
  

ระดบัปรญิญาตร ี 
หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ 

 
 1.  ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่  หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 30  
 ข. หมวดวชิาแกน 10 60  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 36  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   22 132  
      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา  
  บงัคบั 3 ชดุวชิา  

  10121 อารยธรรมมนุษย ์
  10141 วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  เลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  
  10103 ทกัษะชวีติ 

  10131 สงัคมมนุษย ์
  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาแกน 10 ชุดวชิา  
  15205 หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ 

  15206 ภาษาเพือ่การสือ่สาร 
  15231 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสือ่มวลชน 

  15232 ทฤษฎแีละพฤตกิรรมการสือ่สาร 

  15233 ความรูท้างสงัคมศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรับนักนเิทศศาสตร์  
  15234 การสรา้งสารในงานนเิทศศาสตร์ 

  15307 กฎหมายและจรยิธรรมดา้นนเิทศศาสตร์  
  15335 การวจิัยทางนเิทศศาสตร์ 

  15336 การบรหิารกจิการสือ่สาร 

  15337 การสือ่สารกบัการพัฒนา 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา  

  16412 ประสบการณ์วชิาชพีนเิทศศาสตร ์
  และเลอืก  1  กลุม่วชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
  กลุม่วชิาสือ่ส ิง่พมิพ ์
  16338 การขา่วเบือ้งตน้ 

  16339 การขา่วขัน้สงูและการบรรณาธกิร 

  16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ์* 
  16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ์* 

  16442 การบรหิารงานสือ่สิง่พมิพ์ 
  กลุม่วชิาวทิยกุระจายเสยีง 
  16343 การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง 

  16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง* 
  16418 การบรหิารงานวทิยกุระจายเสยีง 

  16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้  
  16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู* 

  กลุม่วชิาโทรทศัน  ์
  16347 การสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ 

  16419 การจัดรายการโทรทศัน์ 

  16421 การบรหิารงานโทรทศัน์ 
  16448 การผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้* 

  16449 การผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู* 
  กลุม่วชิาภาพยนตร  ์

  16350 ศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร์ 

  16351 ทฤษฎแีละการวจิารณ์ภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 
  16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู* 

  16424 การบรหิารงานภาพยนตร์ 
  16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้* 



  กลุม่วชิาการโฆษณา 

  16353 การสือ่สารการตลาด 
  16354 สือ่โฆษณา 

  16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา* 
  16427 การบรหิารงานโฆษณา 

  16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา* 

  กลุม่วชิาการประชาสมัพนัธ ์
  16353 การสือ่สารการตลาด 

  16356 กลยทุธก์ารประชาสมัพันธ ์
  16430 การบรหิารงานประชาสมัพันธ์ 

  16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ์* 
  16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ์* 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา  

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยั ก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนชดุ
วชิาเลอืกเสรี 

   
 หมายเหตุ *  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ  

    

  
ระดบัปรญิญาตร ี 

หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ 
 

 2.  ส าเร็จการศกึษา ปวท., ปวส. ทกุสาขาวชิา  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 
 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาแกน 10 60  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 36  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไม่นอ้ยกวา่   20 120  

      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  

  บงัคบั 2 ชดุวชิา  
  10141 วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   
  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาแกน 10 ชุดวชิา  
  15205 หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ 

  15206 ภาษาเพือ่การสือ่สาร 

  15231 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสือ่มวลชน 
  15232 ทฤษฎแีละพฤตกิรรมการสือ่สาร 

  15233 ความรูท้างสงัคมศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรับนักนเิทศศาสตร์  
  15234 การสรา้งสารในงานนเิทศศาสตร์ 

  15307 กฎหมายและจรยิธรรมดา้นนเิทศศาสตร์  

  15335 การวจิัยทางนเิทศศาสตร์ 
  15336 การบรหิารกจิการสือ่สาร 

  15337 การสือ่สารกบัการพัฒนา 
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา  

  16412 ประสบการณ์วชิาชพีนเิทศศาสตร ์
  และเลอืก  1  กลุม่วชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
  กลุม่วชิาสือ่ส ิง่พมิพ ์

