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ค ำน ำ 
  

  มหำวทิยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช นับเป็นมหำวทิยำลัยแห่งแรกทีเ่ปิดสอนวชิำนิเทศศำสตร์ระดับปรญิญำตร ี    

ในระบบกำรศกึษำทำงไกล เริม่เปิดสอนครัง้แรกในปี 2527 โดยรับผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับมัธยมศกึษำตอนปลำย ผูส้ ำเร็จ

อำชวีศกึษำ และผูส้ ำเร็จมัธยมศกึษำตอนตน้ทีม่ปีระสบกำรณ์ท ำงำนมำแลว้เขำ้ศกึษำ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ขยำยโอกำส

ทำงกำรศกึษำแกป่ระชำชนทัว่ไป เพือ่เป็นกำรพัฒนำวชิำกำรทำงดำ้นนเิทศศำสตรร์วมทัง้พัฒนำบคุลำกรในวงกำรวชิำชพี

นิเทศศำสตร์ ดว้ยกำรยกระดับควำมรูแ้ละเพิ่มพูนทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบวชิำชพี มุ่งเนน้เสรมิสรำ้งคุณธรรม 

จรยิธรรมในวชิำชพี เพือ่ใหผู้ท้ ีส่ ำเร็จกำรศกึษำออกไปเป็นบณัฑติโดยสมบรูณ์ 

  ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ สำขำวชิำนิเทศศำสตร์ไดผ้ลติบัณฑิตออกไปรับใชส้ังคมหลำยหมื่นคน บัณฑิต 

ทีส่ ำเร็จกำรศกึษำจำกสำขำวชิำนิเทศศำสตร ์ลว้นเป็นผูท้ีม่คีุณภำพสำมำรถท ำงำนไดท้ัง้ในภำครัฐและภำคเอกชน และ

ไดรั้บกำรยอมรับจำกวงกำรต่ำงๆ เป็นอย่ำงด ีสว่นหนึ่งเป็นผลเนื่องมำจำกกำรทีส่ำขำวชิำนเิทศศำสตรม์กีำรพัฒนำและ

ปรับปรุงหลักสตูรใหท้ันสมัย สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของสงัคมและตลำดแรงงำน โดยค ำนงึถงึควำมเหมำะสมกับกำรเรยีน

กำรสอนในระบบทำงไกล นอกจำกจะมกีำรพัฒนำหลักสตูรแลว้ สิง่ทีส่ำขำวชิำนเิทศศำสตรไ์ดด้ ำเนนิกำรควบคูก่นัไปก็คอื 

กำรปรับปรุงเอกสำรกำรสอน ซึง่ผูเ้ขยีนจะประกอบดว้ยผูท้รงคณุวตุทิำงดำ้นนเิทศศำสตรท์ัง้ดำ้นวชิำกำรและวชิำชพี ทัง้ทีเ่ป็น

คณำจำรยป์ระจ ำของสำขำวชิำและผูท้รงคุณวตุภิำยนอก จนอำจกล่ำวไดว้ำ่เอกสำรกำรสอนของสำขำวชิำนิเทศศำสตร ์

มหำวทิยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช มคีวำมสมบูรณ์ ถูกน ำไปใชเ้ป็นเอกสำรอำ้งองิของสถำบันอืน่ๆ อยู่เสมอ และปัจจุบัน

นอกจำกจะพัฒนำเอกสำรกำรสอนแลว้ ยังมีกำรพัฒนำสือ่กำรสอนอืน่ๆ เช่น ซดีแีละวซีดีปีระกอบกำรสอน กำรสอน

แบบ e – Learning และกำรฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ เป็นตน้ 

  ดว้ยควำมมุ่งมั่นของสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ที่จะจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทำงไกลใหเ้ป็นประโยชน์ 

แก่นักศึกษำ ผนวกกับกำรที่นักศึกษำมีควำมตัง้ใจ สนใจใฝ่รูใ้นวชิำชีพนี้อย่ำงแทจ้ริง รวมทั ้งกำรมีวนัิย รับผิดชอบ 

