
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเฉพาะ/เน้น
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างของหลกัสตูร

5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10141
10151

10111
10161
10162
10163

10131
10152

10103
10121
10164

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

15206
15231
15232
15233
15266
15307
15335
15336
15337
16353
16412

16374
16419
16448
16449

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 2 ชุดวชิา

ไทยศึกษา
   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปน้ี
     กลุ่มวชิาภาษา

 : นศ.บ.
   B.Com.Arts
 : กลุ่มวชิาโทรทัศน์
 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Communication Arts Program
 : นิเทศศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Communication Arts

ไทยกบัสังคมโลก
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

ทักษะชวีติ

กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
การวจิยัทางนิเทศศาสตร์
การบริหารกจิการส่ือสาร
การส่ือสารกบัการพัฒนา
หลักการส่ือสารการตลาด

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

   วชิาแกน บังคับ 11 ชุดวชิา
ภาษาและทักษะเพื่อการส่ือสาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัส่ือมวลชน
ทฤษฎแีละพฤติกรรมการส่ือสาร
ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยสี าหรับนักนิเทศศาสตร์

อารยธรรมมนุษย์
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์
สังคมมนุษย์

ส่ือศึกษา

ประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์ *
   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 4 ชุดวชิา

การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
การจดัรายการโทรทัศน์
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น **
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง **

*  นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเฉพาะ/เน้น
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต)
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

19 ชุดวชิา ( 114  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

15206
15231
15232
15233

15266
15307
15335
15336
15337
16353
16412

16374
16419
16448
16449

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Communication Arts

 : นศ.บ.

   B.Com.Arts

 : กลุ่มวชิาโทรทัศน์
 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกจิ อสุาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
การวจิยัทางนิเทศศาสตร์
การบริหารกจิการส่ือสาร
การส่ือสารกบัการพัฒนา
หลักการส่ือสารการตลาด
ประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์ *

ไทยศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัส่ือมวลชน
ทฤษฎแีละพฤติกรรมการส่ือสาร

ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยสี าหรับนักนิเทศศาสตร์
ส่ือศึกษา

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

*  นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Communication Arts Program

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 3 ชุดวชิา

   วชิาแกน บังคับ 11 ชุดวชิา
ภาษาและทักษะเพื่อการส่ือสาร

การจดัรายการโทรทัศน์
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น **
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง **

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 4 ชุดวชิา
การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเฉพาะ/เน้น
คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

19 ชุดวชิา ( 114  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

15206

15231

15232

15233

15266

15307

15335

15336

15337

16353

16412

16374

16419

16448

16449

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรมประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

   Bachelor of Communication Arts

 : นศ.บ.

   B.Com.Arts

 : กลุ่มวชิาโทรทัศน์

ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยสี าหรับนักนิเทศศาสตร์

ส่ือศึกษา

กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

การวจิยัทางนิเทศศาสตร์

การบริหารกจิการส่ือสาร

การส่ือสารกบัการพัฒนา

ภาษาและทักษะเพื่อการส่ือสาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัส่ือมวลชน

ทฤษฎแีละพฤติกรรมการส่ือสาร

หลักการส่ือสารการตลาด

การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์

การจดัรายการโทรทัศน์

การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น **

ประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์ *

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 4 ชุดวชิา

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 11 ชุดวชิา

สังคมมนุษย์

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Communication Arts Program

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง **

*  นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

15206

15231

15232

15233

15266

15307

15335

15336

15337

16353

16412

16374

16419

16448

16449

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

** เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์

การจดัรายการโทรทัศน์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 4 ชุดวชิา

กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

การวจิยัทางนิเทศศาสตร์

การบริหารกจิการส่ือสาร

การส่ือสารกบัการพัฒนา

หลักการส่ือสารการตลาด

ภาษาและทักษะเพื่อการส่ือสาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัส่ือมวลชน

ทฤษฎแีละพฤติกรรมการส่ือสาร

ความรู้ทางสังคมและเทคโนโลยสี าหรับนักนิเทศศาสตร์

ส่ือศึกษา

*  นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

Last updated: 22-March-2021

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 11 ชุดวชิา

ประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์ *

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น **

การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง **

 : นศ.บ.

   B.Com.Arts

 : กลุ่มวชิาโทรทัศน์

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Communication Arts Program

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

 : นิเทศศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Communication Arts