  16338 การขา่วเบือ้งตน้ 
  16339 การขา่วขัน้สงูและการบรรณาธกิร 

  16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ์* 
  16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ์* 

  16442 การบรหิารงานสือ่สิง่พมิพ์ 

  กลุม่วชิาวทิยกุระจายเสยีง 
  16343 การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง 

  16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง* 
  16418 การบรหิารงานวทิยกุระจายเสยีง 



  16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้ 

  16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู* 
  กลุม่วชิาโทรทศัน  ์

  16347 การสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ 
  16419 การจัดรายการโทรทศัน์ 

  16421 การบรหิารงานโทรทศัน์ 

  16448 การผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้* 
  16449 การผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู* 

  กลุม่วชิาภาพยนตร  ์
  16350 ศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร์ 

  16351 ทฤษฎแีละการวจิารณ์ภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 
  16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู* 

  16424 การบรหิารงานภาพยนตร์ 

  16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้* 
  กลุม่วชิาการโฆษณา 

  16353 การสือ่สารการตลาด 
  16354 สือ่โฆษณา 

  16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา* 

  16427 การบรหิารงานโฆษณา 
  16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา* 

  กลุม่วชิาการประชาสมัพนัธ ์
  16353 การสือ่สารการตลาด 

  16356 กลยทุธก์ารประชาสมัพันธ ์
  16430 การบรหิารงานประชาสมัพันธ์ 

  16457 การเขยีนเพือ่การประชาสัมพันธ*์ 

  16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ์* 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา  

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยั ก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนชดุ
วชิาเลอืกเสรี 

   
 หมายเหตุ *  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏิบตัเิสรมิทกัษะ 
    

 
 

ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ 
 

 3.  ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่  หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 10 60  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 36  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 10 ชุดวชิา  

  15205 หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์ 
  15206 ภาษาเพือ่การสือ่สาร 

  15231 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสือ่มวลชน 

  15232 ทฤษฎแีละพฤตกิรรมการสือ่สาร 
  15233 ความรูท้างสงัคมศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรับนักนเิทศศาสตร์  

  15234 การสรา้งสารในงานนเิทศศาสตร์ 
  15307 กฎหมายและจรยิธรรมดา้นนเิทศศาสตร์  

  15335 การวจิัยทางนเิทศศาสตร์ 

  15336 การบรหิารกจิการสือ่สาร 
  15337 การสือ่สารกบัการพัฒนา 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา  
  16412 ประสบการณ์วชิาชพีนเิทศศาสตร ์

  และเลอืก  1  กลุม่วชิาจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี้  
  กลุม่วชิาสือ่ส ิง่พมิพ ์

  16338 การขา่วเบือ้งตน้ 

  16339 การขา่วขัน้สงูและการบรรณาธกิร 



  16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ์* 

  16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ์* 
  16442 การบรหิารงานสือ่สิง่พมิพ์ 

  กลุม่วชิาวทิยกุระจายเสยีง 
  16343 การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง 

  16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง* 

  16418 การบรหิารงานวทิยกุระจายเสยีง 
  16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้  

  16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู* 
  กลุม่วชิาโทรทศัน  ์

  16347 การสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ 
  16419 การจัดรายการโทรทศัน์ 

  16421 การบรหิารงานโทรทศัน์ 

  16448 การผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้* 
  16449 การผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู* 

  กลุม่วชิาภาพยนตร  ์
  16350 ศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร์ 

  16351 ทฤษฎแีละการวจิารณ์ภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

  16423 การผลติภาพยนตร์ขัน้สงู* 
  16424 การบรหิารงานภาพยนตร์ 

  16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้* 
  กลุม่วชิาการโฆษณา 

  16353 การสือ่สารการตลาด 
  16354 สือ่โฆษณา 

  16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา* 

  16427 การบรหิารงานโฆษณา 
  16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา* 

  กลุม่วชิาการประชาสมัพนัธ ์
  16353 การสือ่สารการตลาด 

  16356 กลยทุธก์ารประชาสมัพันธ ์

  16430 การบรหิารงานประชาสมัพันธ์ 
  16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ์* 

  16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ์* 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา  

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนชดุ

วชิาเลอืกเสรี 
   
 หมายเหตุ *  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ  
    

 