ในกำรเรยีนดว้ยตนเอง ก็เชือ่วำ่จะสำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำรเรยีนไปประกอบวชิำชพีและพัฒนำงำนอำชพีใหก้ำ้วหนำ้             

เป็นประโยชนต์อ่นักศกึษำเองและประเทศชำตสิมดงัเจตนำอยำ่งแน่นอน 

 

 

  

                    

                              (รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธติพัิฒน์  เอีย่มนรัินดร)์ 

                                              ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิานเิทศศาสตร  ์
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ความรูเ้ก ีย่วกบัสาขาวชิานเิทศศาสตร์
 

1.  หลกัการและเหตผุล 
นเิทศศำสตรเ์ป็นวชิำชพีหนึง่ทีม่คีวำมส ำคัญตอ่กำรพัฒนำประเทศและสงัคม เพรำะกำรตดิต่อสือ่สำรกำรสรำ้ง

ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และกำรใชส้ือ่ใหเ้กดิประโยชน์นับเป็นงำนทีม่คีวำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่ตอ่กำรพัฒนำบำ้นเมอืงดำ้นตำ่งๆ 

คณะอนุกรรมกำรพจิำรณำศกึษำและจัดท ำโครงกำรมหำวทิยำลัยเปิด ซึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรทบวงมหำวทิยำลัย 

ไดเ้สนอใหเ้ปิดวชิำนิเทศศำสตร์เป็นสำขำวชิำหนึ่งของมหำวทิยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช ดังปรำกฏในรำยงำนของ

คณะอนุกรรมกำรดังกล่ำวที่เสนอต่อทบวงมหำวทิยำลัยในเดอืนมนีำคม 2521 เนื่องจำกงำนดำ้นนิเทศศำสตร์เป็นงำน      

ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรใชส้ือ่ประเภทต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร ควำมรู ้ควำมบันเทงิ และทีส่ ำคัญคอืสรำ้งควำมเขำ้ใจอันด ี

ใหเ้กดิขึน้ระหว่ำงประชำชนกับประชำชน และระหว่ำงประชำชนกับรัฐบำล อันจะเป็นแนวทำงใหเ้กดิควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ 
ควำมสมัครสมำนสำมัคค ีและเกดิกำรพัฒนำในดำ้นตำ่งๆ 

เท่ำทีผ่่ำนมำกำรศกึษำวชิำนิเทศศำสตรใ์นมหำวทิยำลัยต่ำง  ๆของไทยเป็นกำรศกึษำในหอ้งเรยีน โดยรับผูส้ ำเร็จ

กำรศกึษำในระดับ ม.6 เขำ้ศกึษำในหลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑติ หรอืวำรสำรศำสตร์และกำรสือ่สำรมวลชน เป็นสว่นใหญ ่ 

สว่นกำรศกึษำทำงไกลส ำหรับประชำชนทั่วไป เพื่อยกระดับควำมรูค้วำมสำมำรถ และเพื่อเพิ่มทักษะบำงอย่ำงทีจ่ ำเป็นต่อ 

งำนอำชพีนัน้ ยังมไิดม้มีหำวทิยำลัยใดในประเทศมโีครงกำรและหลักสตูรในลักษณะดังกลำ่ว มหำวทิยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช 

จงึพจิำรณำเห็นสมควรจัดตัง้สำขำวชิำนเิทศศำสตรข์ ึน้ ดว้ยเหตผุลส ำคญัดงันี ้

1)  มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำชมปัีจจัยพืน้ฐำนทีพ่รอ้มจะสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอนสำขำวชิำนเิทศศำสตร ์

กลำ่วคอื มหำวทิยำลัยจัดกำรเรยีนกำรสอนระบบทำงไกล โดยใชเ้ทคโนโลยทีำงกำรศกึษำในลกัษณะตำ่ง  ๆมคีวำมช ำนำญกำร

