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คำานำา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนวิชานิเทศศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรีในระบบการศึกษาทางไกล เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในปี 2527 โดยรับผู้สำาเร็จการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ผูส้ำาเรจ็อาชวีศกึษา และผูส้ำาเรจ็มธัยมศกึษาตอนตน้ทีม่ปีระสบการณท์ำางาน 

มาแล้วเข้าศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการพัฒนา

วชิาการทางดา้นนเิทศศาสตรร์วมทัง้พฒันาบคุลากรในวงการวชิาชพีนเิทศศาสตร ์ดว้ยการยกระดบัความรู้ 

และเพิ่มพูนทักษะที่จำาเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ มุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมหลายหมื่นคน 

บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ล้วนเป็นผู้ที่มีคุณภาพสามารถทำางานได้ทั้งในภาครัฐ 

และภาคเอกชน และได้รับการยอมรับจากวงการต่างๆ เป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการที่ 

สาขาวชิานเิทศศาสตรม์กีารพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม

และตลาดแรงงาน โดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในระบบทางไกล นอกจากจะมีการ

พฒันาหลกัสตูรแลว้ สิง่ทีส่าขาวชิานเิทศศาสตรไ์ดด้ำาเนนิการควบคูก่นัไปกค็อื การปรบัปรงุเอกสารการสอน 

ซึ่งผู้เขียนจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิเทศศาสตร์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งที่เป็น

คณาจารยป์ระจำาของสาขาวชิาและผูท้รงคณุวฒุภิายนอก จนอาจกลา่วไดว้า่เอกสารการสอนของสาขาวชิา

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความสมบูรณ์ ถูกนำาไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงของสถาบัน

อื่นๆ อยู่เสมอ และปัจจุบันนอกจากจะพัฒนาเอกสารการสอนแล้ว ยังมีการพัฒนาสื่อการสอนอื่นๆ เช่น 

ซีดีและวีซีดีประกอบการสอน การสอนแบบ e–Learning และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เป็นต้น

ด้วยความมุ่งมั่นของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่จะจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลให้เป็น

ประโยชน์แก่นักศึกษา ผนวกกับการที่นักศึกษามีความตั้งใจ สนใจใฝ่รู้ในวิชาชีพนี้อย่างแท้จริง รวมทั้งการ

มวีนิยั รบัผดิชอบในการเรยีนดว้ยตนเอง กเ็ชือ่วา่จะสามารถนำาความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนไปประกอบวชิาชพี

และพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเองและประเทศชาติสมดังเจตนาอย่างแน่นอน

     

                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์)

                                                               ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์



สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5

หน้า

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ............................................................................  1
 1. หลักการและเหตุผล ..................................................................................................... 1

 2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................................ 2

 3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา ........................................................................ 3

 4. คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา ..................................................................................... 3

 5. คณาจารย์ประจำาหลักสูตร ............................................................................................ 4

 6. คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา ........................................................................................... 5

 7. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา ........................................................................................ 7

 8. หลักสูตรที่เปิดสอน ....................................................................................................... 7

 9. การรับรองหลักสูตร ...................................................................................................... 8

 10. คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา ...............................................................................  8 

รายละเอียดหลักสูตร
 1. นิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ............................................................. 11

 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) ...................................... 37

 3.  ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) .......................................... 51

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค .......................................................................  55

รายละเอียดชุดวิชา .........................................................................................................  59

ภาคผนวก ......................................................................................................................  89
 ❏ เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี ..................................................................... 90

 ❏ รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ...................................................................... 97

สารบัญ



สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล
นิเทศศาสตร์เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศและสังคม เพราะการติดต่อ

สื่อสารการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์นับเป็นงานที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง

ต่อการพัฒนาบ้านเมืองด้านต่างๆ คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำาโครงการมหาวิทยาลัยเปิด 

ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอให้เปิดวิชานิเทศศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังปรากฏในรายงานของคณะอนุกรรมการดังกล่าวที่เสนอต่อทบวง

มหาวทิยาลยัในเดอืนมนีาคม 2521 เนือ่งจากงานดา้นนเิทศศาสตรเ์ปน็งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้ือ่ประเภท

ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และที่สำาคัญคือสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่าง

ประชาชนกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับรัฐบาล อันจะเป็นแนวทางให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 

ความสมัครสมานสามัคคี และเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ

เทา่ทีผ่า่นมาการศกึษาวชิานเิทศศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัตา่งๆ ของไทยเปน็การศกึษาในหอ้งเรยีน

โดยรับผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หรือวารสารศาสตร์ 

และการสื่อสารมวลชนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการศึกษาทางไกลสำาหรับประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับความรู้

ความสามารถ และเพื่อเพิ่มทักษะบางอย่างที่จำาเป็นต่องานอาชีพนั้น ยังมิได้มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศ

มีโครงการและหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงพิจารณาเห็นสมควรจัดตั้ง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ขึ้น ด้วยเหตุผลสำาคัญดังนี้

1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีปัจจัยพื้นฐานที่พร้อมจะสนับสนุนการเรียนการสอนสาขา

วิชานิเทศศาสตร์ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีทางการ

ศึกษาในลักษณะต่างๆ มีความชำานาญการในงานด้านสื่อสารมวลชนเป็นพิเศษ อีกทั้งได้รับการสนับสนุน

จากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ในการจัดตั้งศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขึ้น นับเป็นสิ่ง 

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

2) การเปิดสอนวิชานิเทศศาสตร์ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติในการพัฒนา 

กำาลังคนด้านสื่อสารมวลชน ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5 ได้ระบุให้มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขึ้น โดยถือเป็นโครงการที่มีความสำาคัญระดับสูง

ในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก

ทำาให้การสื่อสารและองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์มีความจำาเป็นมากขึ้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงได้

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551) สภามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551

หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

2.  วัตถุประสงค์
2.1วัตถุประสงค์ทั่วไป

   1)  เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทางด้านส่ือส่ิงพิมพ์  

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์

   2) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้าในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

   3) เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

2.2วัตถุประสงค์เฉพาะ

   หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ดังนี้

   1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีวินัย รู้จักความพอเพียง มีเจตนคติที่เหมาะสม  

มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองดี มีศีลธรรม ยึดมั่นจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

   2) มีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งความรู้พื้นฐานที่จำาเป็น

สำาหรับการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้ความรู้และทักษะในการคิดสร้างสรรค์งานที่มี

คุณค่าต่อสังคม

   4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคมทุกระดับ รวมถึงการมี 

จิตอาสาและจิตสำานึกสาธารณะ 

   5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

   6) มีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

   7) มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีความขยัน มุ่งมั่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง

	 		หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์	มีวัตถุประสงค์ดังนี้

   1)  เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และให้บริการวิชาการแก่สังคม

   2)  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในงานด้านนิเทศศาสตร์แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

   3) เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูใ้หส้ามารถนำาความรู้ทางวชิาการไปประยกุตก์บัการประกอบอาชพี
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน	มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1)  เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสื่อสารชุมชน

2)  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารชุมชนแก่ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน และบุคคลทั่วไป

3)  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสื่อสารชุมชนให้สามารถนำาไปประยุกต์กับการประกอบ

อาชีพ

3.  คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร ์

เพือ่ทำาหนา้ทีพ่จิารณาเสนอความเหน็เกีย่วกบัมาตรฐานการศกึษา การพฒันาหลกัสตูรการสอน การวดัผล 

และการบริการทางวิชาการในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  แก้วเทพ กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์ กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ  ศุภดิลก  กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  พิมลสินธุ์  กรรมการ

 6) รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์  กรรมการ

 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล กรรมการ

 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีร์  รัตนนาคินทร์  กรรมการ

 9) อาจารย์พงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร  กรรมการ

 10) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์)

 11) รองประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร)

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์กรรพุม  บุญทวี)

 

4.  คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  

เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์ ประธานกรรมการ

2)  รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ  อินทรทัศน์ กรรมการ

3)  รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ กรรมการ
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4)  รองศาสตราจารย์ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ กรรมการ

5)  รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์ กรรมการ

6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุพงศ์  สุขโต กรรมการ

7)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร กรรมการ

8)  อาจารย์กรรพุม  บุญทวี เลขานุการ 

9)  หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  (นางสาวสุไรพร  เติมทอง) 

5.  คณาจารย์ประจำาหลักสูตร
5.1หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

กรรพุม  บุญทวี, อาจารย์ นศ.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนาภา  หนูนาค, อาจารย์ ศศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฐสุพงศ์  สุขโสต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว.บ., ว.ม. (สื่อสารมวลชน),

 นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สุกานดา  วรพันธุ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ., นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัจฉราวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา, ศศ.บ. (เกียรตินิยม), นศ.ม.

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 

 Ph.D. (International Communication) 

 Macquarie University

5.2หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

   รายช่ือคณาจารย์ประจำาหลักสูตรทุกท่านปรากฏในหัวข้อ “คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา” หน้า 5-7 

ยกเว้น อาจารย์ชนาภา  หนูนาค และอาจารย์ ดร.อุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล

5.3หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน

กรรพุม  บุญทวี, อาจารย์ นศ.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กานดา  วรพันธุ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ., นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กำาจร  หลุยยะพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),

 ว.ม., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน),

 นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฐสุพงศ์  สุขโสต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว.บ., ว.ม. (สื่อสารมวลชน),

 นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรสิทธิ์  พัฒธนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุมน  อยู่สิน, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ. (เกียรตินิยม), นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิชญา  อยู่ในธรรม, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., ว.ม. (วิจัยสื่อสารมวลชน)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล, รองศาสตราจารย์  ศศ.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัจฉราวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา,  ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), นศ.ม. (นเิทศศาสตรพฒันาการ),

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Ph.D. (International Communication) 

  Macquarie University

6. คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กมลรัฐ  อินทรทัศน์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
 Ph.D. (Development Communication)
 University of the Philippines at Los Baños
กรรพุม  บุญทวี, อาจารย์ นศ.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำาจร  หลุยยะพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 
 ว.ม., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน), 
 นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จันทนา  ทองประยูร, รองศาสตราจารย์ วท.บ., M.S. (Printing Technology),
 M.A. (Journalism) University of 

 Wisconsin – Madison

ชนาภา  หนูนาค, อาจารย์ ศศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม),
 นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน), 
 ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรชนบท) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ณัฐสุพงศ์  สุขโสต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว.บ., ว.ม. (สื่อสารมวลชน), นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., นศ.บ., นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ),
 Ph.D. (Development Communication)
 University of the Philippines at Los Baños
ธีรารักษ์  โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุษบา  สุธีธร, รองศาสตราจารย์ ดร. นศ.บ. (เกยีรตนิิยม), นศ.ม. (นเิทศศาสตรพฒันาการ),
 ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปิยฉัตร  ล้อมชวการ, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., นศ.ม. (โฆษณาประชาสัมพันธ์),

 ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์, รองศาสตราจารย์ กศ.บ. (เกียรตินิยม), ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., M.A. (Communication), Ph.D. 
 (Film and Media Studies) University of Stirling 
มนวิภา  วงรุจิระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว.บ., M.A. (Journalism), 
 Ph.D. (Mass Communication)
 Florida State University
วิทยาธร  ท่อแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 
 ศศ.ด. (การวางแผนและพัฒนาชนบท) 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศิริวรรณ  อนันต์โท, รองศาสตราจารย์ น.บ., สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม),
                                                พ.ต.ท.หญิง ดร. นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), M.A., 

 Ph.D. (Telecommunication) Ohio University

สันทัด  ทองรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), ว.ม. (สื่อสารมวลชน),

 ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุกานดา  วรพันธุ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ., นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุภาภรณ์  ศรีดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  นศ.บ., น.บ. (เกียรตินิยม), นศ.ม., ปร.ด.

