
ประกาศนียบตัรวชิาชีพนิเทศศาสตร์

ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร ์ รหสั 15111

ประกาศนียบตัรการสือ่สารชุมชน รหสั 15221



ตอ้งส  ำเร็จกำรศึกษำวุฒกิำรศึกษำใดวุฒกิำรศึกษำหน่ึง ดงัน้ี

1.  ส  ำเร็จกำรศึกษำประโยคมธัยมศึกษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำ  ตำมทีก่ระทรวงศึกษำธกิำรรบัรอง และประกอบอำชพีมำแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หลงัส ำเร็จกำรศึกษำ นบัถงึวนัเปิดภำคกำรศึกษำทีส่มคัร หรือ

2.  ส  ำเร็จกำรศึกษำประโยคมธัยมศึกษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศึกษำธกิำรรบัรอง โดยมีอายไุม่ต า่กวา่ 25 ปีบริบูรณ์นบัถงึวนัเปิดภำคกำรศึกษำทีส่มคัร หรือ

3.  ส  ำเร็จกำรศึกษำประโยคมธัยมศึกษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศึกษำธกิำรรบัรอง และผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรระดบัประกำศนยีบตัรทีส่ภำมหำวทิยำลยัรบัรอง หรือ

4.  ส  ำเร็จกำรศึกษำประโยคมธัยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศึกษำธกิำรรบัรอง หรือ

5. ส  ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบตัรวชิำชพีช ัน้สูง (ปวส.) ทกุสำขำวชิำ หรือ

6.  ส  ำเร็จกำรศึกษำอนุปรญิญำหรอืเทยีบเท่ำ หรอืสูงกว่ำจำกสถำบนัอดุมศึกษำทีส่ภำมหำวทิยำลยัรบัรอง

คุณสมบตัขิองผูส้มคัร

ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี่

สอบถามรายละเอยีด

www.stou.ac.th คลกิ หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน     หลกัสูตรปรญิญำตร ี     โครงสรำ้งหลกัสูตรกำรศึกษำระดบัปริญญำตร ีปีกำรศึกษำ 2560        สำขำวชิำนิเทศศำสตร์

หมำยเลขโทรทศัน ์0 2504 8386, 0 2504 8351-3

โทรสำร   0 2503 3580 

http://www.stou.ac.th/


หลกัสูตรประกาศนียบตัรประกาศนียบตัรวชิาชีพนิเทศศาสตร ์รหสั 15111

ประกำศนียบตัรวชิำชพีนิเทศศำสตร ์รหสั 15111 เปิดสอน 6 กลุม่วชิำ ดงัน้ี

กลุม่วชิำวทิยุกระจำยเสยีง รหสั 1

กลุม่วชิำโทรทศัน ์ รหสั 2

กลุม่วชิำภำพยนตร์ รหสั 3

กลุม่วชิำสือ่สิง่พมิพ์ รหสั 4

กลุม่วชิำกำรโฆษณำ รหสั 5

กลุม่วชิำกำรประชำสมัพนัธ์ รหสั 6

ช่ือประกาศนียบตัร

ช่ือประกาศนียบตัร ช่ือย่อ

1) ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร ์ (วิทยกุระจายเสยีง)

Certificate in Communication Arts (Radio)

ป.นศ. (วทิยุกระจำยเสยีง)

Cert. in Comm. Arts (Radio)

2) ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร ์(โทรทศัน์)

Certificate in Communication Arts (Television)

ป.นศ. (โทรทศัน)์

Cert. in Comm. Arts (Television)

3) ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร ์(ภาพยนตร)์

Certificate in Communication Arts (Film)

ป.นศ. (ภำพยนตร)์

Cert. in Comm. Arts (Film)

4) ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร ์(สื่อสิ่งพิมพ)์

Certificate in Communication Arts (Print Media)

ป.นศ. (สือ่สิง่พมิพ)์

Cert. in Comm. Arts (Print Media)

5) ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร ์(การโฆษณา)

Certificate in Communication Arts (Advertising)

ป.นศ. (กำรโฆษณำ)

Cert. in Comm. Arts (Advertising)

6) ประกาศนียบตัรวิชาชีพนิเทศศาสตร ์(การประชาสมัพนัธ)์

Certificate in Communication Arts (Public Relations)

ป.นศ. (กำรประชำสมัพนัธ)์

Cert. in Comm. Arts (Public Relations)



โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตร (เปิดรบันักศึกษาเฉพาะ ภำคตน้ เท่านั้น)

หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชดุวชิา (30 หน่วยกติ)

รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศึกษาไม่นอ้ยกว่า 5 ชดุวชิา (30 หน่วยกติ)

(ใชร้ะยะเวลำในกำรศึกษำตำมโครงสรำ้งหลกัสูตร 1 ปี)

รายละเอยีดหลกัสูตร

หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชดุวชิา (30 หน่วยกติ)

