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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

(หลักสตูรปรับปรุง พุทธศักราช 2565) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา:  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะ/ ภาควิชา : คณะสื่อสารมวลชน 

 

1.  ช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  25510071110051 

ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 

ภาษาอังกฤษ  Master of Arts Program in Communication Arts   

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร) 

ภาษาอังกฤษ  Master of Arts (Communication Arts) 

อักษรยอ ภาษาไทย ศศ.ม. (นิเทศศาสตร) 

  อักษรยอ ภาษาอังกฤษ M.A. (Communication Arts) 

3.  วิชาเอก   ไมมี 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  37  หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   เปนหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต 

5.2 ภาษาท่ีใช   ภาษาไทย 

5.3 การรับเขาศึกษา  

   รับเฉพาะนักศึกษาไทย  

  รับเฉพาะนักศึกษาตางประเทศ 

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถอาน เขียนภาษาไทยไดเปน

  อยางดี 
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5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

   เปนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรงของคณะสื่อสารมวลชน  

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไมมีความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  รวมมือกับสถานการศึกษาตางประเทศ คือ............................................. 

  ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ...............................................................  

  (ท้ังนี้กรณีความรวมมือกับสถานการศึกษา/หนวยงานอ่ืน ๆ ในตางประเทศตอง

  สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางความรวมมือทาง 

  วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ               

  พ.ศ. 2550) 

5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

   ปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา 

   ปริญญารวมระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีขอตกลง                

  ความรวมมือ 

          6.  สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                     หลักสูตรใหม พ.ศ..................... 

                         หลักสูตรใชบงัคับ ภาคการศึกษา ............... ปการศึกษา ................ 

           หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565  

               หลักสูตรใชบงัคับภาคการศึกษา  1  ปการศึกษา  2565 

     ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2560 

                      ท่ีไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการประชุม 

      ครั้งท่ี …… วาระท่ี …..  เม่ือวันท่ี ….. เดือน …………. พ.ศ. …………. 

                      สป.อว. (สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)  

                          รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร  เม่ือวันท่ี ............ เดือน ...กรกฎาคม.... พ.ศ. ....... 

                      สํานักงานวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพ (ระบุองคกร) รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร 

      เม่ือวันท่ี.............เดือน......................พ.ศ...................... 

 7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา พ.ศ. 2566 
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  8.1 อาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยดานนิเทศศาสตร 

   8.2 นักวิชาชีพในงานสื่อสารมวลชน เชน ผูสื่อขาว ผูประกาศขาว นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ 

บรรณาธิการ นักเขียน นักถายภาพ ผูกํากับ คอลัมนิสต ฯลฯ  

  8.3 นักวิชาชีพ ท่ี เ ก่ียวของ กับสื่อใหม  เชน  บล็อกเกอร  (blogger)  ยู ทูปเบอร  (YouTuber)  

นักสรางสรรคเนื้อหา (content creator) คลีเอทีฟ (creative) นักประสานการสื่อสาร (account executive) 

ผูเชี่ยวชาญสื่อสังคมออนไลน (social media specialist) ผูดูแลระบบการสื่อสาร (administer) ฯลฯ  

8.4 ผูประกอบการธุรกิจ และผูใหบริการดานการสื่อสารและสื่อ เชน ผูเริ่มธุรกิจใหม (startup) 

ผูประกอบการรายยอย (SMEs) ผูใหบริการแพลตฟอรมการสื่อสาร ฯลฯ 

8.5 บุคลากรดานสื่อสารองคกรในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องคการไมแสวงหาผลกําไร 

และองคการอิสระ 
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ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

  

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีทักษะการสื่อสารแบบองครวม เพ่ือรับมือกับพลวัตของ

สังคม และสรางสรรคนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาประเทศ  

  1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

  การเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจสังคมท่ีกําลังเกิดข้ึนและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น นํามาสูความ

ตองการผูท่ีมีทักษะในการสื่อสารท่ีหลากหลายรอบดาน และมีมุมมองกวางขวาง ท้ังในเชิงการวางแผนการ

สื่อสารในสื่อแบบเกาและสื่อใหม การออกแบบการสื่อสารท่ีตอบสนองตอความตองการและความสนใจของ

สังคมสามารถเขาถึงกลุมคนสวนใหญ และความสามารถในการใชประโยชนจากสื่อดิจิทัล (digital media) 

รวมไปถึงความสามารถในการวิเคราะหปรากฏการณทางการสื่อสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางเฉียบพลันอันมี

ผลตอวัฒนธรรมความเปนอยูของมนุษย ทักษะทางดานการสื่อสารแบบองครวมจึงนับเปนทักษะหนึ่งท่ีจําเปน

ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปนหนึ่งในทักษะและองคความรูท่ีจะชวยใหรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดข้ึนอยาง

รวดเร็ว ศาสตรทางดานนิเทศศาสตรจึงมีสวนในการขับเคลื่อนพลเมืองในสังคมใหมีความสามารถสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ แนวนโยบายแหงรัฐ รวมถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งจากภายในประเทศใหสามารถเติบโตตามท่ีคาดหวังไว 

  1.3  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

  มีเหตุผลและความจําเปนอยางชัดเจน ท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาท้ังเนื้อหา กระบวนการเรียน             

การสอนใหสอดคลองกับความตองการดานการพัฒนาประเทศในอนาคต และสอดคลองกับสถานการณทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

  1.4  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร มีวัตถุประสงคในการผลิตนักนิเทศ

ศาสตรท่ีมีองคความรูแบบรอบดาน ท่ีมีวิสัยทัศน ท้ังในดานทฤษฎี ปฏิบัติ การวิจัย และเปนผูมีความสามารถ

บริหารจัดการการสื่อสารท่ีมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

   (1) เพ่ือเสริมสรางและพัฒนานักศึกษาใหเปนผูมีความรู ความคิด และความเขาใจภาพรวม

ของพลวัตดานนิเทศศาสตร สูการอธิบายปรากฏการณปจจุบัน และสามารถคาดการณแนวโนมในอนาคต 

  (2) เพ่ือใหเปนผูท่ีสามารถคนหาขอมูลใหมดานนิเทศศาสตรไปประยุกตใช ท้ังดานการ

วางแผน การปฏิบัติการการสื่อสาร และประยุกตรวมกับวิทยาการสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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   (3) เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูทางนิเทศศาสตรไปเผยแพรไดอยางถูกตอง มีความ

รับผิดชอบตอสังคม และสรางประโยชนแกสาธารณชนและสังคมโดยรวม 

   (4) เพ่ือสรางนักศึกษาใหเปนผูมีความคิดท่ีมีหลักการ สามารถออกแบบความคิด ควบคูกับ

การเปนผูมีความคิดสรางสรรคอยางเหมาะสม 

   (5) เพ่ือใหเปนผูมีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยดานนิเทศศาสตร

ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ตลอดจนในการดําเนินชีวิต 
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ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

  1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ   

              1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

    ระบบไตรภาค   ระบบจตุรภาค  

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

    มี     ไมมี 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

     มี     ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

  2.1 วัน – เวลา ในการดําเนนิการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี  1  เดือนสิงหาคม  -  เดือนพฤศจกิายน 

ภาคการศึกษาท่ี  2  เดือนมกราคม  -  เดือนพฤษภาคม 

                    2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

           เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     

พ.ศ. 2558 จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 13 และ ขอ 15 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   

   ผูเรียนบางสวนไมมีพ้ืนฐานทางดานนิเทศศาสตรมากอน 

          2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  กรณีนักศึกษาไมมีพ้ืนฐานทางดานนิเทศศาสตร หลักสูตรจะจัดใหลงทะเบียนเรียนปรับ

พ้ืนฐาน (โดยไมนับหนวยกิต) 

2.5 แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5  ป 

      จํานวนชั้นปท่ี   1     ถึงปท่ี   2 

      ปการศึกษา   2565   ถึงปการศึกษาท่ี   2569 
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   ปริญญาโทแบบ  (แผน ก แบบ ก 2) 

ช้ันป 2565 2566 2567 2568 2569 

1 5 5 5 5 5 

2 0 5 5 5 5 

A : รวม 5 10 10 10 10 

B : จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ 0 4 4 4 4 

 

   ปริญญาโทแบบ  (แผน ข) 

ช้ันป 2565 2566 2567 2568 2569 

1 20 20 20 20 20 

2 0 20 20 20 20 

A : รวม 20 40 40 40 40 

B : จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ 0 18 19 20 20 
 

 

2.6  ระบบการศึกษา 

  ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน 

2.7  การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย 

   การเทียบโอนหนวยกิต การยายสาขา และการรับโอนนักศึกษา ให เปนไปตามขอ                         

บังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการเทียบโอนหนวยกิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559                          

(ดังรายละเอียดในภาค ผนวก จ) 
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 3.  หลักสูตร และอาจารยผูสอน 

  3.1 หลักสูตร 

   จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรการศึกษา เพ่ือรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นิเทศศาสตร นักศึกษาตองสอบใหไดจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 37 หนวยกิต 

   3.1.1 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1 1 

2. หมวดวิชาบังคับ (3) ไมนับหนวยกิต (3) ไมนับหนวยกิต 

3. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (6) ไมนับหนวยกิต (6) ไมนับหนวยกิต 

4. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 24 33 

    - วิชาแกน 6 6 

    - วิชาเอก 18 27 

5.  หมวดวิชาเลือก - - 

6.  หมวดวิชาการสอบประมวลความรู - (0) ไมนับหนวยกิต 

7.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 - 

8.  หมวดวิชาการศึกษาอิสระ - 3 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37 37 

  โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 

   3.1.1.1 หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

RAM6001 ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา 

(Knowledge and Morality for Graduate Studies) 

1 (1-1-0)  

   นักศึกษาตองสอบผานวิชา RAM6001 ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา 

โดยนับหนวยกิต จึงจะผานการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 

  3.1.1.2  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   

  วิชาปรับพ้ืนฐานโดยใหนักศึกษาเลือกเรียน จํานวน 6 หนวยกิต เปนวิชาสําหรับ

นักศึกษาท่ียังมีพ้ืนฐานไมเพียงพอสําหรับการเรียนวิชาระดับปริญญาโทนิเทศศาสตร อาจารยท่ีปรกึษา จะเปน

ผูพิจารณาความเหมาะสมในการลงทะเบียนศึกษา แตไมนับหนวยกิต (S) จากกระบวนวิชาดังตอไปนี้ 
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รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS6001 หลักคิดพ้ืนฐานทางนิเทศศาสตร 

(The Basic Concepts in Communication Arts) 

(3) (3-0-6) 

*CAS6002 กระบวนทัศนและหลักทฤษฎีการสื่อสาร 

(Paradigm and Principle of Communication Theory) 

(3) (3-0-6) 

   3.1.1.3  หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)  

               นักศึกษาในท้ังสองแผนของหลักสูตร ตองสอบผานวิชาในหมวดตอไปนี้  ตามเง่ือนไขดังนี้ 

  ภาษาอังกฤษ 

  ตองสอบภาษาอังกฤษเพ่ือนักนิเทศศาสตร : CAS6000 หรือ สอบผานวิชาภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษา: RU-Test ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยไมนับหนวยกิตใหและตองสอบไดอักษร

ระดับคะแนน S (เอส) จึงจะผานการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตได ดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS6000 ภาษาอังกฤษเพ่ือนักนิเทศศาสตร 

(English for Communication Arts Practitioner) 

(3) (3-0-6) 

หรือ RU-Test ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

(English for Graduate Students) 

(3) (3-0-6) 

    3.1.1.4  หมวดวิชาเฉพาะ 

    3.1.1.4.1 วิชาแกน 

       จํานวน 6 หนวยกิต เปนวิชาท่ีนักศึกษานิเทศศาสตรท้ัง 2 แผน จะตองเรียน

รวมกัน (ไดแก วิชา CAS6100 และวิชา CAS6101 รวมจํานวน 6 หนวยกิต) ดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS6100 การวิจัยการสื่อสารและสื่อ 

(Communication and Media Research) 

3 (3-0-6)      

*CAS6101 สัมมนาการสื่อสารและสื่อ 

(Seminar in Communication and Media) 

3 (3-0-6)      
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   3.1.1.4.2 วิชาเอก 

  แผน ก แบบ ก2  18  หนวยกิต ประกอบดวยวิชาดังตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS6200 

 

*CAS6300 

 

*CAS6400 

 

*CAS6201 

 

*CAS6301 

 

*CAS6401 

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ 

(Strategic Communication Planning) 

จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ 

(Communication Psychology for Persuasion) 

การสื่อสารกับวัฒนธรรมโพสตโมเดิรน 

(Communication and Post-modern Culture)   

สื่อดิจิทัลศึกษา 

(Digital Media Studies) 

การสื่อสารกับประเด็นโลก 

(Communication and Global Issues) 

การสื่อสารเพศวิถี 

(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  หนวยกิต ใหเรียนวิชาเอกเชนเดียวกับ แผน ก แบบ ก2 และ ตองเรียนวิชาตอไปนี้เพ่ิม

อีก 9 หนวยกิต ไดแก 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS7200 

 

*CAS7300 

 

*CAS7400 

 

*CAS7401 

นวัตกรรมการสรางสรรคสื่อ 

(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)  

 

