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คณะสื่อสารมวลชน 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ    Master of Arts Program in Communication Arts   

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ     Master of Arts (Communication Arts)  

อักษรย่อ  ภาษาไทย   ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 

อักษรย่อ  ภาษาอังกฤษ    M.A. (Communication Arts)  
 

โครงสร้างสำหรับหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานเิทศศาสตร ์

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
จำนวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1 1 
2. หมวดวิชาบังคับ (3) ไม่นับหน่วยกิต (3) ไม่นับหน่วยกิต 
3. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (6) ไม่นับหน่วยกิต (6) ไม่นับหน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 24 33 
    - วิชาแกน 6 6 
    - วิชาเอก 18 27 
5.  หมวดวิชาเลือก - - 
6.  หมวดวิชาการสอบประมวลความรู ้ - (0) ไม่นับหน่วยกิต 
7.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์ 12 - 
8.  หมวดวิชาการค้นคว้าอสิระ - 3 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37 37 
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โครงสร้างของหลักสูตรแผน ก 2 และแผน ข  
 

1. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวชิา จำนวนหน่วยกิต 

RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 
(Knowledge and Morality for Graduate Studies) 

1 (1-1-0)  

   นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชา RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยนับ     
หน่วยกิต จึงจะผ่านการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 
 

2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   
             วิชาปรับพื้นฐานโดยให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 6 หน่วยกิต เป็นวิชาสำหรับ

นักศึกษาที่ยังมีพื้นฐานไม่เพียงพอสำหรับการเรียนวิชาระดับปริญญาโทนิเทศศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา จะเป็น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนศึกษา แต่ไม่นับหน่วยกิต (S) จากกระบวนวิชาดังต่อไปนี ้

 

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวชิา จำนวนหน่วยกิต 

*CAS6001 หลักคิดพื้นฐานทางนิเทศศาสตร ์
(The Basic Concepts in Communication Arts) 

(3) (3-0-6) 

*CAS6002 กระบวนทัศน์และหลักทฤษฎีการสื่อสาร 
(Paradigm and Principle of Communication Theory) 
 

(3) (3-0-6) 

3. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  
                    นักศึกษาในทัง้สองแผนของหลักสูตร ต้องสอบผ่านวิชาในหมวดต่อไปนี้  ตามเงื่อนไขดังนี้ 

  ภาษาอังกฤษ 
  ต้องสอบภาษาอังกฤษเพื่อนักนิเทศศาสตร์ : CAS6000 หรือ สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษา: RU-Test ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยไม่นับหน่วยกิตให้และต้องสอบได้อักษร
ระดับคะแนน S (เอส) จึงจะผ่านการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตได ้ดังนี้ 

 

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวชิา จำนวนหน่วยกิต 

*CAS6000 ภาษาอังกฤษเพื่อนักนิเทศศาสตร ์
(English for Communication Arts Practitioner) 

(3) (3-0-6) 

หรือ RU-Test ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
(English for Graduate Students) 

(3) (3-0-6) 

     

    4. หมวดวิชาเฉพาะ 
    4.1. วิชาแกน 
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       จำนวน 6 หน่วยกิต เป็นวิชาที่นักศึกษานิเทศศาสตร์ทั้ง 2 แผน จะต้องเรียน
ร่วมกัน (ได้แก่ วิชา CAS6100 และวิชา CAS6101 รวมจำนวน 6 หน่วยกิต) ดังต่อไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวชิา จำนวนหน่วยกิต 

*CAS6100 การวิจัยการสื่อสารและสื่อ 
(Communication and Media Research) 

3 (3-0-6)      

*CAS6101 สัมมนาการสื่อสารและสื่อ 
(Seminar in Communication and Media) 

3 (3-0-6)      

 

   4.2 วิชาเอก 
แผน ก แบบ ก2  18  หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี ้
 

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวชิา จำนวนหน่วยกิต 

*CAS6200 
 

*CAS6300 
 

*CAS6400 
 

*CAS6201 
 

*CAS6301 
 

*CAS6401 

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Communication Planning) 
จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
(Communication Psychology for Persuasion) 
การสื่อสารกับวัฒนธรรมโพสต์โมเดิร์น 
(Communication and Post-modern Culture)   
สื่อดิจิทัลศึกษา 
(Digital Media Studies) 
การสื่อสารกับประเด็นโลก 
(Communication and Global Issues) 
การสื่อสารเพศวิถ ี
(Communication and Gender Study) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 

แผน ข (วิชาเอก) 27  หน่วยกิต ให้เรียนวิชาเอกเช่นเดียวกับ แผน ก แบบ ก2     
และ ต้องเรียนวิชาต่อไปนี้เพ่ิมอีก 9 หน่วยกิต ได้แก่ 
 

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวชิา จำนวนหน่วยกิต 

*CAS7200 
 

*CAS7300 
 

*CAS7400 
 

*CAS7401 

นวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อ 
(Innovative Media Creation) 
การสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม 
(Communication for Social Mobilization) 
การสื่อสารกับดุลยภาพทางพหุวัฒนธรรม 
(Communication and Peacefulness Multiculture) 
การสื่อสารกับกระแสวัฒนธรรม 
(Communication and Cultural Trends) 
 