ในงำนดำ้นสือ่สำรมวลชนเป็นพเิศษ อกีทัง้ไดรั้บกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลประเทศญีปุ่่ น ในกำรจัดตัง้ศนูยผ์ลติรำยกำรวทิยุ
และโทรทศันเ์พือ่กำรศกึษำขึน้ นับเป็นสิง่สง่เสรมิสนับสนุนกำรเรยีนกำรสอนของสำขำวชิำนเิทศศำสตรไ์ดเ้ป็นอยำ่งด ี

2)  กำรเปิดสอนวชิำนิเทศศำสตร์ สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของประเทศชำติในกำรพัฒนำก ำลังคนดำ้น   

สือ่สำรมวลชน ในแผนพัฒนำกำรศกึษำระดับอุดมศกึษำระยะที่ 5 ไดร้ะบุใหม้หำวทิยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจัดตัง้

สำขำวชิำนเิทศศำสตรข์ ึน้ โดยถอืเป็นโครงกำรทีม่คีวำมส ำคญัระดบัสงู 

ในปัจจบุันสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง สงัคมและเทคโนโลยมีกีำรเปลีย่นแปลงไปมำก ท ำใหก้ำรสือ่สำร

และองคค์วำมรูด้ำ้นนเิทศศำสตรม์คีวำมจ ำเป็นมำกขึน้ สำขำวชิำนิเทศศำสตร์จงึไดป้รับปรุงหลักสตูรใหม้คีวำมทันสมัย

และสอดรับกบัควำมเปลีย่นแปลงในดำ้นตำ่งๆ ทีก่ลำ่วมำ 

หลักสูตรต่ำงๆ ของสำขำวชิำนิเทศศำสตร์ที่เปิดสอนมหำวทิยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำชและส ำนักงำน     
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดพ้ิจำรณำควำมสอดคลอ้งของหลักสูตรแลว้             

ดงันี ้ 

หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑติ  แขนงวชิำกำรสือ่สำรดจิทิัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สภำมหำวทิยำลัย 

สโุขทัยธรรมำธริำชพจิำรณำอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่27 มกรำคม พ.ศ. 2565 ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำควำมสอดคลอ้ง 

ของหลกัสตูรจำก สป.อว. 

หลักสตูรประกำศนียบัตรวชิำชพีนิเทศศำสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สภำมหำวทิยำลัยสโุขทัย 

ธรรมำธริำชพจิำรณำอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่24 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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2.  วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
  หลกัสูตรนเิทศศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการสือ่สารดจิทิลั มีวัตถุประสงคเ์พื่อผลติบัณฑติใหม้ี

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี ้

1) มคีวำมรู ้ทกัษะ ควำมสำมำรถในกำรคดิสรำ้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ในยคุดจิทิัล 

2) มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรวำงกลยทุธแ์ละประกอบกจิกำรสือ่สำรในยคุดจิทิลั 

3) มคีวำมรู ้ทกัษะ ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งนวตักรรมกำรสือ่สำรในยคุดจิทิลั 
4) มจีรรยำบรรณวชิำชพีและควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมในยุคดจิทิลั 

หลกัสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์มวีตัถปุระสงคด์งันี ้
1) เพือ่เผยแพร่ควำมรูว้ชิำกำรดำ้นนเิทศศำสตร ์และใหบ้รกิำรวชิำกำรแกส่งัคม 

2) เพื่อพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถ และทักษะในงำนดำ้นนิเทศศำสตร์แก่ผูป้ฏิบัตงิำนดำ้นสือ่สำรมวลชน     

ทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน 

3) เพือ่สง่เสรมิกำรเรยีนรูใ้หส้ำมำรถน ำควำมรูท้ำงวชิำกำรไปประยกุตก์ับกำรประกอบอำชพี 

 

3.  คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิา 
มหำวทิยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรทีป่รกึษำประจ ำสำขำวชิำนเิทศศำสตรเ์พื่อท ำหนำ้ที่