 (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสาวนี  ชินนาลอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน), 

 Ph.D. (Science Communication) 

 University of Leeds
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อภิชญา  อยู่ในธรรม, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., ว.ม. (วิจัยสื่อสารมวลชน)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ., นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัจฉราวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา, ศศ.บ. (เกียรตินิยม), นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ),                                                

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  Ph.D. (International Communication)

 Macquarie University

อุณาโลม  จันทร์รุ่งมณีกุล, อาจารย์ ดร. ว.บ., M.A. (Mass Communication), 

 Ph.D. (Communication and Media Studies)  

 Loughborough University

7.  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา
สุมน  อยู่สิน, รองศาสตราจารย์ ศศ.บ. (เกียรตินิยม), นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 

อื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน  

ซึ่งรายนามของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง

8.  หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนจำานวน 3 หลักสูตร คือ

8.1   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 7 กลุ่มวิชา คือ

   1) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา 

   2) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ 

   3) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ 7) กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน  

   4) กลุ่มวิชาภาพยนตร์

8.2   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชา คือ

   1) กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ 4) กลุ่มวิชาภาพยนตร์

   2) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง 5) กลุ่มวิชาการโฆษณา

   3) กลุ่มวิชาโทรทัศน์ 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ 

8.3   หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน

หมายเหตุ * ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตดิตามการเปดิสอนหลกัสตูรจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 



หลักสูตรการศึกษา8

9. การรับรองหลักสูตร
สำานักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน แล้ว โดยอาจบรรจุ

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติ

เฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ 

10. คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
10.1  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา  

แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา

10.2  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตได้จัดโปรแกรมการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสำาหรับนักศึกษา 

ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกวางแผนการจัดโปรแกรมการศึกษาด้วยตนเองได้ โดย

ศึกษาจากโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา (หน้าที่ 12-21) ประกอบ

กับแนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค (หน้าที่ 55-58) นักศึกษาควรเลือกศึกษาชุดวิชาใน 

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาแกนบงัคบั) กอ่นแลว้จงึศกึษาหมวดวชิาเฉพาะ (วชิาเฉพาะ

ด้านบังคับและเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง

10.3  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

10.4  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเปิดสอนชุดวิชาเฉพาะโดยให้นักศึกษาเลือกตามความสนใจ

ทั้งหมด 7 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง กลุ่มวิชาโทรทัศน์ กลุ่มวิชา

ภาพยนตร์ กลุ่มวิชาการโฆษณา กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ และกลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน

    อนึ่ง  กลุ่มวิชาดังกล่าวมีชุดวิชาที่ต้องศึกษาจำานวน 4 ชุดวิชา ดังนี้

 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

 16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

 16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร

 16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 16441 การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 16445 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
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 กลุ่มวิชาโทรทัศน์

 16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์

 16419 การจัดรายการโทรทัศน์

 16448 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 16449 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

 กลุ่มวิชาภาพยนตร์

 16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์

 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 กลุ่มวิชาการโฆษณา

 15205 หลักการประชาสัมพัน์และโฆษณา 

 16354 สื่อโฆษณา

 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

 15205 หลักการประชาสัมพัน์และโฆษณา

 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน

 16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน

 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน

 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

      ฉะนัน้ นกัศกึษาทีต่อ้งการความเชีย่วชาญเฉพาะวชิาชพีใดวชิาชพีหนึง่ของสาขาวชิา

นิเทศศาสตร์ ควรเลือกศึกษาชุดวิชาเฉพาะของกลุ่มวิชานั้นๆ (4 ชุดวิชา) เช่น ถ้าต้องการความเชี่ยวชาญ

เฉพาะวิชาชีพวารสารศาสตร์ ควรเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว  

ชุดวิชา 16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร ชุดวิชา 16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ และ  

ชุดวิชา 16441 การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ เป็นต้น

10.5  สาขาวิชานิเทศศาสตร์จะจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาในชุดวิชาการผลิตของ

แต่ละกลุ่มวิชา ดังนั้น นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการผลิต 2 ชุดวิชา เพื่อเสริมสร้างทักษะและ

ประสบการณ์ในวิชาชีพนั้น
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10.6 ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร กรณี

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่แนะนำาไว้ ขอให้

นักศึกษาวางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตรแนวทางการเปิดสอนชุดวิชาใน

แต่ละภาคและตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกันเนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ

ได้เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ

10.7  หากนกัศกึษามปีญัหาเกีย่วกบัเนือ้หาในเอกสารการสอนและสือ่การสอนตา่งๆ วธิกีารศกึษา

ชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตาม 

ที่อยู่นี้

ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2503 3580 หรือ 0 2504 8351 - 3

โทรสาร 0 2503 3580 หรือ e-Mail: caoffice@stou.ac.th

10.8  หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/การ 

เทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลี่ยนคำานำา

หนา้ชือ่ - ชือ่สกลุ การเปลีย่นทีอ่ยู ่การขอตอ่อายสุถานภาพนกัศกึษา การลาพกัการศกึษา การลาออกจาก

การเป็นนักศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับ 

ใบรายงานผลการศึกษารวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัคร

เป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักทะเบียนและวัดผลได้  

โดยเขียนใบคำาร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้

สำานักทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2503 3598 - 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 - 6

โทรสาร 0 2982 3607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th

หมายเหตุ  แบบฟอรม์ใบคำารอ้งเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ ขา้งตน้ นกัศกึษาสามารถสำาเนาแบบฟอรม์ดงักลา่วไดจ้ากคูม่อืนกัศกึษา

 หรือ download ได้จากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp
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รายละเอียดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรบัณฑิต 

อักษรย่อ นศ.บ. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Communication Arts

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B. Com. Arts

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1)  สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ

รับรอง หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.  สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 90

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 21	 126

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

หล
ักส

ูตร
นิเ
ทศ

ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต
หล

ักส
ูตร
นิเ
ทศ

ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชาต่อไปนี้ 

	 	 กลุ่มวิชาภาษา

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

  10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

	 	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

  10131 สังคมมนุษย์

  10152 ไทยกับสังคมโลก

	 	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

  10103 ทักษะชีวิต

  10121 อารยธรรมมนุษย์

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

	 	 วิชาแกน	11	ชุดวิชา

  15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

  15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

  15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

  15233 ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์

  15266 สื่อศึกษา

  15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

  15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

  15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

  15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

  16353 หลักการสื่อสารการตลาด

  16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์*

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 	 วิชาเฉพาะด้าน	4	ชุดวิชา	โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

  16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

  16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร

  16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์*

  16441 การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์*

  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

  16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

  16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง*

  16445 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

  16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง*

  กลุ่มวิชาโทรทัศน์

  16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์

  16419 การจัดรายการโทรทัศน์

  16448 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น*

  16449 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง*

  กลุ่มวิชาภาพยนตร์

  16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

  16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์

  16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*

  16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*

  กลุ่มวิชาการโฆษณา

  15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

  16354 สื่อโฆษณา

  16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*

  16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา*

  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

  15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

  16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

  16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์*

  16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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  กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน

  16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน

  16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา*

  16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน

  16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

      ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

2.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ศิลปกรรม

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 90

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 19		 114

(2)			รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

 	 วิชาแกน	11	ชุดวิชา

  15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

  15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

  15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

  15233 ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์

  15266 สื่อศึกษา

  15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

  15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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  15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

  15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

  16353 หลักการสื่อสารการตลาด

  16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์*

 	 วิชาเฉพาะด้าน	4	ชุดวิชา	โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

  16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

  16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร

  16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์**

  16441 การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์**

  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

  16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

  16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง**

  16445 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

  16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง**

  กลุ่มวิชาโทรทัศน์

  16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์

  16419 การจัดรายการโทรทัศน์

  16448 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น**

  16449 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง**

  กลุ่มวิชาภาพยนตร์

  16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

  16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์

  16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง**

  16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น**

  กลุ่มวิชาการโฆษณา

  15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

  16354 สื่อโฆษณา

  16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา**

  16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา**
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หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

  15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

  16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

  16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์*

  16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์*

  กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน

  16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน

  16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา*

  16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน

  16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน*

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

3.   สำาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม

ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 90

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 19		 114

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

	 	 วิชาแกน	11	ชุดวิชา

  15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

  15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

  15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

  15233 ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์

  15266 สื่อศึกษา

  15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

  15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

  15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

  15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

  16353 หลักการสื่อสารการตลาด

  16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์*

  วิชาเฉพาะด้าน	4	ชุดวิชา	โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

  16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

  16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร

  16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์**

  16441 การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์**

  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

  16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

  16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง**

  16445 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

  16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง**

  กลุ่มวิชาโทรทัศน์

  16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์

  16419 การจัดรายการโทรทัศน์

  16448 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น**

  16449 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง**

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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  กลุ่มวิชาภาพยนตร์

  16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

  16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์

  16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*

  16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*

  กลุ่มวิชาการโฆษณา

  15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

  16354 สื่อโฆษณา

  16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*

  16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา*

  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

  15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

  16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

  16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์*

  16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์*

  กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน

  16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน

  16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา*

  16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน

  16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน*

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

4. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 90

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 17	 102
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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(2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151  ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

  วิชาแกน	11	ชุดวิชา

  15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

  15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

  15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

  15233 ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์

  15266 สื่อศึกษา

  15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

  15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

  15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

  15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

  16353 หลักการสื่อสารการตลาด

  16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์*

 	 วิชาเฉพาะด้าน	4	ชุดวิชา	โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

  16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

  16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร

  16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์**

  16441 การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์**

  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

  16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

  16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง**

  16445 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

  16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง**

  กลุ่มวิชาโทรทัศน์

  16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์

  16419 การจัดรายการโทรทัศน์

  16448 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น**

  16449 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง**
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หมายเหตุ *  เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ



สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 21

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

  กลุ่มวิชาภาพยนตร์

  16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

  16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์

  16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*

  16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*

  กลุ่มวิชาการโฆษณา

  15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

  16354 สื่อโฆษณา

  16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*

  16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา*

  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

  15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

  16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

  16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์*

  16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์*

  กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน

  16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน

  16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา*

  16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน

  16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน*

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
หล

ักส
ูตร
นิเ
ทศ

ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต



หลักสูตรการศึกษา22

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.  สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 

และเลือกอกี 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาต่อไปนี ้

10131 สังคมมนุษย์ 

10152 ไทยกับสังคมโลก 

1 ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

 และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 

15231 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ  

 สื่อมวลชน 

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

10103 ทักษะชีวิต 

10121 อารยธรรมมนุษย์ 

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

 และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

10151 ไทยศึกษา

15231  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ส่ือมวลชน

 

2 ต้น 15206 ภาษาและทักษะ

 เพื่อการสื่อสาร

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

16353 หลักการสื่อสารการตลาด

2 ต้น 16353 หลักการส่ือสารการตลาด 

เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

10161 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

10162 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 

10163 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 

และเลอืกอกี 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาต่อไปนี ้

10131 สังคมมนุษย์ 

10152 ไทยกับสังคมโลก
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรม

 การสื่อสาร

15233  ความรู้ทางสังคมและ

เทคโนโลยีสำาหรับ

 นักนิเทศศาสตร์

15266 สื่อศึกษา

ปลาย 15232  ทฤษฎีและพฤติกรรม

 การส่ือสาร

15233  ความรู้ทางสังคมและ

เทคโนโลยีสำาหรับ

 นักนิเทศศาสตร์

15266 ส่ือศึกษา

3 ต้น 15307 กฎหมายและจริยธรรม

 ด้านนิเทศศาสตร์

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร  

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

15205  หลักการประชาสัมพันธ์และ

โฆษณา 

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 

16344  การพูดและการแสดงสำาหรับ  

วิทยุกระจายเสียง* 

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์  

16359  ความรู้เบ้ืองต้นการสื่อสาร

ชุมชน 

16374  การสร้างสารเพื่อผลิตรายการ

โทรทัศน์

3 ต้น 15206 ภาษาและทักษะ

 เพื่อการส่ือสาร  

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

15205  หลักการประชาสัมพันธ์และ

โฆษณา 

16338 การส่ือข่าวและการเขียนข่าว 

16344  การพูดและการแสดงสำาหรับ  

วิทยุกระจายเสียง* 

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์  

16359  ความรู้เบื้องต้นการส่ือสาร

ชุมชน 

16374  การสร้างสารเพื่อผลิตรายการ

โทรทัศน์ 

และเลอืกอกี 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาต่อไปนี ้

10103 ทักษะชีวิต 

10121 อารยธรรมมนุษย์ 

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

16339  การรายงานข่าวและ

 การบรรณาธิกร

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

16351  ทฤษฎีและการวิจารณ์

ภาพยนตร์

16354 สื่อโฆษณา

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

16419 การจัดรายการโทรทัศน์

16423 การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง* 

16441  การผลิตและเผยแพร่งาน

วารสารศาสตร์*

16446  การผลิตรายการ

 วิทยุกระจายเสียง*

16449  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์ขั้นสูง*

16455  การรณรงค์และผลิตงาน

โฆษณา* 

16458  การสร้างสรรค์และผลิตงาน 

 ประชาสัมพันธ์*

16462  ความรู้และทักษะการสื่อสาร

ชุมชน

16463  การวางแผน การออกแบบ

และการผลิตสื่อชุมชน*

ปลาย 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

16339  การรายงานข่าวและ

 การบรรณาธิกร

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

16351  ทฤษฎีและการวิจารณ์

ภาพยนตร์

16354 ส่ือโฆษณา

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

16419 การจัดรายการโทรทัศน์

16462  ความรู้และทักษะการส่ือสาร

ชุมชน

4 ต้น -----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย

และพัฒนา*

4 ต้น 15307  กฎหมายและจริยธรรม

 ด้านนิเทศศาสตร์

15337 การส่ือสารกับการพัฒนา 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*  

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์* 

16445  การจัดรายการวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุออนไลน์* 

16448  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์เบ้ืองต้น* 

16452 การผลิตภาพยนตร์เบ้ืองต้น*  

16457  การเขียนเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์* 

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย

และพัฒนา* 

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*  

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์* 

16445  การจัดรายการวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุออนไลน์ 

