
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเฉพาะ/เนน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร
5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา ( 90 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
21 ชุดวิชา ( 126  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา

10151

10111
10161

10162

10163

10131

10152

10103

10121

10164

10141

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา

15206

15231

15232

15233

15266

15307

15335

15336

15337

16353

16412

15205

16356

16457

16458

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

*   เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร *

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 4 ชุดวิชา

หลักการประชาสัมพันธและโฆษณา

กลยุทธการประชาสัมพันธ

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ **

การสรางสรรคและผลิตงานประชาสัมพันธ **

สื่อศึกษา

กฎหมายและจริยธรรมดานนิเทศศาสตร

การวิจัยทางนิเทศศาสตร

การบริหารกิจการสื่อสาร

การสื่อสารกับการพัฒนา

หลักการสื่อสารการตลาด

     กลุมวิชาภาษา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

   วิชาแกน บังคับ 11 ชุดวิชา

ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อมวลชน

ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

ความรูทางสังคมและเทคโนโลยีสําหรับนักนิเทศศาสตร

ไทยกับสังคมโลก

     กลุมวิชามนุษยศาสตร

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

     กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

 : นศ.บ.

   B.Com.Arts.

 : กลุมวิชาการประชาสัมพันธ

 : สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Communication Arts Program
 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Communication Arts

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

     กลุมวิชาสังคมศาสตร

สังคมมนุษย

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 1 ชุดวิชา
ไทยศึกษา

   และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุมวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชาตอไปนี้



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเฉพาะ/เนน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร
3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา ( 90 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
19 ชุดวิชา ( 114  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา

15206

15231

15232

15233

15266

15307

15335

15336

15337

16353

16412

15205

16356

16457

16458

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

*   เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร *

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 4 ชุดวิชา

หลักการประชาสัมพันธและโฆษณา

กลยุทธการประชาสัมพันธ

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ **

การสรางสรรคและผลิตงานประชาสัมพันธ **

สื่อศึกษา

กฎหมายและจริยธรรมดานนิเทศศาสตร

การวิจัยทางนิเทศศาสตร

การบริหารกิจการสื่อสาร

การสื่อสารกับการพัฒนา

หลักการสื่อสารการตลาด

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 11 ชุดวิชา

ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อมวลชน

ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

ความรูทางสังคมและเทคโนโลยีสําหรับนักนิเทศศาสตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Communication Arts

 : นศ.บ.

   B.Com.Arts.

 : กลุมวิชาการประชาสัมพันธ

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ศิลปกรรม

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Communication Arts Program



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเฉพาะ/เนน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา ( 90 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

19 ชุดวิชา ( 114  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10131

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา

15206

15231

15232

15233

15266

15307

15335

15336

15337

16353

16412

15205

16356

16457

16458

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

*   เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร *

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 4 ชุดวิชา

หลักการประชาสัมพันธและโฆษณา

กลยุทธการประชาสัมพันธ

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ **

การสรางสรรคและผลิตงานประชาสัมพันธ **

สื่อศึกษา

กฎหมายและจริยธรรมดานนิเทศศาสตร

การวิจัยทางนิเทศศาสตร

การบริหารกิจการสื่อสาร

การสื่อสารกับการพัฒนา

หลักการสื่อสารการตลาด

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 11 ชุดวิชา

ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อมวลชน

ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

ความรูทางสังคมและเทคโนโลยีสําหรับนักนิเทศศาสตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Communication Arts

 : นศ.บ.

   B.Com.Arts.

 : กลุมวิชาการประชาสัมพันธ

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศ

   และการสื่อสาร

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Communication Arts Program



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเฉพาะ/เนน

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา ( 90 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

17 ชุดวิชา ( 102  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา

15206

15231

15232

15233

15266

15307

15335

15336

15337

16353

16412

15205

16356

16457

16458

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ

หลักการประชาสัมพันธและโฆษณา

กลยุทธการประชาสัมพันธ

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ **

การสรางสรรคและผลิตงานประชาสัมพันธ **

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือในระดับ

ที่สูงกวาปริญญาตรี

*   เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การวิจัยทางนิเทศศาสตร

การบริหารกิจการสื่อสาร

การสื่อสารกับการพัฒนา

หลักการสื่อสารการตลาด

ประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร *

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 4 ชุดวิชา

ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อมวลชน

ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

ความรูทางสังคมและเทคโนโลยีสําหรับนักนิเทศศาสตร

สื่อศึกษา

กฎหมายและจริยธรรมดานนิเทศศาสตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 11 ชุดวิชา

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Communication Arts

 : นศ.บ.

   B.Com.Arts.

 : กลุมวิชาการประชาสัมพันธ

 : สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Communication Arts Program
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