  3.1.1.5 หมวดวิชาการสอบประมวลความรู  

  นักศึกษาปริญญาโทแผน ข จะตองสอบ วิชา CAS7097 สอบประมวลความรู 

ซ่ึงเปนการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา หรือสอบปากเปลาในสาขาวิชาเฉพาะ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ผูมี

สิทธิสอบจะตองสอบผานกระบวนวิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว และตองไดผลการเรียนในวิชา CAS7096 

เลือก 1 วิชา 
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การศึกษาอิสระแลว รวมไปถึงตองมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00  โดยนักศึกษาจะตองลงทะเบียนสอบ 

CAS7097 ในภาคการศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ซ่ึงกําหนดการสอบบัณฑิตศึกษาจะประกาศใหทราบ 

และการสอบผานจะไดผลเปน S หากสอบไมผานจะมีผลเปน U ท้ังนี้นักศึกษามีสิทธิ์สอบแกตัวได 1 ครั้ง โดย

ถาสอบแกตัวไมผานจะไมสามารถสําเร็จการศึกษาได (ผลสอบผานการสอบประมวลความรูจะไมนับหนวยกิต) 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS7097 สอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) 

(0) (0-0-0) 

 

  3.1.1.6 หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต (เฉพาะแผน ก แบบ ก2) 

  นักศึกษาตองยื่นขอเสนอโครงรางการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 ขอ 10.3.3 คือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตองเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือข้ันต่ําปริญญาโทท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย มีผลงานทางวิชาการ 3 

รายการ อยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัยในรอบ 5 ป ยอนหลัง ท้ังนี้คณะกรรมการผูสอบวิทยานิพนธ

ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 10.3.4 คือ อาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธตองประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา 3 คน ท้ังนี้

ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม กรณี

กรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพใน

ฐานขอมูลระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 10 เรื่อง รวมถึงใหเปนไปขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 ขอ 26 (ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวก ฉ) 

  นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 จะตองทําวิทยานิพนธ  

ตามรูปแบบ และขอบังคับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยเลือกหัวขอวิจัยท่ีนักศึกษามี             

ความสนใจหรือความตองการศึกษา และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้

นักศึกษาจะตองผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

และงานวิจัยดังกลาวจะตองไดคะแนน S จึงจะผานการศึกษาได ดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS7099 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

12 (0-0-36) 

    ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถแยกลงทะเบียนเรียนตามจํานวนหนวยกิจท่ีตองการได แตตองลงทะเบียน 

วิชา CAS7099 วิทยานิพนธ ใหครบ 12 หนวยกิต จึงจะมีสิทธิ์ขอสอบปองกันวิทยานิพนธได 
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  3.1.1.7 หมวดวิชาการคนควาอิสระ 3 หนวยกิต (เฉพาะนักศึกษาแผน ข เทานั้น) 

  นักศึกษาจะตองศึกษาคนควาวิชาการดวยตนเองเปนกรณีพิเศษ ในหัวขอท่ี

เก่ียวของกับการสื่อสารและสื่อ หรือการประยุกตใชดานการสื่อสาร สื่อ และ/หรือ การสื่อสารสาขาตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับวิชานิเทศศาสตร เปนการสรางเสริมกรอบความคิดและความรอบรู เพ่ือเปนการเตรียมการกอน

การเขียนการศึกษาอิสระ โดยมีอาจารยท่ีเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีศึกษาเปนผูพิจารณาใหคําแนะนํา และเปนผูวัด

และประเมินผลการศึกษา ในขอบขายวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีเก่ียวของดังกลาวขางตน  

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS7096 การศึกษาอิสระทางนิเทศศาสตร 

(Independent Studies in Communication Arts) 

3 (1-0-9) 

 

ความหมายของรหัสวิชา   

 CAS  หมายถึง   รหัสอักษรกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (สาขานิเทศศาสตร) คณะสื่อสารมวลชน  

 เลขรหัสวิชาในหลักสูตรประกอบดวยเลข 4 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 (1) เลขตัวแรก (หลักพัน) 

 6 และ 7 หมายถึง  ลําดับข้ันวิชาในหลักสูตร ชั้นปท่ี 1 และ ชั้นปท่ี 2 

          (2) วิชาปรับพ้ืนฐานท่ีไมนับหนวยกิต จะข้ึนตนดวย 60xx 

 (3) เลขตัวท่ีสอง (หลักรอย) แสดงถึงหมวดหมูลักษณะการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ 

       1   หมายถึง    ลักษณะวิชาหมวดทักษะพ้ืนฐาน 

       2   หมายถึง    ลักษณะวิชาหมวดผลกระทบและอิทธิพลของการสื่อสาร 

       3   หมายถึง    ลักษณะวิชาหมวดการทําหนาท่ีของการสื่อสารและสื่อ 

       4 หมายถึง    ลักษณะวิชาหมวดความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับการสื่อสาร   

 (4) เลขตัวท่ีสาม และสี่ (หลักสิบและหลักหนวย) แสดงถึงลําดับวิชาตอเนื่อง 

 จํานวนหนวยกิตของแตละกระบวนวิชา  ชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการจะปรากฏอยูหลังชื่อกระบวน

วิชานั้น  โดยมีความหมายดังนี้ 

 เลขนอกวงเล็บ       หมายถึง     จํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชา 

 เลขนอกท่ีมีวงเล็บกํากับ   หมายถึง     หนวยกิตของกระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิต 

 เลขตัวแรกในวงเล็บ   หมายถึง     จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 

 เลขตัวท่ีสองในวงเล็บ   หมายถึง     จํานวนชั่วโมงการทําปฏิบัติการตอสัปดาห 

 เลขตัวท่ีสามในวงเล็บ   หมายถึง     จํานวนชั่วโมงศึกษาคนควาดวยตนเองตอสัปดาห เชน 

 CAS6201  สื่อดิจิทัลศึกษา      3 (3-0-6) 

 CAS7200  นวัตกรรมการสรางสรรคสื่อ   3 (3-0-6) 

 CAS6001  หลักคิดพ้ืนฐานทางนิเทศศาสตร  (3) (3-0-6) เปนตน 
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  3.1.2  แผนการศึกษา 

   แผนการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ไดมีการ

กําหนดแผนการศึกษา ดังนี้ 

   3.1.2.1 แผน ก แบบ ก2 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต 

RAM6001   

*CAS6000 

*CAS6001 

*CAS6002 

*CAS6200 

*CAS6300 

*CAS6400 

*CAS6401 

ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา 

ภาษาอังกฤษเพ่ือนักนิเทศศาสตร 

หลักคิดพ้ืนฐานทางนิเทศศาสตร (ปรับพ้ืนฐาน)   

กระบวนทัศนและหลักทฤษฎีการสื่อสาร (ปรับพ้ืนฐาน) 