16448  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์เบื้องต้น* 

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*  

16457  การเขียนเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์* 

ปลาย 16412 ประสบการณ์วิชาชีพ

 นิเทศศาสตร์
ปลาย 15336 การบริหารกิจการส่ือสาร

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง* 

16441  การผลิตและเผยแพร่งาน

วารสารศาสตร์*

16446  การผลิตรายการ

 วิทยุกระจายเสียง*

16449  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์ขั้นสูง*

16455  การรณรงค์และผลิตงาน

โฆษณา* 

16458  การสร้างสรรค์และผลิตงาน 

 ประชาสัมพันธ์*

16463  การวางแผน การออกแบบ

และการผลิตส่ือชุมชน*

5 ต้น 5 ต้น 16412  ประสบการณ์วิชาชีพ 

 นิเทศศาสตร์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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หล

ักส
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ศา
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ัณฑ

ิต

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

2.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ศิลปกรรม 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

 และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 15231  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ

สื่อมวลชน

15232  ทฤษฎีและพฤติกรรม

 การสื่อสาร

15233  ความรู้ทางสังคมและ

เทคโนโลยีสำาหรับ

 นักนิเทศศาสตร์

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

 และส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

10151 ไทยศึกษา

2 ต้น 15206  ภาษาและทักษะ

 เพื่อการสื่อสาร

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

15205  หลักการประชาสัมพันธ์และ

โฆษณา

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

16344  การพูดและการแสดงสำาหรับ 

 วิทยุกระจายเสียง*

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 

16359  ความรู้เบ้ืองต้นการสื่อสาร

ชุมชน

16374  การสร้างสารเพื่อผลิตรายการ

โทรทัศน์

2 ต้น 15206  ภาษาและทักษะ

 เพื่อการส่ือสาร

15231  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ส่ือมวลชน

16353 หลักการส่ือสารการตลาด
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 15266  สื่อการศึกษา

15335  การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

16339  การรายงานข่าวและ

 การบรรณาธิกร

16343  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

16351  ทฤษฎีและการวิจารณ์

 ภาพยนตร์

16354  สื่อโฆษณา

16356  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

16419  การจัดรายการโทรทัศน์

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสาร

 ชุมชน

ปลาย 15232  ทฤษฎีและพฤติกรรม

 การส่ือสาร

15233  ความรู้ทางสังคมและ

เทคโนโลยีสำาหรับ

 นักนิเทศศาสตร์

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

3 ต้น 15307  กฎหมายและจริยธรรม

 ด้านนิเทศศาสตร์

16353 หลักการสื่อสารการตลาด

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย

และพัฒนา*

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา* 

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์*

16445  การจัดรายการวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุออนไลน์

16448  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์เบ้ืองต้น*

16452 การผลิตภาพยนตร์เบ้ืองต้น* 

16457  การเขียนเพื่อการ

 ประชาสัมพันธ์* 

3 ต้น 15307  กฎหมายและจริยธรรม

 ด้านนิเทศศาสตร์

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

15205  หลักการประชาสัมพันธ์และ

โฆษณา

16338 การส่ือข่าวและการเขียนข่าว

16344  การพูดและการแสดงสำาหรับ 

วิทยุกระจายเสียง*

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 

16359  ความรู้เบื้องต้นการส่ือสาร

ชุมชน

16374  การสร้างสารเพื่อผลิตรายการ

โทรทัศน์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร

 -----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง* 

16441  การผลิตและเผยแพร่งาน

วารสารศาสตร์*

16446  การผลิตรายการ

 วิทยุกระจายเสียง*

16449  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์ขั้นสูง*

16455  การรณรงค์และผลิตงาน

โฆษณา* 

16458  การสร้างสรรค์และผลิตงาน 

 ประชาสัมพันธ์*

16463  การวางแผน การออกแบบ

และการผลิตสื่อชุมชน*

ปลาย 15266 ส่ือศึกษา

15336 การบริหารกิจการส่ือสาร

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

16339  การรายงานข่าวและ

 การบรรณาธิกร

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

16351  ทฤษฎีและการวิจารณ์

ภาพยนตร์

16354 ส่ือโฆษณา 

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

16419 การจัดรายการโทรทัศน์ 

16462  ความรู้และทักษะการส่ือสาร

ชุมชน

4 ต้น 16412  ประสบการณ์วิชาชีพ  

 นิเทศศาสตร์ 

4 ต้น 15337 การส่ือสารกับการพัฒนา

 -----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย

และพัฒนา*

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา* 

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์*

16445  การจัดรายการวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุออนไลน์

16448  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์เบื้องต้น*

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น* 

16457 การเขียนเพื่อการ

 ประชาสัมพันธ์*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 16412  ประสบการณ์วิชาชีพ

นิเทศศาสตร์

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง* 

16441  การผลิตและเผยแพร่งาน

วารสารศาสตร์*

16446  การผลิตรายการ

 วิทยุกระจายเสียง*

16449  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์ขั้นสูง*

16455  การรณรงค์และผลิตงาน

โฆษณา* 

16458  การสร้างสรรค์และผลิตงาน 

 ประชาสัมพันธ์*

16463  การวางแผน การออกแบบ

และการผลิตส่ือชุมชน*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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3.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม

ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 15231  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ

สื่อมวลชน

15232  ทฤษฎีและพฤติกรรม

 การสื่อสาร

15233  ความรู้ทางสังคมและ

เทคโนโลยีสำาหรับ

 นักนิเทศศาสตร์  

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

2 ต้น 15206 ภาษาและทักษะ

 เพื่อการสื่อสาร 

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

15205  หลักการประชาสัมพันธ์และ

โฆษณา 

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 

16344  การพูดและการแสดงสำาหรับ  

วิทยุกระจายเสียง* 

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์  

16359  ความรู้เบ้ืองต้นการสื่อสาร

ชุมชน 

16374  การสร้างสารเพื่อผลิตรายการ

โทรทัศน์ 

2 ต้น 15206  ภาษาและทักษะ

 เพื่อการส่ือสาร 

15231  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ส่ือมวลชน 

16353 หลักการส่ือสารการตลาด

 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 15266 สื่อศึกษา 

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

16339 การรายงานข่าวและ

 การบรรณาธิกร 

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง  

16351  ทฤษฎีและการวิจารณ์

ภาพยนตร์ 

16354 สื่อโฆษณา  

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  

16419 การจัดรายการโทรทัศน์  

16462  ความรู้และทักษะการสื่อสาร

ชุมชน

ปลาย 15232  ทฤษฎีและพฤติกรรมการ

ส่ือสาร 

15233  ความรู้ทางสังคมและ

เทคโนโลยีสำาหรับ

 นักนิเทศศาสตร์ 

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

3 ต้น 15307  กฎหมายและจริยธรรม

 ด้านนิเทศศาสตร์ 

16353 หลักการสื่อสารการตลาด 

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย

และพัฒนา* 

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*  

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์* 

16445  การจัดรายการวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุออนไลน์ 

16448  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์เบ้ืองต้น* 

16452 การผลิตภาพยนตร์เบ้ืองต้น*  

16457 การเขียนเพื่อการ

 ประชาสัมพันธ์* 

3 ต้น 15307  กฎหมายและจริยธรรม

 ด้านนิเทศศาสตร์  

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

15205  หลักการประชาสัมพันธ์และ

โฆษณา 

16338 การส่ือข่าวและการเขียนข่าว 

16344  การพูดและการแสดงสำาหรับ 

วิทยุกระจายเสียง*  

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์  

16359  ความรู้เบื้องต้นการส่ือสาร

ชุมชน 

16374  การสร้างสารเพื่อผลิตรายการ

โทรทัศน์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 

 -----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*  

16441  การผลิตและเผยแพร่งาน

วารสารศาสตร์* 

16446  การผลิตรายการ

 วิทยุกระจายเสียง* 

16449  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์ขั้นสูง* 

16455  การรณรงค์และผลิตงาน

โฆษณา*  

16458  การสร้างสรรค์และผลิตงาน  

ประชาสัมพันธ์* 

16463  การวางแผน การออกแบบ

และการผลิตสื่อชุมชน* 

ปลาย 15266 ส่ือศึกษา 

15336 การบริหารกิจการส่ือสาร 

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

16339 การรายงานข่าวและ

 การบรรณาธิกร 

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง  

16351  ทฤษฎีและการวิจารณ์

ภาพยนตร์ 

16354 ส่ือโฆษณา  

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  

16419 การจัดรายการโทรทัศน์  

16462  ความรู้และทักษะการส่ือสาร

ชุมชน 

4 ต้น 16412  ประสบการณ์วิชาชีพ

นิเทศศาสตร์

4 ต้น 15337 การส่ือสารกับการพัฒนา 

 -----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย

และพัฒนา* 

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*  

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์* 

16445  การจัดรายการวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุออนไลน์

16448  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์เบื้องต้น* 

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*  

16457 การเขียนเพื่อการ

 ประชาสัมพันธ์* 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 16412  ประสบการณ์วิชาชีพ

นิเทศศาสตร์  

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง*  

16441  การผลิตและเผยแพร่งาน

วารสารศาสตร์* 

16446  การผลิตรายการ

 วิทยุกระจายเสียง* 

16449  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์ข้ันสูง* 

16455  การรณรงค์และผลิตงาน

โฆษณา*  

16458  การสร้างสรรค์และผลิตงาน

ประชาสัมพันธ์*  

16463  การวางแผน การออกแบบ

และการผลิตส่ือชุมชน*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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4.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 15206 ภาษาและทักษะ

 เพื่อการสื่อสาร 

15231  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ

สื่อมวลชน 

16353 หลักการสื่อสารการตลาด

1 ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา 

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรม

 การสื่อสาร 

15233  ความรู้ทางสังคมและ

เทคโนโลยีสำาหรับ

 นักนิเทศศาสตร์

ปลาย 10151 ไทยศึกษา 

15231  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ส่ือมวลชน 

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรม

 การส่ือสาร

2 ต้น 15307  กฎหมายและจริยธรรม

 ด้านนิเทศศาสตร์ 

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา 

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

15205  หลักการประชาสัมพันธ์และ

โฆษณา 

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 

16344  การพูดและการแสดงสำาหรับ  

วิทยุกระจายเสียง*

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์  

16359  ความรู้เบ้ืองต้นการสื่อสาร

ชุมชน 

16374  การสร้างสารเพื่อผลิตรายการ

โทรทัศน์

2 ต้น 15307  กฎหมายและจริยธรรม

 ด้านนิเทศศาสตร์ 

15337 การส่ือสารกับการพัฒนา 

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

15205  หลักการประชาสัมพันธ์และ

โฆษณา 

16338 การส่ือข่าวและการเขียนข่าว 

16344  การพูดและการแสดงสำาหรับ  

วิทยุกระจายเสียง*

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์  

16359  ความรู้เบื้องต้นการส่ือสาร

ชุมชน 

16374  การสร้างสารเพื่อผลิตรายการ

โทรทัศน์
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 15266 สื่อศึกษา 

15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

16339 การรายงานข่าวและ

 การบรรณาธิกร 

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง  

16351  ทฤษฎีและการวิจารณ์

ภาพยนตร์ 

16354 สื่อโฆษณา  

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  

16419 การจัดรายการโทรทัศน์  

16462  ความรู้และทักษะการสื่อสาร

ชุมชน

ปลาย 15206 ภาษาและทักษะเพื่อ

 การส่ือสาร 

15266 ส่ือศึกษา  

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

16339 การรายงานข่าวและ

 การบรรณาธิกร 

16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง  

16351  ทฤษฎีและการวิจารณ์

ภาพยนตร์ 

16354 ส่ือโฆษณา  

16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  

16419 การจัดรายการโทรทัศน์  

16462  ความรู้และทักษะการส่ือสาร

ชุมชน

3 ต้น 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร 

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย

และพัฒนา* 

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*  

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์* 

16445  การจัดรายการวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุออนไลน์ 

16448  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์เบ้ืองต้น* 

16452 การผลิตภาพยนตร์เบ้ืองต้น*  

16457 การเขียนเพื่อการ

 ประชาสัมพันธ์* 

3 ต้น 15233  ความรู้ทางสังคมและ

เทคโนโลยีสำาหรับ

 นักนิเทศศาสตร์ 

16353 หลักการส่ือสารการตลาด 

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี  

16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย

และพัฒนา* 

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา*  

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์* 

16445  การจัดรายการวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุออนไลน์ 

16448  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์เบื้องต้น* 

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น*  

16457 การเขียนเพื่อการ

 ประชาสัมพันธ์*
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 16412  ประสบการณ์วิชาชีพ

นิเทศศาสตร์

 -----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

16423 การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง* 

16441  การผลิตและเผยแพร่งาน

วารสารศาสตร์*

16446  การผลิตรายการ

 วิทยุกระจายเสียง*

16449  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์ขั้นสูง*

16455  การรณรงค์และผลิตงาน

โฆษณา* 

16458  การสร้างสรรค์และผลิตงาน 

 ประชาสัมพันธ์*

16463  การวางแผน การออกแบบ

และการผลิตสื่อชุมชน* 

ปลาย 15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง* 

16441  การผลิตและเผยแพร่งาน

วารสารศาสตร์*

16446  การผลิตรายการ

 วิทยุกระจายเสียง*

16449  การสร้างสรรค์และการผลิต

รายการโทรทัศน์ขั้นสูง*

16455  การรณรงค์และผลิตงาน

โฆษณา* 

16458  การสร้างสรรค์และผลิตงาน 

 ประชาสัมพันธ์*

16463  การวางแผน การออกแบบ

และการผลิตส่ือชุมชน*

4 ต้น  4 ต้น 15336 การบริหารกิจการส่ือสาร

16412  ประสบการณ์วิชาชีพ

นิเทศศาสตร์

หล
ักส

ูตร
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ทศ

ศา
สต
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ัณฑ

ิต

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพนิเทศศาสตร์
ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชา คือ