1) กลุ่มวชิาวทิยุกระจายเสยีง รหสั 1

16343 กำรเขยีนบทวทิยุกระจำยเสยีง

16344  กำรพดูและกำรแสดงส ำหรบัวทิยุกระจำยเสยีง

16418  กำรบรหิำรงำนวทิยุกระจำยเสยีง

16445  กำรจดัและกำรผลติรำยกำรวทิยุกระจำยเสยีงเบื้องตน้

16446  กำรผลติรำยกำรวทิยุกระจำยเสยีงข ัน้สูง(1)

เปิดสอน 6 กลุ่มวชิา

กลุม่วชิำวทิยุกระจำยเสยีง รหสั 1

กลุม่วชิำโทรทศัน ์ รหสั 2

กลุม่วชิำภำพยนตร์ รหสั 3

กลุม่วชิำสือ่สิง่พมิพ์ รหสั 4

กลุม่วชิำกำรโฆษณำ รหสั 5

กลุม่วชิำกำรประชำสมัพนัธ์ รหสั 6



2) กลุ่มวชิาโทรทศัน์  รหสั 2

16347  กำรสรำ้งสรรคร์ำยกำรโทรทศัน์

16419  กำรจดัรำยกำรโทรทศัน์

16421 กำรบรหิำรงำนโทรทศัน์

16448  กำรผลติรำยกำรโทรทศันเ์บื้องตน้(1)

16449  กำรผลติรำยกำรโทรทศันข์ ัน้สูง(1)

3) กลุ่มวชิาภาพยนตร์ รหสั 3

16350  ศิลปะภำพถ่ำยและภำพยนตร์

16351  ทฤษฎแีละกำรวจิำรณภ์ำพยนตรเ์บื้องตน้

16423  กำรผลติภำพยนตรข์ ัน้สูง(1)

16424  กำรบรหิำรงำนภำพยนตร์

16452  กำรผลติภำพยนตรเ์บื้องตน้(1)

4) กลุ่มวชิาสือ่สิง่พมิพ ์ รหสั 4

16338  กำรขำ่วเบื้องตน้

16339  กำรขำ่วข ัน้สูงและกำรบรรณำธกิำร

16440  กำรเขยีนส ำหรบัสือ่สิง่พมิพ์(1)

16441  กำรผลติสือ่สิง่พมิพ์(1)

16442  กำรบรหิำรงำนสือ่สิง่พมิพ์



5) กลุ่มวชิาการโฆษณา รหสั 5

16353  กำรสือ่สำรกำรตลำด

16354  สือ่โฆษณำ

16426  กำรสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ(1)

16427  กำรบรหิำรงำนโฆษณำ

16455  กำรรณรงคแ์ละผลติงำนโฆษณำ(1)

6) กลุ่มวชิาการประชาสมัพนัธ์ รหสั 6

16353  กำรสือ่สำรกำรตลำด

16356  กลยุทธก์ำรประชำสมัพนัธ์

16430  กำรบรหิำรงำนประชำสมัพนัธ์

16457  กำรเขยีนเพือ่กำรประชำสมัพนัธ์(1)

16458  กำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติงำนประชำสมัพนัธ์(1)

หมายเหตุ (1) เป็นชดุวชิำทีน่กัศึกษำตอ้งเขา้รบัการฝึกปฏบิตัเิสริมทกัษะในวนัและสถำนที่ทีม่หำวทิยำลยัก ำหนด



หลกัสูตรประกาศนียบตัรประกาศนียบตัรการสือ่สารชมุชน รหสั  15221

ช่ือประกาศนียบตัร

ประกำศนียบตัรกำรสือ่สำรชมุชน

Certificate in Communication for Community
ช่ือย่อ

ป.กำรสือ่สำรชมุชน

Cert. in Communication for Community

หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชดุวชิา (30 หน่วยกติ)

รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศึกษาไม่นอ้ยกว่า 5 ชดุวชิา (30 หน่วยกติ)

(ใชร้ะยะเวลำในกำรศึกษำตำมโครงสรำ้งหลกัสูตร 1 ปี)

รายละเอยีดหลกัสูตร

หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชดุวชิา (30 หน่วยกติ)

16359 ควำมรูเ้บื้องตน้กำรสือ่สำรชมุชน

16360  กำรศึกษำชมุชนเพือ่กำรวจิยัและพฒันำ(1)

16361  กำรบรหิำรจดักำรและกลยุทธก์ำรสือ่สำรชมุชน

16462  ควำมรูแ้ละทกัษะกำรสือ่สำรชมุชน

16463  กำรวำงแผน กำรออกแบบและกำรผลติสือ่ชมุชน(1)

หมายเหตุ (1) เป็นชดุวชิำทีน่กัศึกษำตอ้งเขา้รบัการฝึกปฏบิตัเิสริมทกัษะในวนัและสถำนที่ทีม่หำวทิยำลยัก ำหนด

โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสูตร
(เปิดรบันักศึกษาเฉพาะ ภำคตน้ เท่านั้น)