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ 

จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ 

การสื่อสารกับวัฒนธรรมโพสตโมเดิรน   

การสื่อสารเพศวิถี 

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 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  

หนวยกิต 

*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 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  

หนวยกิต 

*CAS7099 วิทยานิพนธ 6 (0-0-36) 

 รวม 6 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  

หนวยกิต 

*CAS7099 วิทยานิพนธ 6 (0-0-36) 

 รวม 

รวมหนวยกิตท้ังหมด 

6 

     37  

 

 



-14- 
 

  3.1.2.2 แผน ข  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต 

RAM6001   

*CAS6000 

*CAS6001 

*CAS6002 

*CAS6200 

*CAS6300 

*CAS6400 

*CAS6401 

ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา 

ภาษาอังกฤษเพ่ือนักนิเทศศาสตร 

หลักคิดพ้ืนฐานทางนิเทศศาสตร (ปรับพ้ืนฐาน)   

กระบวนทัศนและหลักทฤษฎีการสื่อสาร (ปรับพ้ืนฐาน) 

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ 

จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ 

การสื่อสารกับวัฒนธรรมโพสตโมเดิรน   

การสื่อสารเพศวิถี 

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 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  

หนวยกิต 

*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 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  

หนวยกิต 

*CAS7200 

*CAS7300 

*CAS7400 

*CAS7401 

นวัตกรรมการสรางสรรคสื่อ 

การสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม 

การสื่อสารกับดุลยภาพทางพหุวัฒนธรรม 

การสื่อสารกับกระแสวัฒนธรรม 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

 รวม 9 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  หนวยกิต 

*CAS7096 

*CAS7097 

การศึกษาอิสระทางนิเทศศาสตร 

การสอบประมวลความรู 

3 (1-0-9) 

(0) (0-0-0) 

 รวม 

รวมหนวยกิตท้ังหมด 

3 

37 

 

 

เลือก 1 วิชา 
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คําอธิบายกระบวนวิชา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

1. หมวดหมูวิชาทักษะพ้ืนฐานในระดับบัณฑิตศึกษา (Master’s Degree Fundamental Module) 

วัตถุประสงคของหมวดหมู: ทักษะทางการวิเคราะหในลักษณะของวิชาท่ีเปนเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการเรียน หรือมีสวน

ชวยใหผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาไดคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

RAM6001 ความรูคูคุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา 

(Knowledge and Morality for Graduate Studies) 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสรางความรู และศักยภาพใน

การดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีความซื่อสัตยตอตนเอง มีจิตสํานึก

สาธารณะ มีสํานึกในการดูแลรับผิดชอบตอสังคม และประเทศชาติใหความเคารพตอ

วิชาชีพวิชาการยึดหลักความถูกตอง เคารพสิทธิของผูอ่ืน ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา

ของผิอ่ืน ตลอดจนการมองโลกในแงดี มีมนุษยสัมพันธ ทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยใชหลัก

ธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการแสวงหาความรูอยาง

ตอเน่ือง 

A study of theories, principles, learning processes approaches in creating 

knowledge and potentialities of living life with dignity, inculcating values of 

being truthful to oneself and public-mindedness towards society and the 

country, including abiding by academic and professional integrity, adhering 

to propriety and respecting others’ rights. An emphasis is also placed on 

the recognition of propriety intellectual property and development of the 

student positive outlooks on the world, human relations skills and abilities 

to work with others, based on good governance, self-reliance economy 

principles and lifelong learning. 

 

1 (1-1-0) 

 

*CAS6000 ภาษาอังกฤษเพ่ือนกันิเทศศาสตร 

(English for Communication Arts Practitioner) 

การศึกษาโครงสรางภาษาอังกฤษพ้ืนฐานระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสริมทักษะการอาน 

การเขียน และการพูดภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรดานการสื่อสาร รวมไปถึงการศึกษา

คําศัพทเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารและสื่อ 

A study of graduated English structure for enhancing of reading, writing, and 

speaking skills. Including, vocabularies of communication and media for 

communication arts practitioner. 

(3) (3-0-6) 

(ไมนับหนวยกิต) 
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1. หมวดหมูวิชาทักษะพ้ืนฐานในระดับบัณฑิตศึกษา (Master’s Degree Fundamental Module) 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS6001 หลักคิดพ้ืนฐานทางนิเทศศาสตร                  

(The Basic Concepts in Communication Arts)   

การศึกษาปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรูดานการสื่อสาร องคประกอบและ

กระบวนการสื่อสารเบ้ืองตน ปรัชญาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร การศึกษาจาก

ตัวอยางงานวิจัยในดานการสื่อสาร และตัวอยางการประยุกตใชแนวคิดทางการสื่อสารใน

เชิงปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาความเขาใจในกระบวนสรางองคความรูดานการสื่อสารอยาง

เปนระบบ 

A study of the basic of concepts and methods of knowledge inquiry in 

communication studies. The basic understanding of the elements, process, 

and basic philosophy of communication. Case studies from research in 

communication and the applications of communication approach in 

practice, for developing the understanding of systematic creation processes 

of knowledge in communication. 

 

(3) (3-0-6) 

(ไมนับหนวยกิต)  

*CAS6002 กระบวนทัศนและหลักทฤษฎกีารสื่อสาร 

(Paradigm and Principle of Communication Theory) 

การศึกษากระบวนทัศนทางการสื่อสาร กลุมแนวคิดตาง ๆ ท่ีมีมุมมองตออิทธิพลของสื่อ

ตอสังคม ประกอบดวย 1) กระบวนทัศนท่ีเช่ือวาสื่อมีอิทธิพลตอสังคม 2) กระบวนทัศน

ท่ีเช่ือวาสังคมมีอิทธิพลตอสื่อ และ 3) กระบวนทัศนท่ีเช่ือวาสื่อและสังคมเปนอิสระจาก

กัน รวมไปถึงการศึกษาทฤษฎีทางการสื่อสารในแตละกลุมกระบวนทัศน เพ่ือแสวงหา

แนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาปรากฏการณดานการสื่อสารและสื่อ 

A study of communication paradigm, consisting of different notions and 

approaches towards the study of media impact on society: the media-

centric, the society-centric and non-centric, including a study of relevant 

theories under different paradigms. In order to seek appropriate approaches 

to study communication and media phenomena.  
 

(3) (3-0-6) 

(ไมนับหนวยกิต) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



-17- 
 

1. หมวดหมูวิชาทักษะพ้ืนฐานในระดับบัณฑิตศึกษา (Master’s Degree Fundamental Module) 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS6100 การวิจัยการสื่อสารและสื่อ                

(Communication and Media Research)   

การศึกษาระเบียบวิธี และประเภทของการวิจัยการสื่อสารและสื่อ รูปแบบวิธีวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และแบบผสมผสาน ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการวิจัย โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดทดลองทําวิจัยในหัวขอดานการสื่อสารท่ีตนเอง

สนใจ ผานกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ 

A study of methodologies and types of communication and media research. 