 ❏  กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ 

 ❏  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง 

 ❏  กลุ่มวิชาโทรทัศน์ 

 ❏  กลุ่มวิชาภาพยนตร์ 

 ❏  กลุ่มวิชาการโฆษณา 

 ❏  กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์

        (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
Certificate Program in Communication Arts

(กลุ่มวิชาสื่อสิ่งพิมพ์)

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (สื่อสิ่งพิมพ์) 

อักษรย่อ ป.นศ. (สื่อสิ่งพิมพ์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Communication Arts (Print Media)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Comm. Arts (Print Media)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ

รับรอง หรือ

5) สำาเรจ็การศึกษาอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่หรอืสงูกวา่จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยั

รับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ 5 30  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 30

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 16338  การข่าวเบื้องต้น

 16339  การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร

 16440  การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์**

 16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์**

 16442  การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา***

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 16338  การข่าวเบ้ืองต้น

16440  การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์**

1 ต้น

ปลาย 16339  การข่าวขั้นสูงและ

 การบรรณาธิกร

16441  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์**

16442  การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

ปลาย
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หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 *** เปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคต้นเท่านั้น
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
Certificate Program in Communication Arts

(กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง)

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียง) 

อักษรย่อ ป.นศ. (วิทยุกระจายเสียง) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Communication Arts (Radio)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Comm. Arts (Radio)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ

รับรอง หรือ

5) สำาเรจ็การศึกษาอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่หรอืสงูกวา่จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยั

รับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ 5 30  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 30

(2)		รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 16343  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

 16344  การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง**

 16418  การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง

 16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

 16446  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง**

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา***

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 16344  การพูดและการแสดงสำาหรับ
 วิทยุกระจายเสียง**
16445  การจัดและการผลิตรายการ
 วิทยุกระจายเสียงเบ้ืองต้น

1 ต้น

ปลาย 16343  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
16418  การบรหิารงานวทิยุกระจายเสยีง
16446  การผลิตรายการวิทยุ
 กระจายเสียงขั้นสูง**

ปลาย

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 *** เปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคต้นเท่านั้น 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
Certificate Program in Communication Arts

(กลุ่มวิชาโทรทัศน์)

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (โทรทัศน์) 

อักษรย่อ ป.นศ. (โทรทัศน์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Communication Arts (Television)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Comm. Arts (Television)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

หรือ

2)  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3)  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4)  สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ

รับรอง หรือ

5)  สำาเรจ็การศึกษาอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่หรอืสงูกวา่จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยั 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ 5  30  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 30

(2)		รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 16347  การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

 16419  การจัดรายการโทรทัศน์

 16421  การบริหารงานโทรทัศน์

 16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น**

 16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง**

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา*** 

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 16347  การสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์

16448  การผลิตรายการโทรทัศน์

 เบ้ืองต้น**

1 ต้น

ปลาย 16419  การจัดรายการโทรทัศน์

16421  การบริหารงานโทรทัศน์

16449  การผลติรายการโทรทศัน์ขัน้สงู**

ปลาย
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หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 *** เปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคต้นเท่านั้น 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
Certificate Program in Communication Arts

(กลุ่มวิชาภาพยนตร์)

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) 

อักษรย่อ ป.นศ. (ภาพยนตร์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Communication Arts (Film)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Comm. Arts (Film)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

หรือ

2)  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3)  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4)  สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ

รับรอง หรือ

5)  สำาเรจ็การศึกษาอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่หรอืสงูกวา่จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยั

รับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ 5 30  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 30

(2)		รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 16350  ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

 16351  ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น

 16423  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง**

 16424  การบริหารงานภาพยนตร์

 16452  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น**

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา***

สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 16350  ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

16452  การผลิตภาพยนตร์เบ้ืองต้น**

1 ต้น

ปลาย 16351  ทฤษฎีและการวิจารณ์  

 ภาพยนตร์เบ้ืองต้น

16423  การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง**

16424  การบริหารงานภาพยนตร์

ปลาย
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หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 *** เปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคต้นเท่านั้น 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
Certificate Program in Communication Arts

(กลุ่มวิชาการโฆษณา)

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) 

อักษรย่อ ป.นศ. (การโฆษณา) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Communication Arts (Advertising)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Comm. Arts (Advertising)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3)  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4)  สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ

รับรอง หรือ

5)  สำาเรจ็การศึกษาอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่หรอืสงูกวา่จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยั

รับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ 5 30  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 30 

(2)		รายละเอียดของหลักสูตร

  หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 16353  การสื่อสารการตลาด

 16354  สื่อโฆษณา

 16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา**

 16427  การบริหารงานโฆษณา

 16455  การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา**

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา***

สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 16353  การสื่อสารการตลาด

16426  การสร้างสรรค์งานโฆษณา**

1 ต้น

ปลาย 16354  สื่อโฆษณา

16427  การบริหารงานโฆษณา

16455  การรณรงค์และผลิตงาน

 โฆษณา**

ปลาย
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หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 *** เปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคต้นเท่านั้น 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์
Certificate Program in Communication Arts

(กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์)

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) 

อักษรย่อ ป.นศ. (การประชาสัมพันธ์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Communication Arts (Public Relations)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Comm. Arts (Public Relations)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 

หรือ

2)  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3)  สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4)  สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ

รับรอง หรือ

5)  สำาเรจ็การศึกษาอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่หรือสูงกวา่จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลัย

รับรอง
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หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 *** เปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคต้นเท่านั้น 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ 5 30  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 30 

(2)		รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 16353  การสื่อสารการตลาด

 16356  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

 16430  การบริหารงานประชาสัมพันธ์

 16457  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์**

 16458  การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์**

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา*** 

สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือสูงกว่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 16353  การสื่อสารการตลาด
16457  การเขียนเพื่อการ
 ประชาสัมพันธ์**

1 ต้น

ปลาย 16356  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
16430  การบริหารงานประชาสัมพันธ์
16458  การสร้างสรรค์และผลิตงาน
  ประชาสัมพันธ์**

ปลาย
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รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

การสื่อสารชุมชน

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน
Certif icate Program in Communication for Community

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน

อักษรย่อ ป.การสื่อสารชุมชน

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Communication for Community

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Communication for Community

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1. สำาเรจ็การศึกษาชัน้ประโยคมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศึกษาธกิาร 

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

2. สำาเรจ็การศึกษาชัน้ประโยคมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร 

รับรอง โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3. สำาเรจ็การศึกษาชัน้ประโยคมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร 

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือ

4. สำาเร็จการศกึษาชั้นประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) 

หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ

6. สำาเรจ็การศึกษาอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ จากสถาบันการศกึษา 

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หล
ักส

ูตร
ปร
ะก
าศ
นีย

บัต
รก
าร
สื่อ

สา
รช
ุมช

น
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา  

หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ 5 30   

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 30 

(2)		รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 16359  ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน

 16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา**

 16361  การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน

 16462  ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน

 16463  การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน**

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

หล
ักส

ูตร
ปร
ะก
าศ
นีย

บัต
รก
าร
สื่อ

สา
รช
ุมช

น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา*

สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา  

หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 16359   ความรู้เบ้ืองต้นการสื่อสาร

ชุมชน

16360  การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัย

และพัฒนา**

16361  การบริหารจัดการและกลยุทธ์

การสื่อสารชุมชน

1 ต้น

ปลาย 16462  ความรู้และทักษะการสื่อสาร

ชุมชน

16463  การวางแผน การออกแบบ 

และการผลิตสื่อชุมชน**

ปลาย

หมายเหตุ * เปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคต้นเท่านั้น

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

หล
ักส

ูตร
ปร
ะก
าศ
นีย

บัต
รก
าร
สื่อ

สา
รช
ุมช

น
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา

5หลัก

รหัสชุดวิชา

8หลัก
รายชื่อชุดวิชา

ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

16338 21003101 การข่าวเบ้ืองต้น 

16339 21003102 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร  

16343 21003201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง   

16344 21003202 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง* 

16347 21003301 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 

16350 21003401 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 

16351 21003402 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น  

16353 21003501 การสื่อสารการตลาด 

16354 21003502 สื่อโฆษณา  

16356 21003601 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  

16418 21003203 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง  

16419 21003302 การจัดรายการโทรทัศน์  

16421 21003303 การบริหารงานโทรทัศน์  

16423 21003403 การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง* 

16424 21003404 การบริหารงานภาพยนตร์  

16426 21003503 การสร้างสรรค์งานโฆษณา* 

16427 21003504 การบริหารงานโฆษณา  

16430 21003602 การบริหารงานประชาสัมพันธ์  

16440 21003103 การเขียนสำาหรับสื่อส่ิงพิมพ์* 

16441 21003104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์* 

16442 21003105 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์   

16445 21003204 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

เบ้ืองต้น



16446 21003205 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันสูง* 
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รหัสชุดวิชา

5หลัก

รหัสชุดวิชา

8หลัก
รายชื่อชุดวิชา

ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

16448 21003304 การผลิตรายการโทรทัศนเบื้องต้น* 

16449 21003305 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง* 

16452 21003405 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น* 

16455 21003505 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา* 

16457 21003603 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์* 

16458 21003604 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์* 

ประกาศนียบัตรการส่ือสารชุมชนและนิเทศศาสตรบัณฑิต

10103 20111001 ทักษะชีวิต   

10111 20111002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   

10121 20111003 อารยธรรมมนุษย์   

10131 20111004 สังคมมนุษย์   

10141 20111005 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต   

10151 20111006 ไทยศึกษา   

10152 20111007 ไทยกับสังคมโลก   

10161 20111008 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   

10162 20111009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

10163 20111010 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร   

10164 20111011 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

15205 21002001 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา 

15206 21002002 ภาษาและทักษะเพ่ือการส่ือสาร   

15231 21002003 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ือมวลชน   

15232 21002004 ทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร  

15233 21002005 ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยี

สำาหรับนักนิเทศศาสตร์

  

15266 21002011 สื่อศึกษา  

15307 21002007 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 

15335 21002008 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์  

15336 21002009 การบริหารกิจการสื่อสาร   

15337 21002010 การสื่อสารกับการพัฒนา 
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รหัสชุดวิชา

5หลัก

รหัสชุดวิชา

8หลัก
รายชื่อชุดวิชา

ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

16338 21003101 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 

16339 21003102 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร  

16343 21003201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง   

16344 21003202 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง* 

16347 21003301 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 

16350 21003401 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ 

16351 21003402 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์   

16353 21003501 หลักการสื่อสารการตลาด 

16354 21003502 สื่อโฆษณา  

16356 21003601 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  

16359 21003701 ความรู้เบ้ืองต้นการส่ือสารชุมชน    

16360 21003702 การศึกษาชุมชนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา* 

16361 21003703 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การส่ือสารชุมชน  

16374 21003306 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ 

16412 21005001 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  

16418 21003203 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง  

16419 21003302 การจัดรายการโทรทัศน์  

16421 21003303 การบริหารงานโทรทัศน์  

16423 21003403 การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง* 

16424 21003404 การบริหารงานภาพยนตร์  

16426 21003503 การสร้างสรรค์งานโฆษณา* 

16427 21003504 การบริหารงานโฆษณา  

16430 21003602 การบริหารงานประชาสัมพันธ์  

16440 21003103 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์* 

16441 21003104 การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์* 

16442 21003105 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์   

16445 21003204 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุออนไลน์



16446 21003205 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง* 
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รหัสชุดวิชา

5หลัก

รหัสชุดวิชา

8หลัก
รายชื่อชุดวิชา

ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

16448 21003304 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการ

โทรทัศน์เบ้ืองต้น*



16449 21003305 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการ

โทรทัศน์ขั้นสูง*



16452 21003405 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น* 

16455 21003505 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา* 

16457 21003603 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์* 

16458 21003604 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์* 

16462 21003704 ความรู้และทักษะการส่ือสารชุมชน  

16463 21003705 การวางแผน การออกแบบ และ

การผลิตสื่อชุมชน*



หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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รายละเอียดชุดวิชา

10103 ทักษะชีวิต    (6 หน่วยกิต) 

 Life Skills

 วัตถุประสงค์

 1.   เพ่ือใหม้ทีกัษะในการสือ่สารการแสวงหาความรู ้ และการใชเ้ทคโนโลยใีนการดำาเนนิชวีติ

2.  เพื่อให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

3.  เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์

คำาอธิบายชุดวิชา 
ทักษะในการดำาเนินชีวิตในสังคม ความใฝ่รู้ การแสวงหาและพัฒนาความรู้ การใช้

เทคโนโลยี การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการ

อารมณ์และความเครียด ความเข้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (6 หน่วยกิต) 

