังคมของสื่อมวลชนและสื่อใหม 
ไดแก สื่อสังคมออนไลนและสื่อมัลติมีเดีย ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนและสื่อใหมในฐานะ
ปจเจกชนและในฐานะองคการ ความรูเทาทันสื่อและขาวสาร วิเคราะหปรากฎการณดานจริยธรรมสื่อจาก
กรณีศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
 Media ethics, discussion of ethical concepts; importance and social value of mass 
communication and new media such as online social media and multimedia; functionalities and 
accountabilities of mass media and new media as individuals and as an organization, knowledge 
of media and news literacy, analyse situations of media ethics from current case studies in 
Thailand and other countries.   
 
 4.  หมวดการศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)(6 หนวยกิต) 
COM  697 การศึกษาคนควาอิสระ             6(0-18-9)       
   (Independent Study) 
 ศึกษา คนควา วิจัยหรือสรางสรรคงานในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารภายใตการแนะนําของอาจารยในท่ี
ปรึกษา  
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 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) 
 สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณเพ่ิมเติมใหอยูในดุลย-พินิจของคณะกรรมการ 
 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. 
 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
การสื่อสาร ตามระเบียบข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
  การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) ทําการศึกษาหรือสรางสรรคชิ้นงานในประเด็นหรือปญหาทางการ
สื่อสาร หรือประเด็นท่ีเก่ียวของ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา   
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัยหรอืการศึกษาคนควาอิสระใหมท่ีสรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชในวงการสื่อสารท่ีเกิด
ประโยชนตอสังคม โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3.  ชวงเวลา 

  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)  : ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 1 และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 
และ ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 

  การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)   :  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2   
 4.  จํานวนหนวยกิต 
  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)   12  หนวยกิต 
  การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)    6  หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ  
  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) มีการเตรียมการดังนี้ 
   1) ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดกิจกรรมในรายวิชาเพ่ือเตรียมความพรอมใน

การทําวิทยานิพนธใหแกนักศึกษา  
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   2) นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธตามองคประกอบการทําวิทยานิพนธตอท่ีประชุม
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   3) นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการทําวิทยานิพนธ ภายใตการให
คําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา    

  การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) มีการเตรียมการดังนี้     
   1) ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดกิจกรรมในรายวิชาเพ่ือเตรียมความพรอมใน

การทําการศึกษาคนควาอิสระใหแกนักศึกษา  
   2) นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธตามองคประกอบการทําการศึกษาคนควาอิสระตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
   3) นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการทําการศึกษาคนควาอิสระ 

ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา    
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) ประเมินผลจาก 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1)  การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
   2)  การเสนอวิทยานิพนธ 
   3)  การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
  การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) ประเมินผลจาก 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1) การสอบเคาโครงการศึกษาคนควาอิสระ 
   2) การเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ 
   3) การสอบประมวลผลความรูและปากเปลา 
   4) การเผยแพรรายงานการศึกษาคนควาอิสระ 
 
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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