Including, qualitative, quantitative, and mixed methods data analysis in 

communication. As well as ethics and code of conduct in research, focusing 

on students to experiment with research on communication arts topics that 

interest them by using systematic process in research.  

 

3 (3-0-6) 

 

*CAS6101 สัมมนาการสื่อสารและสื่อ 

(Seminar in Communication and Media) 

การวิเคราะหและอภิปรายประเด็นสําคัญในปจจุบันดานการสื่อสารและสื่อ พลวัตของ

การสื่อสารและสื่อท่ีมีผลตอพลวัตทางสังคมในยุคสมัยตาง ๆ แนวโนมและความกาวหนา

ของประเด็นดานการสื่อสารและสื่อในอนาคต แนวทางการศึกษามุงเนนการมีสวนรวม

ของผูเรียน และการนําเสนอผลงานสูสาธารณะ 

The analysis and discussion of important current issues on communication 

and media, the dynamic of communication and media that affect the social 

dynamic in different period of time, the future trend and advancement of 

communication and media issues. Emphasis is placed on the engagement 

of students and presentation to the public. 

3 (3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 



-18- 
 

2. หมวดหมูวิชาท่ีมุงศึกษาเร่ืองผลกระทบและอิทธิพลของการสือ่สาร (Impact Module) 

วัตถุประสงคของหมวดหมู: ทักษะในการเปรียบเทียบอํานาจและพลานุภาพของสื่อประเภทตาง ๆ และการบริหารจัดการสื่อ

อยางมีประสิทธิภาพ 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS6200 การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ 

(Strategic Communication Planning) 

ศึกษาทฤษฎี และเทคนิคท่ีใชในการกําหนดกลยุทธ นโยบาย และการวางแผนการสื่อสาร

ท้ังภายในและภายนอกองคกร ครอบคลุมงานดานสื่อมวลชน สื่อชุมชน และสื่อสังคม

ดจิิทัล เชน การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคกอนการวางแผน การบริหารจัดการขอมูล 

เทคนิคการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของแผน ตลอดจนการกําหนดกลยุทธ 

กิจกรรมและการติดตามประเมินผล 

A study of theories and applied techniques in determining strategy, policy, 

and planning; Internal and external organizational communications, 

occurring in mass communication, community media, and digital media, 

such as problem and obstacles analysis before planning, data management, 

techniques of vision, mission, objective plan determination; the 

determination of strategic activity and the evaluation of output and 

outcome. 

 

3 (3-0-6) 

 

*CAS6201 สื่อดิจิทัลศึกษา 

(Digital Media Studies) 

การศึกษาปรากฏการณการปฏิวัติดิจทัิล วิวัฒนาการการสื่อสารและสื่อดิจิทัล ท่ีมีผลตอ

พลวัตทางสังคมและเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติของผูคนในสังคม สื่อดิจิทัลกับการ

เปลี่ยนแปลงในบริบทของปจเจก ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม หลัก

จริยธรรมทางการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาทักษะการรูดิจิทัล และการวิเคราะหสื่อดิจิทัลใน

บริบทตาง ๆ 

A study of the digital revolution phenomenon, the evolution of digital 

communication and media that effect on the social dynamic and social 

practices in society. The digital media and the changing of individual, social, 

economic, political, cultural contexts, and communication ethics, for the 

development of digital literacy skills and analyzing of digital media in 

various contexts.   

 

3 (3-0-6) 
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2. หมวดหมูวิชาท่ีมุงศึกษาเร่ืองผลกระทบและอิทธิพลของการสือ่สาร (Impact Module) 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS7200 นวัตกรรมการสรางสรรคสื่อ  

(Innovative Media Creation) 

3 (3-0-6) 

 

 การศึกษานวัตกรรมแนวคิดและทักษะในสรางสรรคสื่อสําหรับผูประกอบการและผู

สรางสรรคเน้ือหา ท้ังภาพน่ิง ภาพวิดีโอ ภาพกราฟก และวารสารศาสตรเชิงขอมูล โดย

การศึกษาเนนการปฏิบัติและผลิตผลงานนวัตกรรมสื่อ 

 A study of innovative concepts and innovative skills in media creation for 

entrepreneur and content creator. The processes of innovative media 

creation, including still photography, motion pictures, video, graphic, and 

data journalism.  A practical study in creating an example of conceptual 

innovative media. 
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3. หมวดหมูวิชาท่ีมุงศึกษาเร่ืองการทําหนาท่ีของการสื่อสารและสื่อ (Function Module) 

วัตถุประสงคของหมวดหมู: ศึกษาถึงการทําหนาท่ีในการตอบสนองผูคนและสังคม โดยพิจารณาสื่อในฐานะของเครื่องมือ 

(instrument) ตลอดจนมุงสรางทักษะการประยุกตใชการสื่อสารและสื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดานตาง ๆ 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS6300 จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ  

(Communication Psychology for Persuasion) 

การศึกษาจิตวิทยาการสื่อสารและจิตวิทยาสื่อ ท่ีเช่ือมโยงการศึกษารูปแบบความสัมพันธ

ระหวางจิตวิทยากับกระบวนการสื่อสาร เพ่ือการโนมนาวใจและเขาใจพฤติกรรมของ

ผูบริโภค การตรวจสอบความกาวหนาของขอถกเถียงและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเด็น

จิตวิทยาการสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ ตลอดจนการใชสัญญะเพ่ือโนมนาวใจท่ีปรากฏใน

สื่อตาง ๆ 

A study of communication and media from the psychology perspectives; 

the studies of relationship between communication process and 

psychology, for persuasion and understanding consumer behavior. Critical 

examination of the progress and direction of debates and current research 

in this subject area. And also, a study of signs for persuasion in various 

media.  

 

3 (3-0-6) 

 

*CAS6301 การสื่อสารกับประเด็นโลก  

(Communication and Global Issues) 

การศึกษาเพ่ือเปดมุมมองการเรียนรูเก่ียวกับบทบาทของสื่อในประเด็นสําคัญระดับโลก 

การพัฒนาทักษะเชิงวิพากษตอประเด็นอํานาจของสื่อกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใน

โลกยุคโลกาภิวัตน โอกาสใหมทางธุรกิจในการสงผานวัฒนธรรมขามชาติ บทบาทและ

การทําหนาท่ีของสื่อเพ่ือเปนสวนหน่ึงในการแกไขปญหาในสถานการณสําคัญระดับโลก

จากอดีตจนถึงปจจุบัน   

A study that opens perspectives on the role of the media on important 

global issues. The development of critical perspectives on power of the 

media in changing culture within Globalization. New business opportunities 

in cross-cultural transmission. The role and function of the media as part 

of solving problems in critical global situations from the past to present. 