 English for Communication

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

2.  เพื่อศึกษาโครงสร้างศัพท์และสำานวนภาษาอังกฤษที่สำาคัญ

3.    เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน

สถานการณ์ต่างๆ

คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์  (6 หน่วยกิต) 

 Human Civilization

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม

2. เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน

3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น
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คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น  

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131 สังคมมนุษย์    (6 หน่วยกิต) 

 Human Society

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ชุมชนและสังคม

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืงกฎหมายเศรษฐกจิและสงัคมซึง่สง่ผลตอ่การจดัระเบยีบ

 สังคมมนุษย์

3.  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจาย

และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง 

กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข  

การเสริมสร้างสังคมที่ดี

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  (6 หน่วยกิต) 

 Science, Technology and Environment for Life

 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิกฎเกณฑแ์ละพฒันาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความเป็นอยู่ของมนุษย์

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

4.  เพ่ือใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตวิ์ทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชีวติประจำาวนั

5.  เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำารงชีวิต
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10151 ไทยศึกษา  (6 หน่วยกิต) 

 Thai Studies

วัตถุประสงค์ 
1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเปน็ไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม

2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต

3.  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

10152 ไทยกับสังคมโลก  (6 หน่วยกิต)

 Thailand and the World Community

 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานการณ ์แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลง 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก

3.  เพื่อให้นำาความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็น ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ 

ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

 คำาอธิบายชุดวิชา
สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผล 

กระทบต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ 

ซึ่งส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

ของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม คุณธรรม จริยธรรม

10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (6 หน่วยกิต) 

 Thai for Communication 

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

2.  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

3.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการดำาเนินชีวิตและแสวงหาความรู้
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คำาอธิบายชุดวิชา
ความสำาคัญของภาษา ความคิด และการสื่อสาร ศิลปะการใช้ถ้อยคำา ประโยค สำานวน 

โวหาร การพฒันาทกัษะการฟงั การพดู การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

การใช้ภาษาในการดำาเนินชีวิต การแสวงหาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  (6 หน่วยกิต)

 Chinese for Communication 

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เรื่องระบบเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์  

พินอิน (Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใช้และอ่านออกเสียงได้

2.  เพื่อให้มีความรู้เรื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคำาศัพท์พื้นฐาน รูปประโยค

และหลักภาษาจีนที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดการเขียนตัวอักษรจีน

3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำาวัน

 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านด้วยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์  

พินอิน (Hànyǔ Pīnyīn)คำาศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจำาวัน โครงสร้าง

ทางไวยากรณ์ และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  (6 หน่วยกิต)

 Khmer for Communication

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาเขมร

2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเขมรระดับพื้นฐานสื่อสารในชีวิตประจำาวัน

3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำาศัพท์ภาษาเขมรที่ใช้ในภาษาไทย

 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝกึเขยีนอกัษรภาษาเขมร ทัง้อกัษรเชลยีง และอกัษรมลู คำาศพัท์

พืน้ฐานในชวีติประจำาวนั โครงสรา้งไวยากรณ ์และรปูประโยคพืน้ฐาน ทกัษะการฟงั การพดู การอา่น และ

การเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐาน คำาศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   (6 หน่วยกิต)

 Society and Culture in the ASEAN Community

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน

2. เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในอาเซียน
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3. เพื่อให้เข้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน

4. เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติต่างๆ

 คำาอธิบายชุดวิชา
ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก 

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในสมาชิกอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพันธ์ของ

อาเซียนที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลก

15205  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  (6 หน่วยกิต) 

 Principles of Public Relations and Advertising

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสำาคัญของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน

3.  เพื่อให้มีความเข้าใจในองค์ประกอบ และกระบวนการในการทำางานประชาสัมพันธ์และ

โฆษณา

4.  เพื่อให้มีความเข้าใจความสำาคัญของการใช้งานวิจัยเพื่อการทำางานประชาสัมพันธ์และ

 โฆษณา

5.  เพื่อให้มีความรู้เรื่องจริยธรรมวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญของการประชาสัมพันธ์กับการโฆษณาในกระบวนการสื่อสาร 

การตลาดแบบผสมผสาน ประวัติและพัฒนาการของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา บทบาทอิทธิพล

และความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาต่อสังคม องค์ประกอบของการโฆษณา  

องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ ความสำาคัญของงานวิจัยต่องานประชาสัมพันธ์และงานโฆษณา  

และจริยธรรมวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร  (6 หน่วยกิต)

 Language and skill for Communication

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการใช้ภาษา ถ้อยคำา และสำานวนให้เหมาะสมกับ 

การสื่อสารในชีวิตประจำาวัน

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์

3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษาในการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ

 คำาอธิบายชุดวิชา
การใชภ้าษาเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจำาวนั จติวทิยากบัการใชภ้าษาเพือ่การสือ่สาร 

ศลิปะ การพดู การฟงั การอา่น และการเขยีน การใชภ้าษาในสือ่ออนไลน ์การใชภ้าษาในงานนเิทศศาสตร ์

ด้านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
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15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน  (6 หน่วยกิต) 

 Introduction to Mass Media

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ พัฒนาการ บทบาทหน้าที่ อิทธิพลของ

 สื่อมวลชนประเภทต่างๆ

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิต การเผยแพร่สื่อมวลชนประเภทต่างๆ และการวิจัย

 ประเมินผลสื่อมวลชน

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จริยธรรมสื่อมวลชนและรู้เท่าทันสื่อมวลชน

คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะ พัฒนาการ บทบาทหน้าที่สื่อมวลชนประเภทต่างๆ อิทธิพลของสื่อมวลชน ทฤษฎี

การสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ กระบวนการผลิต การเผยแพร่ กฎหมาย จริยธรรม

สื่อมวลชน การสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน การรู้เท่าทันสื่อมวลชน

15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร  (6 หน่วยกิต) 

 Communication Theories and Behavior

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีการสื่อสารที่สำาคัญ

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำาทฤษฎีการสื่อสารมาอธิบายพฤติกรรมการสื่อสาร

 ประเภทต่างๆ ในด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา และวัฒนธรรม

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร บทบาท หน้าที่

ของการสื่อสาร ประวัติ พัฒนาการของการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารที่สำาคัญ การนำาทฤษฎีการสื่อสาร 

มาอธิบายพฤติกรรมการสื่อสารประเภทต่างๆ โดยศึกษาในด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา และวัฒนธรรม

15233 ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยีสำาหรับนักนิเทศศาสตร์  (6 หน่วยกิต)

 Social and Technology Knowledge for Communication Arts

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ระบบสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประเด็นและปัญหาสังคม

3. เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของประเด็นทางสังคมกับงานด้านนิเทศศาสตร์
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คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างระบบสังคม ประเด็นและปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 

สันทนาการ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์

15266 สื่อศึกษา    (6 หน่วยกิต)

 Media Studies

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพของสื่อในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโลก

2.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำางานของสื่อในบริบทของสังคมที ่

แตกต่าง

3. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังอำานาจของสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคม

4. เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

 คำาอธิบายชุดวิชา
สภาพของสื่อในบริบทแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และ

อตุสาหกรรมสือ่ในระดบัประเทศ ระดบัอาเซยีน และระดบัโลก ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการทำางานของ

สื่อ พลังอำานาจของสื่อในการเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่างๆ การวิเคราะห์นโยบาย เนื้อหา และวิธีการ 

นำาเสนอของสื่อ การตระหนักรับรู้ประโยชน์อิทธิพล และผลกระทบของสื่อต่อบุคคล พัฒนาทักษะการรู้

เท่าทันในสิ่งที่สื่อนำาเสนอ

15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์   (6 หน่วยกิต) 

 Laws and Ethics for Communication Arts

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประวัติ พัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 นิเทศศาสตร์

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ จริยธรรมและจรรยาบรรณของ

 นักนิเทศศาสตร์

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิเสรีภาพของผู้ส่งสารและผู้รับสาร

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดด้านปรัชญา ความหมาย ความสำาคัญ พัฒนาการของกฎหมายในการประกอบ

วิชาชีพนิเทศศาสตร์ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพของ 

นักนิเทศศาสตร์และผู้ปฏิบัติงานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อใหม่ สิทธิ 

เสรีภาพและความรับผิดชอบของผู้ส่งสารและผู้รับสาร
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15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์   (6 หน่วยกิต) 

 Research for Communication Arts

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักของการวิจัย และสารสนเทศเพื่อการวิจัย

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และหลักสถิติที่ใช้

 ในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ กระบวนการ

 ผลกระทบ และอิทธิพลของการสื่อสาร

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และหลักสถิติที่ใช้ในงานวิจัยทาง

นิเทศศาสตร์ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ กระบวนการ ผลกระทบ และอิทธิพลของการสื่อสาร

ประเภทต่างๆ

15336 การบริหารกิจการสื่อสาร  (6 หน่วยกิต) 

 Communication Management

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารงานทั่วไป

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบและโครงสร้างกิจการสื่อสารระดับชาติ

3.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบและโครงสร้างการบริหารกิจการสื่อสารทั้งภาครัฐ 

เอกชน และชุมชน

คำาอธิบายชุดวิชา
ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัการบรหิารงานทัว่ไป ระบบและโครงสรา้งของการบรหิารกจิการ

สื่อสารระดับชาติ หลักและกลยุทธ์การบริหารงานสื่อสารในองค์กร การบริหารกิจการสื่อสารมวลชนทั้ง 

ภาครัฐ เอกชน และชุมชนเทคโนโลยีในการบริหารงานสื่อสาร

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา  (6 หน่วยกิต) 

 Communication and Development

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ขอบข่าย ความหมาย ความสำาคัญและพัฒนา 

 การของการสื่อสารกับการพัฒนา

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการวางแผนและการกำาหนดยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อ

 การพัฒนา

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำาหลักและวิธีการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในงาน

 การพัฒนาและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา
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คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ขอบข่าย ความหมาย ความสำาคัญและพัฒนาการของการสื่อสารกับการพัฒนา 

การสื่อสารนวกรรม การวางแผนและการกำาหนดยุทธวิธีของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ชมุชน สงัคม ประเทศ ในดา้นการศกึษา สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ การเมอืงและสิง่แวดลอ้ม การนำาหลกัและ 

วิธีการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา และการสื่อสารชุมชน

16338 การข่าวเบื้องต้น*  (6 หน่วยกิต)

 Introduction to Journalism

 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับข่าว โครงสร้าง ประเภท องค์ประกอบของข่าว

สำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ กระบวนการและวิธีการสื่อข่าว การเขียนและ 

เรียบเรียงข่าวประเภทต่างๆ

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารด้วยภาพในสื่อสิ่งพิมพ์

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณของนักข่าว

5. เพื่อให้มีทักษะด้านการข่าว

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ วัตถุประสงค์ และประเภทของข่าว โครงสร้าง องค์ประกอบของข่าว 

หลักการ กระบวนการ และวิธีการสื่อข่าว ลีลาการเขียนและการเรียบเรียงข่าว เทคนิค การรวบรวมข้อมูล 

การรายงานข่าวตามลักษณะของเหตุการณ์ จรรยาบรรณของนักข่าว การส่ือสารด้วยภาพในส่ือส่ิงพิมพ์  

การฝึกทักษะด้านการข่าว

16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว  (6 หน่วยกิต)

 News Gathering and Writing 

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับข่าว ประเภทและองค์ประกอบข่าว

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการสื่อข่าว การคิดวิเคราะห์และ 

การจับประเด็นข่าว

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบการเขียนข่าว

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว

5. เพื่อให้มีทักษะด้านการข่าว

หมายเหตุ* เป็นชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ วัตถุประสงค์ ประเภทของข่าว องค์ประกอบข่าว หลักการและ

กระบวนการสื่อข่าว การคิดและจับประเด็นข่าว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลข่าว  

การสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูลข่าว โครงสร้างและรูปแบบการเขียนข่าว การใช้ภาพข่าว การฝึกทักษะ

ด้านข่าว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว

16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร*  (6 หน่วยกิต)

 Advanced Journalism and Editing 

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ กระบวนการสื่อข่าวขั้นสูง

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ วิธีการการสื่อข่าว และการรายงานข่าวขั้นสูง 

 แบบต่างๆ 

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ กระบวนการบรรณาธิกรข่าวขั้นสูง

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการรายงานข่าวขั้นสูง

และการบรรณาธิกร

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ วัตถุประสงค์ หลักการ กระบวนการ วิธีการของการสื่อข่าวแบบ

เจาะลึก การสื่อข่าวเชิงสืบสวนและตีความ การสื่อข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ การรายงานข่าวในรูปแบบสารคด ี

การรายงานข่าวออนไลน์ การรายงานข่าวเฉพาะด้าน การบรรณาธิกรข่าว การออกแบบและจัดหน้า  

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการรายงานข่าว

16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร   (6 หน่วยกิต)

 News Reporting and Editing

 วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการรายงานข่าว

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและกระบวนการบรรณาธิกรข่าว 

3.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการรายงานข่าวและ

การบรรณาธิกร

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ วัตถุประสงค์ หลักการและกระบวนการรายงานข่าวเชิงสืบสวน