 

3 (3-0-6)    
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

เลือก 1 วิชา 
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  5. หมวดวิชาการสอบประมวลความรู้  
นักศึกษาปริญญาโทแผน ข จะต้องสอบ วิชา CAS7097 สอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนและสอบ
ปากเปล่า หรือสอบปากเปล่าในสาขาวิชาเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่าน
กระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และต้องได้ผลการเรียนในวิชา CAS7096 การศึกษาอิสระแล้ว               
รวมไปถึงต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบ CAS7097 ในภาค
การศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งกำหนดการสอบบัณฑิตศึกษาจะประกาศให้ทราบ และการสอบผ่าน
จะได้ผลเป็น S หากสอบไม่ผ่านจะมีผลเป็น U ทั้งนี้นักศึกษามีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง โดยถ้าสอบแก้ตัวไม่
ผ่านจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ (ผลสอบผ่านการสอบประมวลความรู้จะไม่นับหน่วยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวชิา จำนวนหน่วยกิต 

*CAS7097 สอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) 
 

(0) (0-0-0) 

6. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ก แบบ ก2) 
         นักศึกษาต้องยื่นข้อเสนอโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ข้อ 10.3.3 คือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือขั้นต่ำปริญญาโทที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการ 3 รายการ 
อย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้คณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.4 คือ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธาน
กรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรณีกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง รวมถึงให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 26 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 
         นักศึกษาที่เลือกศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 จะต้องทำวิทยานิพนธ์  ตาม
รูปแบบ  และข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยเลือกหัวข้อวิจัยที่นักศึกษามี             
ความสนใจหรือความต้องการศึกษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
และงานวิจัยดังกล่าวจะต้องได้คะแนน S จึงจะผ่านการศึกษาได ้ดังนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา จำนวนหน่วยกิต 

*CAS7099 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

12 (0-0-36) 

    ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถแยกลงทะเบียนเรียนตามจำนวนหน่วยกิจที่ต้องการได้ แต่ต้องลงทะเบียน 
วิชา CAS7099 วิทยานิพนธ์ ให้ครบ 12 หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ 
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  7. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต (เฉพาะนักศึกษาแผน ข เท่านั้น) 
          นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าวิชาการด้วยตนเองเป็นกรณีพิเศษ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารและสื่อ หรือการประยุกต์ใช้ด้านการสื่อสาร สื่อ และ/หรือ การสื่อสารสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชานิเทศศาสตร์ เป็นการสร้างเสริมกรอบความคิดและความรอบรู้ เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนการเขียน
การศึกษาอิสระ โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่ศึกษาเป็นผู้พิจารณาให้คำแนะนำ และเป็นผู้วัดและ
ประเมินผลการศึกษา ในขอบข่ายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น  
 

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวชิา จำนวนหน่วยกิต 

*CAS7096 การค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร ์
(Independent Studies in Communication Arts) 

3 (1-0-9) 
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แผนการศึกษา 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานเิทศศาตร ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

แผน ก แบบก2  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

RAM6001   

*CAS6000 

*CAS6001 

*CAS6002 

*CAS6200 

*CAS6300 

*CAS6400 

*CAS6401 

ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 

ภาษาอังกฤษเพื่อนักนิเทศศาสตร ์

หลักคิดพื้นฐานทางนิเทศศาสตร ์(ปรับพ้ืนฐาน)   

กระบวนทัศน์และหลักทฤษฎีการสื่อสาร (ปรับพื้นฐาน) 

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ ์

จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 

การสื่อสารกับวัฒนธรรมโพสต์โมเดิร์น   

การสื่อสารเพศวิถ ี

1 (1-1-0) 

(3) (3-0-6) 

(3) (3-0-6) 

(3) (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

 รวม 13 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

  

หน่วยกิต 

*CAS6100 

*CAS6101 

*CAS6201 

*CAS6301 

การวิจัยการสื่อสารและสื่อ 

สัมมนาการสื่อสารและสื่อ 

สื่อดิจิทัลศึกษา 

การสื่อสารกับประเด็นโลก 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

 

 

 

 

รวม 12 



 

 

 

189 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2565 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

*CAS7200 

*CAS7300 

*CAS7400 

*CAS7401 

นวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อ 

การสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม 

การสื่อสารกับดุลยภาพทางพหุวัฒนธรรม 

การสื่อสารกับกระแสวัฒนธรรม 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

 รวม 9 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

*CAS7096 

*CAS7097 

การค้นคว้าอิสระทางนิเทศศาสตร ์

การสอบประมวลความรู้ 

3 (1-0-9) 

(0) (0-0-0) 

 รวม 

รวมหน่วยกิตทั้งหมด 

3 

37 

 

 

เลือก 1 วิชา 