 

3 (3-0-6) 
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3. หมวดหมูวิชาท่ีมุงศึกษาเร่ืองการทําหนาท่ีของการสื่อสารและสื่อ (Function Module) 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS7300 การสื่อสารเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม  

(Communication for Social Mobilization) 

การศึกษาพัฒนาการของการขับเคลื่อนและการเคลื่อนไหวทางสังคม ตลอดจน

กรณีศึกษาการขับเคลื่อนและการเคลื่อนไหวทางสังคม ไมวาจะเปนดานการเมือง สังคม 

และวัฒนธรรม ท้ังในบริบทของไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมุงใหนักศึกษารวมวิเคราะห

และวิพากษกรณีศึกษารวมสมัยบนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎีดานการสื่อสาร  

A study development of social mobilization and social movements, and 

also a study of case studies in politics, society, and culture in the context 

of Thailand and the ASEAN region. It aims to help students analyze and 

criticize contemporary case studies based on communication concepts and 

theories.  

 

3 (3-0-6) 
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4. หมวดหมูวิชาท่ีมุงศึกษาเร่ืองความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับการสื่อสาร (Culture Module) 

วัตถุประสงคของหมวดหมู: ศึกษาการสื่อสารในฐานะของสวนประกอบของวิถีความเปนมนุษย ผลผลิตของวัฒนธรรม และ

ปรากฎการณการสื่อสารท่ีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS6400 การสื่อสารกับวัฒนธรรมโพสตโมเดิรน   

(Communication and Post-modern Culture) 

การศึกษา วิเคราะห และวิพากษปรากฏการณทางการสื่อสารในโลกหลังสมัยใหม ใน

ลักษณะการศึกษารูปแบบความสรางสรรคทางวัฒนธรรมทางการสื่อสาร และ

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ในบริบทของสภาพสังคม เน้ือหา และแนวคิดทางวิชาการดาน

วัฒนธรรมศึกษา เพ่ือเปนแนวทางศึกษาการรับรูความเขาใจความหมายของวัฒนธรรม 

และผลผลิตทางวัฒนธรรมในมุมมองแบบรวมสมัย  

A study, analytics, and critique of post-modern cultural communication in 

terms of creative cultural communication and cultural industries in social 

condition, content, and academic concepts in cultural studies which aim to 

understand and perceive the meaning of culture and cultural product in 

contemporary perspective. 

  

3 (3-0-6) 

 

*CAS6401 การสื่อสารเพศวิถี  

(Communication and Gender Study) 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความหมายเรื่องเพศวิถี บนพ้ืนฐานบริบทสังคมวัฒนธรรม

และวัฒนธรรมศึกษา การสื่อสารในมุมมองเรื่องเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ บทบาททาง

เพศ ความแตกตางทางเพศ และอัตลักษณทางเพศท่ีเช่ือมโยงกับมิติทางสังคมวัฒนธรรม 

การสื่อสารวัฒนธรรมแบบปตาธิปไตย สตรีนิยม เพศทางเลือก LGBTQIA+  และการ

สื่อสารวัฒนธรรมแบบเพศวิถีเสรี    

A study of concept, theory, and definition of genders based on sociocultural 

context and cultural communication study in perspective of gender study, 

gender orientation, gender role, gender diversity, and gender identity which 

are related to sociocultural dimension throughout cultural communication 

studies of patriarchy, feminism, LGBTQIA+, and freedom of gender 

expression. 

 

3 (3-0-6) 
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4. หมวดหมูวิชาท่ีมุงศึกษาเร่ืองความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับการสื่อสาร (Culture Module) 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

 

หมายเหตุ  ใหนักศึกษาเลือกระหวาง “การสื่อสารกับดุลยภาพทางพหุวัฒนธรรม” และ “การสื่อสารกับกระแสวัฒนธรรม” 

 

*CAS7400 การสื่อสารกับดุลยภาพทางพหุวัฒนธรรม  

(Communication and Peacefulness Multiculture) 

การศึกษาแนวคิดเรื่องการสื่อสารวัฒนธรรม ท่ีมุงเนนการสรางวัฒนธรรมแบบสอด

ประสาน (cultural harmonization) และเสริมสรางดุลยภาพทางวัฒนธรรม (cultural 

peacefulness) บนความหลากหลายของเช้ือชาติ ศาสนา ชนช้ัน ความเช่ือ คานิยม 

และอุดมการณ ผานการศึกษาเรื่องการสื่อสารแบบพหุวัฒนธรรมเพ่ือสรางการยอมรับ 

การเคารพ การอยูรวมกัน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม การปรับตัวทางวัฒนธรรม 

ตลอดจนการใชการสื่อสารเพ่ือสรางพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมแบบไรพรมแดน 

A study of cultural communication which accentuates on cultural 

harmonization and cultural peacefulness on the heterogeneous of ethnics, 

religions, status, beliefs, value, and ideology by using multicultural 

communication method to create a cultural acceptance, coordination, 

combination, assimilation, adaptation, and non-cultural boundary area. 

 

3 (3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CAS7401 การสื่อสารกับกระแสวัฒนธรรม 

(Communication and Cultural Trends) 

การศึกษา วิเคราะห และวิพากษประเด็นแนวโนมทางวัฒนธรรม ในลักษณะของการ

สื่อสารวัฒนธรรมท่ีอยูในกระแส นอกกระแส สวนกระแส วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรม

รอง/วัฒนธรรมยอย วัฒนธรรมช้ันสูง หรือวัฒนธรรมสมัยนิยม การวิเคราะหและวิพากษ

รูปแบบของกระแสวัฒนธรรมท่ีนักศึกษาสนใจ ดวยแนวคิดและทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา

ทางการสื่อสาร 

A study, analytics, and critique of cultural trends in associated with cultural 

communication in mainstream culture, alternative culture, upstream 

culture, main culture, subculture, high culture, and pop culture. Plus, 

analyze and critique of interested cultural trends by concepts and theories 

of cultural studies in communication. 

3 (3-0-6) 

   

 

 

 

 



-24- 
 

5. หมวดหมูวิชาการคนควาดวยตนเอง และการสอบประมวลความรู (Self-study and Comprehensive 

Examination) 

รหัสวิชา ช่ือกระบวนวิชา จํานวนหนวยกิต 

*CAS7096 การศึกษาอิสระทางนิเทศศาสตร   

(Independent Studies in Communication Arts) 

การศึกษาหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชแนวคิดดานการสื่อสารและสื่อตาง ๆ 

คนควาหาความรูเพ่ิมเติม แสวงหาความจริง ขอเท็จจริง หรือองคความรูท่ีไดจากการ

วิเคราะห เปรียบเทียบ ตามท่ีนักศึกษาคนควาดวยตนเอง   

A study of topic by applying various of communication and media studies 

concepts for examining the knowledge, facts, findings towards analytics, 

synthesis, resulting from research findings on the individual studies. 