และตีความ ข่าวเชิงวิจัยประยุกต์ ข่าวเฉพาะด้าน หลักและกระบวนการบรรณาธิกรข่าว การออกแบบ 

จัดหน้า จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรข่าว

หมายเหตุ* เป็นชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง  (6 หน่วยกิต) 

 Radio Script Writing

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงรูปแบบ

 ต่างๆ

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการวางแผนและการเตรยีมการเพือ่การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง

3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผู้ฟังเพื่อการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

4.  เพื่อให้มีทักษะในการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงรูปแบบต่างๆ

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิ การวเิคราะหผ์ูฟ้งั หลกัการ และเทคนคิ การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง การวางแผน 

การเตรียมการการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงรูปแบบต่างๆ คุณธรรม

จริยธรรมในการเขียนบท

16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง  (6 หน่วยกิต) 

 Radio Performance

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัและเทคนคิการพดู  และการแสดงสำาหรบัวทิยกุระจายเสยีง

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาการพูดและการฟังในงานวิทยุกระจายเสียง

3.  เพื่อให้มีทักษะในการพูด และการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิวเิคราะหผ์ลงานการพดู และการแสดงสำาหรบัวทิยกุระจายเสยีง

คำาอธิบายชุดวิชา
หลักและเทคนิคการพูดและการแสดงสำาหรับงานวิทยุกระจายเสียง จิตวิทยาเกี่ยวกับ 

การพูดและการฟังในงานวิทยุกระจายเสียง หลักการวางแผน เทคนิคในการพูด การประกาศ การบรรยาย

การดำาเนินรายการ การรายงานนอกสถานที่ การแสดงในงานวิทยุกระจายเสียง การฝึกทักษะในการพูด

และการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์  (6 หน่วยกิต) 

 Creative for Television Program

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสารในรายการโทรทัศน์

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง

 ต่างๆ

4.  เพื่อให้มีทักษะในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
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คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ องค์ประกอบ แนวคิดในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ การสร้างสาร การสื่อความหมายและการนำาเสนอรายการ

โทรทัศน์ กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อและ

ช่องทางต่างๆ

16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์  (6 หน่วยกิต) 

 Photography and Film Art

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความหมาย องคป์ระกอบ และศลิปะการสือ่ความหมายของ

 ภาพถ่ายและภาพยนตร์

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจประวัติของศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาท อทิธพิล และผลกระทบของภาพถา่ยและภาพยนตร์

คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย องค์ประกอบ ศิลปะการสื่อความหมายด้วยภาษา ภาพ แสง สี เสียง ฉาก 

เครื่องแต่งกาย การแสดง การเคลื่อนไหว การตัดต่อ หลักพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพถ่าย

และภาพยนตร์ ประวัติความเป็นมา บทบาท อิทธิพล และผลกระทบของภาพถ่ายและภาพยนตร์

16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น*  (6 หน่วยกิต)

 Introduction to Film Theory and Criticism

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของภาพยนตร์

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบและการเล่าเรื่องภาพยนตร์

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานในการวิจารณ์ภาพยนตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีพื้นฐานของภาพยนตร์ แนวคิดและพัฒนาการของทฤษฎีภาพยนตร์ที่สำาคัญ  

รปูแบบและการเลา่เรือ่งของภาพยนตร ์หลกัพืน้ฐานดา้นสนุทรยีศาสตรแ์ละการวจิารณภ์าพยนตร ์ขอบเขต

และความหมายของการวิจารณ์ภาพยนตร์ ทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ของสำานักต่างๆ กรณีศึกษา 

การวิจารณ์ภาพยนตร์

หมายเหตุ* เป็นชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ (6 หน่วยกิต)

 Film Theory and Criticism

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของภาพยนตร์

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบและการเล่าเรื่องภาพยนตร์

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานในการวิจารณ์ภาพยนตร์

คำาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีพื้นฐานของภาพยนตร์ แนวคิดและพัฒนาการของทฤษฎีภาพยนตร์ที่สำาคัญ 

รปูแบบและการเลา่เรือ่งของภาพยนตร ์หลกัพืน้ฐานดา้นสนุทรยีศาสตรแ์ละการวจิารณภ์าพยนตร ์ขอบเขต

และความหมายของการวิจารณ์ภาพยนตร์ ทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ของสำานักต่างๆ กรณีศึกษา 

การวิจารณ์ภาพยนตร์

16353 การสื่อสารการตลาด*  (6 หน่วยกิต)

 Marketing Communication

 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิการสือ่สารการตลาด สว่นผสมการสือ่สารการตลาด

และเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวิจัยการสื่อสารการตลาด

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยา และการสร้างภาพลักษณ์ในการสื่อสารการตลาด

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย แนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงธุรกิจ และการตลาดเพื่อสังคม การวางแผน

กลยุทธ์และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย  

การตลาดแบบเจาะจง การตลาดเชิงกิจกรรม การวิจัยการสื่อสารการตลาด จิตวิทยาและรูปแบบ 

การสื่อสารเพื่อจูงใจกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย การสื่อสาร ตราสัญลักษณ์ และการสร้างภาพลักษณ์ใน 

การสื่อสารการตลาด

หมายเหตุ* เป็นชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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16353 หลักการสื่อสารการตลาด  (6 หน่วยกิต) 

 Principle of Marketing Communication

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการสื่อสารการตลาด ส่วนผสมการสื่อสารการตลาด

 และเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการวิจัยการสื่อสารการตลาด

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยา และการสร้างภาพลักษณ์ในการสื่อสารการตลาด

คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย แนวคิด หลักการสื่อสารการตลาดเชิงธุรกิจ และการตลาดเพื่อสังคม  

การวิจัยการสื่อสารการตลาดการวางแผนกลยุทธ์และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดในด้านการโฆษณา 

การประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย การตลาดแบบเจาะจง การตลาดเชงิกจิกรรม จติวทิยาและรปูแบบ 

การสื่อสารเพื่อจูงใจ กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย การสื่อสารตราสัญลักษณ์ และการสร้างภาพลักษณ์ใน 

การสื่อสารการตลาด 

16354 สื่อโฆษณา   (6 หน่วยกิต)

 Advertising Media

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะเกี่ยวกับสื่อประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานโฆษณา

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาและการจัดซื้อ

 สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

 สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ

คำาอธิบายชุดวิชา
ลกัษณะและประเภทของสือ่รวมถงึสือ่ใหมท่ีใ่ชใ้นงานโฆษณา การวจิยัผูบ้รโิภค การวเิคราะห ์

ตลาดสินค้า การวางแผนและการตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ รวมถึงสื่อใหม่ การวาง 

จุดประสงค์การใช้สื่อโฆษณา ยุทธวิธีและหลักเกณฑ์การจัดซื้อสื่อโฆษณา การจัดสรรงบประมาณ  

การขายรายการและเวลา การขายเนือ้ทีโ่ฆษณา การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของสือ่โฆษณา
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16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์   (6 หน่วยกิต) 

 Public Relations Strategies

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการการประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม การพัฒนา

 และธุรกิจ

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์แนวคิดและหลักการทางการประชาสัมพันธ์

 เพื่อกำาหนดกลยุทธ์ และวิธีการประชาสัมพันธ์องค์การประเภทต่างๆ

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์แนวคิดและหลักการการกำาหนดกลยุทธ์และ

 วิธีการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ต่างๆ

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ กลยุทธ์ และวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม การพัฒนา และธุรกิจ  

การประยุกต์แนวคิดและหลักการทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อกำาหนดกลยุทธ์และวิธีการประชาสัมพันธ์

องค์การ ราชการ รัฐวิสาหกิจ สาธารณประโยชน์ องค์การระหว่างประเทศในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและ

ภาวะวิกฤติลักษณะต่างๆ

16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน  (6 หน่วยกิต)

 Introduction to Communication for Community

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจนิยามและความสำาคัญของการสื่อสารชุมชน

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการสื่อสารและชุมชน

3.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารชุมชนและ 

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

4.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนตลอดจนปัจจัย

ที่เกี่ยวข้อง

คำาอธิบายชุดวิชา
นิยาม ความสำาคัญของการสื่อสารชุมชน แนวคิดการสื่อสารและชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับการสื่อสารชุมชนและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนกรณีตัวอย่าง



หลักสูตรการศึกษา74

16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  (6 หน่วยกิต)

 Community Studies for Research and Development 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวิจัยการสื่อสารชุมชน

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเผยแพร่และการนำาผลการวิจัยการสื่อสาร

ชุมชนไปใช้ประโยชน์

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบกระบวนการวิจัยการสื่อสารชุมชนได้

คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญของการวิจัยชุมชน แนวคิดหลักเรื่องการวิจัยการสื่อสารชุมชน 

กระบวนการวิจัยการสื่อสารชุมชน ประเภทของการวิจัยการสื่อสารชุมชน เครื่องมือการวิจัยการสื่อสาร

ชุมชน ประเด็นการวิจัยการสื่อสารชุมชนและกรณีตัวอย่าง  การเผยแพร่และการนำาผลการวิจัยการสื่อสาร

ชุมชนไปใช้ประโยชน์

16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน  (6 หน่วยกิต)

 Management and Strategies for Communication for Community

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ 

การสื่อสารในประเด็นต่างๆ

2. เพื่อให้นักศึกษานำากลยุทธ์การสื่อสารชุมชนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ความสำาคัญ หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน การบริหารจัดการในประเด็นต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ประเภทกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมและ 

เกิดประโยชน์กับชุมชน

16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์  (6 หน่วยกิต)

 Message Design for Television Production

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการคิดสร้างสรรค์และออกแบบรายการโทรทัศน์

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการด้านศิลปะของรายการโทรทัศน์

3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจวธิกีารและเทคโนโลยกีารสรา้งสารเพือ่ผลติรายการโทรทศัน์

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสาร การออกแบบรายการโทรทัศน์ทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา  

องค์ประกอบศิลปะในการสื่อความหมายด้วย ภาพ แสง สี เส้น รูปทรง ตัวอักษร สัญลักษณ์ เสียง ท่าทาง 

ดนตรี วิธีการ และเทคโนโลยีในการออกแบบสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
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16412 ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์  (6 หน่วยกิต) 

 Professional Experience in Communication Arts

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นำาหลักการและทฤษฎีทางการสื่อสารมาทดลองปฏิบัติจริง

2.  เพื่อให้มีประสบการณ์ด้านบริหารทางนิเทศศาสตร์

3.  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จรรยาวิชาชีพของนักนิเทศศาสตร์

 ก่อนจะสำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

4.   เพ่ือส่งเสริมการทำางานเป็นหมู่คณะ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งกันและกัน

5.  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และคณาจารย์กับ

 นักศึกษา

คำาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักการและแนวคิดทางนิเทศศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติ การปฏิบัติงาน การ

วางแผน การบริหารงาน และการประสานงานสื่อสารมวลชน การใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์จำาลองใน 

การวเิคราะหป์ญัหาและการตดัสนิใจในวชิาชพีนเิทศศาสตร ์การพฒันาวชิาชพีนเิทศศาสตร ์จรรยาวชิาชพี

นิเทศศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำาที่มี

ประสิทธิภาพ

16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง  (6 หน่วยกิต) 

 Radio Management

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและเทคนิคการบริหารงานกระจายเสียงภาคบริการ

 สาธารณะ บริการชุมชนและการประกอบธุรกิจ

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ต

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเทคโนโลยีการกระจายเสียง

คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบการกระจายเสียง การจัดการองค์กรกระจายเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงระดับชาติ และชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน เทคนิคการจัดการด้าน

บุคลากร รายการ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการกระจายเสียง
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16419 การจัดรายการโทรทัศน์  (6 หน่วยกิต) 

 Television Programming

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดของการจัดรายการโทรทัศน์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการและวธิกีารจดัรายการโทรทศันป์ระเภทและรปูแบบ

 ต่างๆ

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน

 การจัดรายการโทรทัศน์

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและกลยุทธ์การจัดผังและตารางออกอากาศรายการ

 โทรทัศน์

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดของการจัดรายการโทรทัศน์ หลักและวิธีการจัดรายการโทรทัศน์ ประเภทและ 

รูปแบบต่างๆ หลักการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดรายการโทรทัศน์ หลักและ

กลยุทธ์การจัดผังและตารางออกอากาศ

16421 การบริหารงานโทรทัศน์  (6 หน่วยกิต) 

 Television Management

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานโทรทัศน์

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานองค์กรโทรทัศน์

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการแสวงหาข้อมูลเพื่อนำามาใช้ในการบริหาร

 งานโทรทัศน์

คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการบริหารงานโทรทัศน์ การบริหารงานองค์กรโทรทัศน์ประเภทต่างๆ กระบวนการ

วางแผนและการบริหารการจัดการงานโทรทัศน์ หลักและวิธีการแสวงหาข้อมูลเพื่อนำามาใช้ในการบริหาร

งานโทรทัศน์

16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง  (6 หน่วยกิต) 

 Advanced Film Production

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนและพัฒนาบทภาพยนตร์

3.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ การกำากับภาพยนตร์ 

เทคนิคและการดำาเนินการผลิตภาพยนตร์
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4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

5. เพื่อให้มีทักษะขั้นสูงในการผลิตภาพยนต์

 คำาอธิบายชุดวิชา
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง การเขียนและพัฒนาบทภาพยนตร์ การกำากับภาพยนตร ์

การออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์เทคโนโลยแีละอปุกรณใ์นการผลติภาพยนตร ์เทคนคิและการดำาเนนิการ

ผลิตภาพยนตร์ การบันทึกเสียง การตัดต่อ การทำาเทคนิคพิเศษ การทำาไตเติ้ล และภาพยนตร์แอนิเมชั่น 

และการฝึกทักษะการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

16424 การบริหารงานภาพยนตร์  (6 หน่วยกิต) 

 Film Management

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ และวิธีการบริหารงานภาพยนตร์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารงานการผลติ การจดัจำาหนา่ย และการเผยแพร่

 ภาพยนตร์

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานภาพยนตร์ตามหลักสากล

4.  เพื่อให้มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมการประกอบวิชาชีพ

 ภาพยนตร์

คำาอธิบายชุดวิชา 
แนวคิด หลักการ และวิธีการบริหารงานภาพยนตร์ ทั้งส่วนบริษัทสร้างภาพยนตร์  

การสร้างสรรค์และการจัดหาบทภาพยนตร์ การควบคุมกองถ่ายภาพยนตร์ การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ 

การจัดซื้อ และการจัดหาภาพยนตร์ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ การจัดจำาหน่ายและ 

เผยแพร่ภาพยนตร์ ระบบการบริหารงานภาพยนตร์ตามหลักสากล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

จริยธรรมวิชาชีพภาพยนตร์

16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา  (6 หน่วยกิต) 

 Creative Advertising

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการสร้างสรรค์พลังความคิด

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการถ่ายทอดความหมายด้วยภาพ เสียงและข้อความ

 ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ

3.  เพื่อให้มีทักษะการสร้างสรรค์งานโฆษณา
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คำาอธิบายชุดวิชา
วิธีการสร้างสรรค์พลังความคิด สถานการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

และเทคโนโลยีทางสื่อโฆษณา ศิลปะและศาสตร์การถ่ายทอดความคิดโดยการสื่อความหมายด้วยภาพ

เสียง และข้อความโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เทคนิคการนำาเสนอชิ้นงานโฆษณา การสร้างความ 

รับผิดชอบต่อสังคม และคุณธรรมของนักสร้างสรรค์งานโฆษณา การฝึกทักษะการสร้างสรรค์งานโฆษณา

16427 การบริหารงานโฆษณา  (6 หน่วยกิต) 

 Advertising Management

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างของบริษัทตัวแทนโฆษณา

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ

 ของบริษัทตัวแทนโฆษณา

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโฆษณา

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหาการบริหารงานโฆษณาและแนวทางแก้ไข 

 การบริหารงานโฆษณา

คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสรา้งของบรษิทัตวัแทนโฆษณา กลยทุธก์ารบรหิารเพือ่ความเปน็เลศิของบรษิทัตวัแทน

โฆษณา ภาวะผู้นำาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานโฆษณา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

โฆษณา การกำาหนดนโยบายและวางแผนกลยทุธก์ารโฆษณา ปญัหาการบรหิารงานโฆษณาและแนวทาง

การแก้ไขปัญา และกรณีศึกษา

16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์  (6 หน่วยกิต) 

 Public Relations Management

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกั กระบวนการบรหิารและการวางแผนงานประชาสมัพนัธ์

 ในองค์การประเภทต่างๆ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการแสวงหาข้อมูลเพื่อนำามาใช้ในการบริหาร

 และการวางแผนงานประชาสัมพันธ์

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ 

การจัดการทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์การไม่แสวงหากำาไร และองค์การ

สาธารณะอื่นๆ การแสวงหาข้อมูลเพื่อนำามาใช้ในการบริหารและการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวางแผนงานประชาสัมพันธ์
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16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์*  (6 หน่วยกิต)

 Writing for Printed Media

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด โครงสร้างและองค์ประกอบของการเขียนใน 

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลัก กระบวนการ วิธีการเขียนและเรียบเรียงในสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทต่างๆ

3. เพื่อให้มีทักษะในการเขียนบทความสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ ประเภท วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและโครงสร้างของบทความ 

สารคดี บทวิจารณ์บทวิเคราะห์และบทบรรณาธิการ หลัก กระบวนการ เทคนิค การฝึกทักษะ การเขียน

บทความ สารคดี บทวิจารณ์บทวิเคราะห์ และบทบรรณาธิการสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

16440 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์  (6 หน่วยกิต)

 Journalistic Writing

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของการเขียนเชิงวารสารศาสตร์

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและกระบวนการเขียนในงานเขียนประเภทต่างๆ

3. เพื่อให้มีทักษะการเขียนงานเชิงวารสารศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ ประเภทและวัตถุประสงค์ของการเขียนเชิงวารสารศาสตร์  

หลักการและกระบวนการเขียนบทสัมภาษณ์ บทความ บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์และ

สารคดี การใช้ภาพประกอบ การบรรณาธิกร งานเขียน การฝึกทักษะการเขียน

16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์*  (6 หน่วยกิต)

 Printed Media Production

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ 

ตลอดจนอุปกรณ์การพิมพ์เพื่อดำาเนินการจัดพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล

3. เพื่อให้มีทักษะในการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

หมายเหตุ* เป็นชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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 คำาอธิบายชุดวิชา
กระบวนการเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบ เทคนิค และอุปกรณ์การพิมพ์ หลักการ 

ใช้ภาพ การสั่งตัวพิมพ์ การพิสูจน์อักษร การจัดหน้า เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 

ออนไลน์และสิ่งพิมพ์ในลักษณะสื่อผสม การฝึกทักษะการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

16441 การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์  (6 หน่วยกิต)

 Journalism Publishing 

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการหลอมรวมสื่อ

2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ผ่านสื่อ

ต่างๆ 

3. เพื่อให้มีทักษะในการผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ผ่านสื่อต่างๆ 

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดการหลอมรวมสื่อ กระบวนการผลิตและเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียง

และแพร่ภาพ และสื่อออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ กฎหมาย

และจรรยาบรรณในการผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ การฝึกทักษะการผลิตและเผยแพร่งาน

วารสารศาสตร์ผ่านสื่อต่างๆ

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์  (6 หน่วยกิต) 

 Printed Media Management

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหาร การจัดองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การจัดจำาหน่าย

 และการบริหารการขายเนื้อที่โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล

คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการด้านธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ แนวคิดการบริหารองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ การบริหารจัดการ 

กองบรรณาธิการ การผลิต การจัดจำาหน่าย การตลาด การขายเนื้อที่โฆษณา การบริหารทรัพยากร 

องค์กรสิ่งพิมพ์ การบริหารเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การบริหารสิ่งพิมพ์ออนไลน์และสิ่งพิมพ์ในลักษณะ 

สื่อผสม กฎหมายและจริยธรรมในการบริหารสื่อสิ่งพิมพ์
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16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น*  (6 หนว่ยกติ)

 Radio Programming and Production for Simple Format Program

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด กระบวนการจัดรายการ และการประเมินรายการ

วิทยุกระจายเสียง

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการจัดรายการ และเทคนิคการจัด

รายการวิทยุกระจายเสียงแต่ละประเภท

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการจัด

รายการวิทยุกระจายเสียง

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย กระบวนการ การจัดรายการ หลักและเทคนิคการจัดรายการ การประเมิน

รายการ การวิจัยผู้ฟัง การจัดรายการวิทยุชุมชน การจัดรายการวิทยุประเภทต่างๆ การจัดรายการวิทยุ

เฉพาะกลุม่ผูฟ้งั การจดัรายการวทิยบุนอนิเทอรเ์นต็ การจดัรายการวทิยใุนตา่งประเทศ กฎหมาย จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

16445 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์  (6 หน่วยกิต)

 Radio Broadcast and Radio Online Programming

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำาคัญของการจัดรายการวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

ออนไลน์

3.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้ฟัง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด

รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

4.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการวางผังรายการวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุออนไลน์

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย และความสำาคญัของการจดัรายการวทิยกุระจายเสยีง ประเภท รปูแบบรายการ 

วิทยุกระจายเสียง หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆ หลักการจัดรายการวิทยุออนไลน์ 

การวิเคราะห์ผู้ฟัง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน ์

การวางแผนจัดรายการและการวางผังรายการ การประเมินผลการจัดรายการ

หมายเหตุ* เป็นชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง*  (6 หน่วยกิต)

 Radio Production for Complex Format Program

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวางแผนและผลิตรายการแต่ละรูปแบบ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตรายการในยุคดิจิทัล

3. เพื่อให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกาศและดำาเนินรายการ

4. เพื่อให้มีทักษะในการวางแผนและการผลิตรายการแต่ละรูปแบบ

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดในการผลิตรายการ กระบวนการวางแผนและผลิตรายการ เทคนิคในการผลิต

รายการแต่ละประเภท เทคโนโลยีการผลิตรายการในยุคดิจิทัล การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกาศ  

การเป็นผู้ดำาเนินรายการ และการผลิตรายการแต่ละรูปแบบ

16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  (6 หน่วยกิต)

 Radio Production

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวางแผนและผลิตรายการแต่ละรูปแบบ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตรายการในยุคดิจิทัล

3. เพื่อให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกาศและดำาเนินรายการ

4. เพื่อให้มีทักษะในการวางแผนและการผลิตรายการแต่ละรูปแบบ

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดในการผลิตรายการ กระบวนการวางแผนและผลิตรายการ เทคนิคในการผลิต

รายการแต่ละประเภท เทคโนโลยีการผลิตรายการในยุคดิจิทัล การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกาศ  

การเป็นผู้ดำาเนินรายการ และการผลิตรายการแต่ละรูปแบบ

16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น*  (6 หน่วยกิต)

 Basic Television Program Production

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสำาคัญ องค์ประกอบ ประเภทและ 

รูปแบบรายการโทรทัศน์

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง และการเขียนบท

โทรทัศน์

หมายเหตุ* เป็นชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์

5. เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการผลิตรายการโทรทัศน์

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ องค์ประกอบ ประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศน์ หลักและ

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง การเขียนบท วัสดุ

และอุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ การทำางานของกล้อง การจัดแสง การบันทึกเสียง การผลิตงาน

ศิลปกรรม การลำาดับภาพและการตัดต่อ การถ่ายทำาในสตูดิโอ การถ่ายทำาภาคสนาม การกำากับรายการ

และการกำากับเวที การฝึกทักษะขั้นพื้นฐานในการผลิตรายการโทรทัศน์

16448 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (6 หน่วยกิต)

 Creativity in Basic Television Production

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์

3. เพื่อให้มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์รายการและทักษะในการผลิตรายการโทรทัศน์

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ หลักการและองค์ประกอบในการคิดสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ 

กระบวนการนำาความคิดสร้างสรรค์มาผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทและรูปแบบต่างๆ การเขียนบท

รายการโทรทัศน์ หลักการผลิตรายการขั้นพื้นฐาน กระบวนและขั้นตอนการผลิตรายการ หลักการใช้ภาพ  

หลักการจัดแสง หลักการใช้เสียง งานศิลปกรรม การปฏิบัติการผลิต และฝึกทักษะพื้นฐานเบื้องต้นที่

จำาเป็นสำาหรับปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์

16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง*  (6 หน่วยกิต)

 Advanced Television Program Production

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคขั้นสูงในการผลิตรายการโทรทัศน์และเขียนบท

โทรทัศน์รูปแบบต่างๆ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตรายการโทรทัศน์

3. เพื่อให้มีทักษะขั้นสูงในการผลิตรายการโทรทัศน์

4. เพื่อให้สามารถนำาเทคนิคขั้นสูงไปประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์

หมายเหตุ* เป็นชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)
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 คำาอธิบายชุดวิชา
กระบวนการพัฒนารายการโทรทัศน์ เทคโนโลยีทางด้านภาพและเสียง เทคนิคขั้นสูงใน

การผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ เทคนิคขั้นสูง

ในการเขียนบทโทรทัศน์ เทคนิคขั้นสูงในการกำากับรายการ กำากับการแสดง การจัดแสง การบันทึกเสียง 

การถ่ายภาพ การลำาดับภาพ ศิลปกรรม และเทคนิคพิเศษ การแสดงทางโทรทัศน์ การฝึกทักษะขั้นสูงใน

การผลิตรายการโทรทัศน์

16449 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง  (6 หน่วยกิต)

  Creativity in Advance Television Production

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทและรูปแบบที่ซับซ้อน

2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิตรายการโดยใช้เทคนิคการผลิตรายการ

โทรทัศน์และเทคโนโลยีระดับสูง 

3.  เพื่อเสริมทักษะขั้นสูงในกระบวนการสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะ

ขั้นผลิตและหลังการผลิต

4.  เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทาง 

การสื่อสารต่างๆ ได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
การคดิสรา้งสรรคร์ายการโทรทศันป์ระเภทและรปูแบบตา่งๆ ทีม่คีวามซบัซอ้น กระบวนการ

การนำาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ผลิตรายการรูปแบบต่างๆ ที่ซับซ้อน กระบวนการผลิตรายการ หลักการ 