  

3 (1-0-9) 

 

*CAS7099 วิทยานิพนธ 

(Thesis) 

การวิจัยคนควาท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารและสื่อ เพ่ือการหาขอสรุปและขอคนพบดวย

หลักการท่ีเปนระบบ การรวบรวมขอมูล วัดผล วิเคราะห และสังเคราะห ดวย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  

A research in the field of communication and media for systematic results, 

findings, and conclusion.  A data collection, measuring, analysis, and 

synthesis by using scientific methods. 

 

12 (0-0-36) 

*CAS7097 การสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) 

การทดสอบความรู และความสามารถในการบูรณาการความรูของนักศึกษาในหมวดวิชา

เฉพาะสาขา การนําหลักวิชาการ และประสบการณในการเรียนไปประยุกตในเชิง

วิชาการและเชิงปฏิบัติ โดยการสอบขอเขียน และ/หรือ การสอบปากเปลา หรือท้ังสอง

รูปแบบตามท่ีหลักสูตรกําหนด  

The examination of knowledge and competency to integrate the 

knowledge of students’ learning in specific field of study. An adaptability of 

academic outcomes and learning experiences to apply on academic and 

practical utilization. The comprehensive examination may conduct either in 

writing, and/or oral exam, or both, upon the committee’s approval. 

(0) (0-0-0) 
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3.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดั

บท่ี 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุ

ฒิ 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเท

ศ 

ปท่ี

สําเร็จ 

1* นายภาณุฤทธ์ิ  

สารสมบัต ิ

อาจารย ปร.ด. 

 

บธ.ม. 

ศศ.บ. 

นิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

 

การตลาด 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2561 

 

2555 

2552 

2* นายกิรติ คเชนทวา อาจารย ปร.ด. 

 

นศ.ม. 

ร.บ. 

นิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

 

นิเทศศาสตร  

สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2560 

 

2556 

2550 

3* นางพัน ฉัตรไชยยันต ผศ.  Ph.D. 

M.A. 

ศศ.บ. 

 

Mass Communications 

Mass Communications 

สื่อสารมวลชน 

 

University of Leicester 

University of Leicester 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

U.K. 

U.K. 

ไทย 

2549 

2543 

2542 

 

4 นางสาวจารุวรรณ  

กิตตินราภรณ 

อาจารย ปร.ด. 

 

ว.ม. 

 

ศศ.บ. 

นิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

 

วารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน  

มนุษยศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

ไทย 

 

ไทย 

 

ไทย 

2562 

 

2550 

 

2545 

หมายเหตุ   *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

               ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ ระบุในภาคผนวก ง 

 

 3.3  อาจารยพิเศษ 

          คณะสื่อสารมวลชน สามารถเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษจากคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงการสอน ไมเกินรอยละ 50 โดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบวิชา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ขอ 10.3.5  

(ดังแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ฉ) 
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3.4 อาจารยผูสอน 

อาจารยผูสอน 

ลําดับ

ท่ี 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ประเทศ ปท่ี

สําเร็จ 

1 นายภาณุฤทธ์ิ  

สารสมบัต ิ

อาจารย ปร.ด. 

 

บธ.ม. 

ศศ.บ. 

นิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

 

การตลาด 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2561 

 

2555 

2552 

2 นายกิรติ คเชนทวา อาจารย ปร.ด. 

 

นศ.ม. 

ร.บ. 

นิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

 

นิเทศศาสตร  

สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

2560 

 

2556 

2550 

3 นางสาวจารุวรรณ  

กิตตินราภรณ 

อาจารย  ปร.ด. 

 

ว.ม. 

 

ศศ.บ. 

นิเทศศาสตรและนวัตกรรม 

 

วารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน  

มนุษยศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

มหาวิทยาลยัหอการคา

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

 

ไทย 

2562 

 

2550 

 

2545 

4 นางพัน ฉัตรไชยยันต ผศ. Ph.D. 

M.A. 

ศศ.บ. 

Mass Communications 

Mass Communications 

สื่อสารมวลชน 

University of Leicester 

University of Leicester 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

U.K. 

U.K. 

ไทย 

2549 

2543 

2542 

5 นางสาวศุภรศัมิ์  

ฐิติกุลเจริญ 

รศ. ว.ม. 

ว.บ. 

สื่อสารมวลชน 

วารสารศาสตร  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

2532 

2524 

6 นายสุระชัย ชูผกา รศ. ปร.ด. 

ร.ม. 

ศ.บ. 

สื่อสารมวลชน  

การปกครอง 

เศรษฐศาสตรการคลังและ

การพัฒนา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

2555 

2542 

2534 

7 นายฐาปะนะ  

วงษสาธิตศาสตร 

รศ. M.B.A. 

นศ.ม. 

นศ.บ. 

Marketing  

นิเทศศาสตรพัฒนาการ  

การประชาสัมพันธ  

Stirling University  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Scotland 

ไทย 

ไทย 

2536 

2533 

2530 

8 นางสาววาริศา  

พลายบัว 

รศ. นศ.ม. 

นศ.บ. 

นิเทศศาสตรพัฒนาการ  

การประชาสัมพันธ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไทย 

ไทย 

2532 

2530 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 

  4.1 มาตรฐานของผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

    ไมมี 

  4.2 ชวงเวลา 

    ไมมี 

  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

    ไมมี 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน หรืองานวิจัย   

  นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 จะตองทําวิทยานิพนธตามรูปแบบ และขอบังคับบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยเลือกหัวขอวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจหรือมีความตองการศึกษา และตองไดรับ       

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้นักศึกษาจะตองผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ              

ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง และงานวิจัยดังกลาวจะตองไดคะแนน S (เอส)       

จึงจะผานการศึกษาได ท้ังนี้นักศึกษาสามารถแยกลงทะเบียนเรียนตามจํานวนท่ีตองการได แตตองลงทะเบียน

เรียน วิชา CAS7099 วิทยานิพนธ ใหครบ 12 หนวยกิต จึงจะสิทธิ์ขอสอบปองกันวิทยานิพนธ  

  นักศึกษา แผน ข การศึกษาอิสระทางนิเทศศาสตร (CAS7096) นักศึกษาตองสอบผานการสอบ

ประมวลความรู (CAS7097) โดยผูมีสิทธิ์สอบจะตองผานลงทะเบียนเรียนและสอบผานวิชาตาง ๆ ครบถวน

ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว และตองไดผลการเรียนในวิชาการศึกษาอิสระทางนิเทศศาสตร (CAS7096) แลว 

รวมไปถึงตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการคํานวณหนวยกิตท่ีสอบไดท้ังหมดไมต่ํากวา 3.00  ท้ังนี้ ผล

การสอบประมวลความรอบรูตองไดคาอักษรระดับคะแนน S (เอส) ในกรณีท่ีสอบไมผานจะไดคาอักษร U (ยู)

โดยนักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรูไดไมเกิน 2 ครั้ง 

  5.1 คําอธิบายโดยยอ 

  หลักสูตรแผน ก แบบ ก2  

นักศึกษาตองยื่นเสนอโครงรางการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ                    

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 10.3.3 

คือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม และการคนควาอิสระตองเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือข้ันต่ําปริญญาโทท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย มีผลงานทางวิชาการ              

3 รายการ อยางนอย 1 รายการ ตองเปนผลงานวิจัยในรอบ 5 ป ยอนหลัง ท้ังนี้คณะกรรมการผูสอบ

วิทยานิพนธตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 10.3.4 คือ อาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไมนอยกวา 3 คน 

ท้ังนี้ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม กรณี

กรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ           
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ในฐานขอมูลระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 10 เรื่อง รวมถึงใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 4 ขอ 28  

ท้ังนี้ นักศึกษาจะตองผานการสอบปองกันวิทยานิพนธตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

รามคําแหง และงานวิจัยดังกลาวจะตองไดคะแนน S (เอส) จึงจะผานการศึกษาได 

  หลักสูตรแผน  ข   

นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาในหลักสูตรแผน ข หลังสอบประมวลความรูแลว จะตองศึกษาคนควาแบบอิสระ 

ซ่ึงเปนการศึกษาและคนควาดวยตนเองในหัวขอท่ีเก่ียวของดานนิเทศศาสตร หรือหัวขอพิเศษทางการ

ประยุกตใชองคความรูดานนิเทศศาสตร ภายใตการแนะนําและควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) ใชหลักเกณฑดังนี้ 

  1.1  วิธีการวัดผลรายวิชา 

  จัดใหมีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวรายวิชาละไมนอยกวา 1 ครั้ง การ

วัดผลอาจทําในระหวางภาคการศึกษาก็ได เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ จะมีการสอบไลแตละกระบวนวิชา 

บางกระบวนวิชาอาจไมมีการสอบไลตอนปลายภาคการศึกษา แตอาจใชวิธีการวัดผลประเมินผลการศึกษาใน

ลักษณะอ่ืน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบไวในประกาศกระบวนวิชาท่ีเปดสอน 

  การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแตละกระบวนวิชามี 2 แบบ ดังนี้ 

แบบคิดแตมระดับคะแนน 

อักษรระดับคะแนน แตมระดับคะแนนตอ 1 หนวยกิต ความหมาย 

A 

A- 

B+ 

B 

B- 

C+ 

C 

C- 

D 

F 

4.00 

3.67 

3.33 

3.00 

2.67 

2.33 

2.00 

1.67 

1.00 

0.00 

ดีเยี่ยม 

เกือบดีเยี่ยม 

ดีมาก 

ดี 

ดีพอใช 

เกือบดี 

พอใช 

เกือบพอใช 

ออน 

ตก 

 

แบบไมคิดแตมระดับคะแนน 

อักษรระดับคะแนน ความหมาย 

S ผลการศึกษาหรือการสอบเปนท่ีนาพอใจ 

U ผลการศึกษาหรือการสอบไมเปนท่ีนาพอใจ 

I ผลการศึกษาไมสมบูรณ 

 วิชา CAS7096 การศึกษาอิสระทางนิเทศศาสตร ใชวิธีการวัดผลแบบคิดแตมระดับคะแนน (A-F)  

สวนวิชา CAS7099 วิทยานิพนธ ใชวิธีการวัดผลแบบไมคิดแตมระดับคะแนน ซ่ึงตองไดอักษรระดับคะแนน S 

จึงจะนับวาสอบผาน โดยนับหนวยกิตรวมอยูในหลักสูตร 
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สําหรับการสอบประมวลความรอบรู สําหรับนักศึกษา แผน ข จะมีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรอบรู

ไดจะตองสอบผานวิชาจํานวนครบถวนตามหลักสูตรแลว และตองไดผลการเรียนในวิชาการศึกษาอิสระทาง

นิเทศศาสตร (CAS7096) แลว รวมไปถึงตองไดรับคาระดับเฉลี่ยสะสมมาจากการคํานวณหนวยกิตโดยรวม

ท้ังหมดไมต่ํากวา 3.00  ท้ังนี้ นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรูไดไมเกิน 2 ครั้ง โดยการวัดผลการสอบ

ประมวลความรอบรูใชอักษรระดับคะแนน S (เอส) ถาสอบผาน และอักษรระดับคะแนน U (ยู) ถาสอบไมผาน 

ในกรณีท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบภายในเวลาท่ีกําหนด หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยบางประการ  

ใหอักษรเปนสัญลักษณ I (ไอ) ซ่ึงจะตองแกสัญลักษณ I (ไอ) ภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นเกรดจะถูก

เปลี่ยนเปน F                                                                   

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเปนไปดังนี้ 

  2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

   ทวนสอบจากคะแนนขอสอบหรืองานท่ีมอบหมายในระดับรายวิชา และในระดับหลักสูตรทวน

สอบจากขอมูลปอนกลับจากนักศึกษาปสุดทาย 

   2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษายังสําเร็จการศึกษา 

   ประเมินคุณภาพของมหาบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   3.1  แผน ก แบบ ก2 

    เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558  

   ขอ 14.2.2 แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองได

ระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและ

สอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถานอุดมศึกษานั้นแตงตั้งและตองเปนระบบเปดให

ผูสนใจเขารับฟงได   

      ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของงานนิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุม

วิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceeding) ดังกลาว และ 

    ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

   ขอ 31.2.2 (แผน ก แบบ ก2) ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะตองได

ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทาพรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและ

สอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งและผลงานจะตองไดรับการ
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ตีพิมพหรืออยางนอย ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ

สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings)  

3.2  แผน ข 

          เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

ขอ 14.2.3 คือศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนไมต่ํา

กวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive 

Examination)  ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น พรอมท้ังเสนอรายงานการคนควาอิสระและ

สอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดให

ผูสนใจเขารับฟงได และรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได และ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561                                                               

ขอ 31.2.3 แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนน

ไมต่ํ ากวา 3.00 จากระบบ  4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทาและสอบผานการสอบประมวลความรู

(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนหรือ และปากเปลาในสาขาวิชานั้น  

 