ผลิตรายการ วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีต้องใช้เทคโนโลยีข้ันสูง การเตรียมการผลิต 

การผลิต และงานหลังการผลิตรายการ กลยุทธ์การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อและ 

ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ฝึกทักษะที่จำาเป็นเพื่อปฏิบัติงานผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น  (6 หน่วยกิต) 

 Basic Film Production

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการผลิตภาพยนตร์

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจวัสดุอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตภาพยนตร์

4.  เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการผลิตภาพยนตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดพื้นฐานในการผลิตภาพยนตร์ กล้อง เทคนิคการใช้กล้อง เลนส์ การเขียนบท

ภาพยนตร์เบื้องต้น การถ่ายภาพยนตร์ แสงและการจัดแสง เสียงและการบันทึกเสียง การตัดต่อ  
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การวางแผนและเตรียมการผลิตภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ ระบบการทำางานของห้องปฏิบัติการภาพยนตร์ 

การฝึกทักษะผลิตภาพยนตร์ขั้นพื้นฐาน

16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา  (6 หน่วยกิต) 

 Advertising Campaigns and Production

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและขั้นตอนการรณรงค์ทางการโฆษณา

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักและกระบวนการผลิตงานโฆษณา

3.  เพื่อให้มีทักษะการจัดทำาโครงการรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิการรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา การสือ่สารตราสนิคา้ การวจิยัและการประเมนิผล 

การวเิคราะหข์อ้มลูและการวางแผนกลยทุธ ์การบรหิารสือ่โฆษณา การสรา้งสรรคแ์ละการผลติงานโฆษณา

ประเภทต่างๆ การนำาเสนอแผนรณรงค์โฆษณา กรณีศึกษา ความรับผิดชอบ กฎหมายและจริยธรรมใน

การโฆษณา

16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์     (6 หนว่ยกติ)

 Public Relations Writing 

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวางแผนการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและรูปแบบการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทาง

 สื่อประเภทต่างๆ 

3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาส

 ต่างๆ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการ วธิกีารเขยีนแผนงานและโครงการรณรงคท์างการ

 ประชาสัมพันธ์เพื่อสนองวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านสังคม การพัฒนา และธุรกิจ

5. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและทกัษะการออกแบบสรา้งสารและการบรูณาการการใช้

 สื่อใหม่

 คำาอธิบายชุดวิชา
 กระบวนการและการวางแผนการเขยีนเพือ่การประชาสมัพนัธ ์หลกัการและวธิกีารเขยีนขา่ว 

บทความ สารคด ีและสปอตเพือ่การประชาสมัพนัธท์างสือ่มวลชน สือ่เฉพาะกจิ และเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษ การเขียนคำาปราศรัย สุนทรพจน์ แถลงการณ์ จดหมาย 

รายงาน หลักการ วิธีการในการเขียนแผนงานและโครงการรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์ทางด้านสังคม 

การพัฒนา ธุรกิจ กรณีศึกษาโครงการรณรงค์ลักษณะต่างๆ กรณีศึกษาการใช้สื่อใหม่และฝึกทักษะ 

การออกแบบสร้างสารและบูรณาการการใช้สื่อใหม่
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16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์   (6 หน่วยกิต)

 Media Production for Public Relations

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

2. เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ กระบวนการและเทคนิคการผลิตสื่อเพื่อ 

 การประชาสัมพันธ์

3. เพื่อให้มีทักษะในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

 คำาอธิบายชุดวิชา
หลกัการ กระบวนการสรา้งสรรคแ์ละออกแบบงานประชาสมัพนัธ ์เทคนคิและวธิกีารผลติสือ่

เพือ่การประชาสมัพนัธ ์แนวคดิ หลกัการ กระบวนการสรา้งสรรคแ์ละผลติสือ่ประเภทสิง่พมิพ ์วทิยกุระจายเสยีง 

โทรทศัน ์และสือ่อืน่ๆ ตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง เพือ่การประชาสมัพนัธ ์การฝกึทกัษะ 

การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน  (6 หน่วยกิต)

 Knowledge and Skill for Communication for Community

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือใหนั้กศึกษามคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนาทักษะการส่ือสารสำาหรับผู้ส่งสาร 

และผู้รับสารในการสื่อสารชุมชน

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารด้านต่างๆ 

3.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและสารในชุมชน การวิเคราะห์และ

การเลือกใช้สื่อและสาร

คำาอธิบายชุดวิชา 
แนวคิด หลักการ การพัฒนาทักษะในกระบวนการสื่อสารชุมชน ความรู้และทักษะ 

การแสวงหาขอ้มลู การจบัประเดน็ การเขยีน การพดูและการนำาเสนอ การประชมุและการจดัเวท ีการสัง่การ 

และการโต้แย้ง การเลือกและสร้างสารในชุมชน การวิเคราะห์สื่อและสาร การเลือกใช้อย่างเหมาะสม  

การรู้เท่าทันสื่อชุมชน การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
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16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน  (6 หน่วยกิต)

 Planning, Design and Production for Community Media

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของการสื่อสาร

ชุมชน 

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวางแผนและผลิตสื่อให้กับชุมชน 

3.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการประเมินผลและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร

ชุมชน 

คำาอธิบายชุดวิชา 
บริบท ชุมชน ผู้ส่งสาร เนื้อหาสาร ช่องทางการสื่อสาร กระบวนการในการวางแผน  

การออกแบบเนื้อหา กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหา ขั้นตอนการผลิตสื่อประเภทต่างๆ การนำาไปใช้ในชุมชน 

และการประเมินผลการใช้การสื่อสารชุมชน

เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี





ภาคผนวก
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)

การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ีนกัศกึษาสามารถเลอืกศกึษาไดจ้ากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ตามประกาศฯ เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2559) 

ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ

องค์กรวิชาชีพกำาหนด

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะ 

ดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา

 7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 9. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 11. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 12. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 13. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

 15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
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 17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 18. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

 19. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 20. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 21. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชนสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 22. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 23. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาการโฆษณาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 24. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 25. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาวารสารศาสตร์สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 26. ชุดวิชา 16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/ 

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 27. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันสูง/การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 28. ชุดวิชา 16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/การสร้างสรรค์และการผลิตรายการ

โทรทัศน์เบื้องต้น

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาโทรทัศน์สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 29. ชุดวิชา 16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/การสร้างสรรค์และการผลิตรายการ

โทรทัศน์ขั้นสูง

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาโทรทัศน์สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 30. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาภาพยนตร์สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 31. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาการโฆษณาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 32. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 33. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)
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 34. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

  (สำาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชนสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 35. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 36. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 37. ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 38. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 39. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 40. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

41. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 42. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 43. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 44. ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 45. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 46. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

 47. ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

 48. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 49. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 50. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 51. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 52. ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 53. ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 54. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 55. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 56. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 57. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 58. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 59. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 60. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 61. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 62. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 63. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี–ฟิสิกส์พื้นฐาน

 64. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 65. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
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 66. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 67. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 68. ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 69. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 70. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 71. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 72. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 73. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 74. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

 75. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา–มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 76. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 77. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 78. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

 79. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 80. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 81. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 82. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 83. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 84. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 85. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 86. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 87. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 88. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 89. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 90. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 91. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 92. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 93. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 94. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 95. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 96. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 97. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน

 98. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน
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 99. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 100. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 101. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 102. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 103. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 104. ชุดวิชา 32477  การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทน

ท่องเที่ยว

 105. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 106. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 107. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 108. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

 109. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 110. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 111. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 112. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

 113. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 114. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

 115. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

 116. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 117. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

 118. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

 119. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 120. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

 121. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 122. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2

 123. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 124. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

 125. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 126. ชุดวิชา 55319/55333  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 127. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

 128. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

 129. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 130. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
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 131. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

 132. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 133. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 134. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

 135. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

 136. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 137. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 138. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

 139. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 140. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

 141. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 142. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

 143. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 144. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 145. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 146. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

 147. ชุดวิชา 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

    ในอุตสาหกรรม

 148. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 149. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

 150. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

 151. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 152. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

 153. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 154. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

 155. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 156. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

 157. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 158. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 159. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

 160. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 161. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 162. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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อนึ่ง สำาหรับเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาสามารถ 

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะ 

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ไว้เฉพาะสำาหรับหลักสูตรนั้นๆ

3. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ Public Relations Strategies 16356
การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร Advanced Journalism and Editing 16339
การข่าวเบื้องต้น Introduction to Journalism 16338
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง Radio Script Writing 16343
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

การจัดรายการโทรทัศน์

Public Relations Writing 

Writing for Printed Media

Television Programming

16457

16440

16419
การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง

 เบื้องต้น

Radio Programming and Production for 

 Simple Format Program

16445

การบริหารงานโฆษณา Advertising Management 16427
การบริหารงานโทรทัศน์ Television Management 16421
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ Public Relations Management 16430
การบริหารงานภาพยนตร์ Film Management 16424
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง Radio Management 16418
การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ Printed Media Management 16442
การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง Advanced Film Production 16423
การผลิตภาพยนตร์เบ้ืองต้น 

การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง

การผลิตรายการโทรทัศน์เบ้ืองต้น

Basic Film Production 

Advanced Television Program Production 

Basic Television Program Production

16452

16449

16448
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันสูง Radio Production for Complex Format   

 Program

16446

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Printed Media Production 16441
การพูดและการแสดงสำาหรบัวทิยกุระจายเสยีง Radio Performance 16344
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา Advertising Campaigns and Production 16455
การสร้างสรรค์งานโฆษณา Creative Advertising 16426
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ Creative for Television Program 16347
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ Media Production for Public Relations 16458
การสื่อสารการตลาด Marketing Communication 16353
ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบ้ืองต้น Introduction to Film Theory and Criticism 16351
ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ Photography and Film Art 16350
สื่อโฆษณา Advertising Media 16354
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ประกาศนียบัตรการส่ือสารชุมชนและนิเทศศาสตรบัณฑิต

กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ Laws and Ethics for Mass Communication  

 Arts

15307

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ Public Relations Strategies 16356
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ Journalistic Writing 16440
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง Radio Script Writing 16343
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ Public Relations Writing 16457
การจัดรายการโทรทัศน์ Television Programming 16419
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุออนไลน์

Radio Broadcast and Radio Online   

 Programming

16445

การบริหารกิจการสื่อสาร Communication Management 15336
การบริหารงานโฆษณา Advertising Management 16427
การบริหารงานโทรทัศน์ Television Management 16421
การบริหารงานประชาสัมพันธ์ Public Relations Management 16430
การบริหารงานภาพยนตร์ Film Management 16424
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง Radio Management 16418
การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ Printed Media Management 16442
การบริหารจัดการและกลยุทธ์

 การสื่อสารชุมชน

Management and Strategies for 

 Communication for Community

16361

การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง Advanced Film Production 16423
การผลิตภาพยนตร์เบ้ืองต้น Basic Film Production 16452
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง Radio Production 16446
การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ Journalism Publishing 16441
การพูดและการแสดงสำาหรับ

 วิทยุกระจาย เสียง 

Radio Performance 16344

การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา Advertising Campaigns and Production 16455
การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร News Reporting and Editing 16339
การวางแผน การออกแบบ และ

 การผลิตสื่อชุมชน

Planning, Design and Production for   

 Community Media

16463

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ Research for Communication Arts 15335
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา Community Studies for Research and   

 Development

16360

การสร้างสรรค์งานโฆษณา Creative Advertising 16426
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ Creative for Television Program 16347
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการ

 โทรทัศน์ข้ันสูง

Creativity in Advance Television Production 16449
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การสร้างสรรค์และการผลิตรายการ

 โทรทัศน์เบ้ืองต้น

Creativity in Basic Television Production 16448

การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ Media Production for Public Relations 16458
การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ Message Design for Television Production 16374
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว News Gathering and Writing 16338
การสื่อสารกับการพัฒนา Communication and Development 15337
ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยี

 สำาหรับนักนิเทศศาสตร์

Social and Technology Knowledge for 

 Communication Arts

15233

ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน Introduction to Communication for 

 Community

16359

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับส่ือมวลชน Introduction to Mass Media 15231
ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน Knowledge and Skill for Communication 

 for Community

16462

ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ Film Theory and Criticism 16351
ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร Communication Theories and Behavior 15232
ทักษะชีวิต Life Skills 10103
ไทยกับสังคมโลก Thailand and the World Community 10152
ไทยศึกษา Thai Studies 10151
ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ Professional Experience in Communication 

 Arts

16412

ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร Khmer for Communication 10163
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 10162
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication 10161
ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร Language and skill for Communication 15206
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 10111
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 เพื่อชีวิต

Science, Technology and Environment 

 for Life

10141

ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ Photography and Film Art 16350
สังคมมนุษย์ Human Society 10131
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน Society and Culture in the ASEAN 

 Community

10164

สื่อโฆษณา Advertising Media 16354
สื่อศึกษา Media Studies 15266
หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา Principles of Public Relations and 

 Advertising

15205

หลักการสื่อสารการตลาด Principle of Marketing Communication 16353
อารยธรรมมนุษย์ Human Civilization 10121
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