พจิำรณำเสนอควำมเห็นเกีย่วกับมำตรฐำนกำรศกึษำ กำรพัฒนำหลักสตูร กำรสอน กำรวัดผล และกำรบรกิำรทำงวชิำกำร 
ในสำขำวชิำนเิทศศำสตร ์ดงัมรีำยนำมตอ่ไปนี ้

1) รองศำสตรำจำรย ์ดร.พนำ  ทองมอีำคม ประธำนกรรมกำร 

2) ศำสตรำจำรย ์ดร.ยุบล  เบ็ญจรงคก์จิ กรรมกำร 

3) ดร.เรอืงชยั  ทรัพยน์รัินดร ์ กรรมกำร 

4) นำงพชิญำ  เมอืงเนำว ์ กรรมกำร 

5) นำยเขมทตัต ์ พลเดช กรรมกำร 

6) นำยสมทิธิ ์ ดำรำกร ณ อยธุยำ กรรมกำร 

7)  นำงสดุจติตรำ  ค ำด ี กรรมกำร 
8)  นำยธรีเสฏฐ ์ ศริธนำนนท ์ กรรมกำร 

9)  นำยธรียทุธ  ชณุหบด ี กรรมกำร 

10)  นำยองอำจ  คลำ้มไพบลูย ์ กรรมกำร 

          11)  ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำนเิทศศำสตร์ เลขำนุกำร 

 (รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธติพัิฒน์  เอีย่มนรัินดร)์ 

12) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำนเิทศศำสตร์ ผูช้ว่ยเลขำนุกำร 

 (อำจำรย ์ดร.หัสพร  ทองแดง) 
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4.  คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 

มหำวทิยำลัยสโุขทัยธรรมำธริำช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำนิเทศศำสตรเ์พือ่ท ำหนำ้ทีพ่จิำรณำ

ด ำเนนิงำนดำ้นบรหิำรและวชิำกำรของสำขำวชิำ และปฏบิตัหินำ้ทีอ่ ืน่ตำมทีส่ภำมหำวทิยำลัยหรอืสภำวชิำกำรมอบหมำย 

ดงัมรีำยนำมตอ่ไปนี ้

1) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธติพัิฒน์  เอีย่มนรัินดร ์ ประธำนกรรมกำร 

2) รองศำสตรำจำรย ์ดร.กมลรัฐ  อนิทรทศัน์ กรรมกำร 

3)   รองศำสตรำจำรย ์ดร.มนวภิำ  วงรุจริะ                                                                    กรรมกำร 

4)   ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐสพุงศ ์ สขุโสต           กรรมกำร 

5) ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.เสำวน ี ชนินำลอง  กรรมกำร 

6) ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.อณุำโลม  จันทรร์ุ่งมณีกลุ กรรมกำร 

7) อำจำรย ์ดร.กำนต ์ บญุศริ ิ กรรมกำร 

8) อำจำรย ์ดร.หฤทยั  ปัญญำวธุตระกลู กรรมกำร 

9)   อำจำรย ์ดร.หัสพร  ทองแดง กรรมกำร 

     10) หัวหนำ้หน่วยเลขำนุกำรกจิประจ ำสำขำวชิำนเิทศศำสตร ์                               ผูช้ว่ยเลขำนุกำร  

 (นำงสำวสไุรพร  เตมิทอง)          

   

5.  คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

 5.1 หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการสือ่สารดจิทิลั 

ณัฐสพุงศ ์ สขุโสต, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.   ว.บ., ว.ม. (สือ่สำรมวลชน), 

         นศ.ด. (นเิทศศำสตร)์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

ธติพัิฒน ์ เอีย่มนรัินดร,์ รองศำสตรำจำรย ์ดร.   ค.บ., นศ.บ., นศ.ม. (นเิทศศำสตรธ์รุกจิ), 

    Ph.D. (Development Communication) 

     University of the Philippines at Los Baños 

ไพบรูณ์  คะเชนทรพรรค,์ รองศำสตรำจำรย ์  กศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ว.ม. (สือ่สำรมวลชน) 

     มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

หฤทยั  ปัญญำวธุตระกลู, อำจำรย ์ดร.  ศศ.บ., นศ.ม., ปร.ด. (นเิทศศำสตร)์ 

    มหำวทิยำลัยสโุขทยัธรรมำธริำช 

หัสพร  ทองแดง, อำจำรย ์ดร.   ศ.บ., นศ.บ., วท.บ., 

    บธ.ม. (กำรตลำดธรุกจิระหวำ่งประเทศ), 

    นศ.ม., ศ.ม. (เศรษฐศำสตร)์, 

    ปร.ด. (กำรวจิัยพฤตกิรรมศำสตรป์ระยุกต)์ 

    มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 5.2 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์
ก ำจร  หลยุยะพงศ,์ ศำสตรำจำรย ์ดร.  ศศ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), ว.ม.,  

      นศ.ม. (กำรสือ่สำรมวลชน), นศ.ด. (นเิทศศำสตร)์  

      จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ณัฐสพุงศ ์ สขุโสต, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.   ว.บ., ว.ม. (สือ่สำรมวลชน), 

         นศ.ด. (นเิทศศำสตร)์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  

หัสพร  ทองแดง, อำจำรย ์ดร.   ศ.บ., นศ.บ., วท.บ., 

    บธ.ม. (กำรตลำดธรุกจิระหวำ่งประเทศ), 

    นศ.ม., ศ.ม. (เศรษฐศำสตร)์, 

    ปร.ด. (กำรวจิัยพฤตกิรรมศำสตรป์ระยุกต)์ 

      มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

อภชิญำ  อยูใ่นธรรม, รองศำสตรำจำรย ์  ศศ.บ., ว.ม. (วจัิยสือ่สำรมวลชน) 
      มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

อจัฉรำวรรณ  อศิรำงกรู ณ อยธุยำ, รองศำสตรำจำรย ์ดร.  ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), นศ.ม. (นเิทศศำสตรพั์ฒนำกำร),  

                                    Ph.D. (International Communication)  

         Macquarie University 

  

6.  คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 
กมลรัฐ  อนิทรทศัน์, รองศำสตรำจำรย ์ดร.   ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยกีำรศกึษำ), 

    Ph.D. (Development Communication) 

    University of the Philippines at Los Baños 

กรกช  ขนัธบญุ, อำจำรย ์ดร.   วท.บ., M.S. (Multimedia), 
    ศป.ด. (ศลิปะและกำรออกแบบ) 

    มหำวทิยำลัยนเรศวร 

กำนต ์ บญุศริ,ิ อำจำรย ์ดร.   บธ.บ., รป.บ., ศศ.ม. (รัฐศำสตร)์, 

    Ph.D. (Political Science), 

    ปร.ด. (นโยบำยสำธำรณะและกำรจัดกำร) 

      มหำวทิยำลัยเกษมบณัฑติ 

ชนำภำ  หนูนำค, อำจำรย ์ดร.  ศศ.บ., นศ.ม. (นเิทศศำสตร)์, Ph.D. (Jourralism 

and Mass Communication) University ot Kansas 

ณัฐสพุงศ ์ สขุโสต, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.   ว.บ., ว.ม. (สือ่สำรมวลชน),  
      นศ.ด. (นเิทศศำสตร)์  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

ธติพัิฒน ์ เอีย่มนรัินดร,์ รองศำสตรำจำรย ์ดร.   ค.บ., นศ.บ., นศ.ม. (นเิทศศำสตรธ์รุกจิ), 

    Ph.D. (Development Communication) 

    University of the Philippines at Los Baños 

 

 



สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5
8 

 

บษุบำ  สธุธีร, รองศำสตรำจำรย ์ดร.   นศ.บ. (เกยีรตนิยิม),  

      นศ.ม. (นเิทศศำสตรพั์ฒนำกำร), 

    ปร.ด. (ประชำกรและกำรพัฒนำ) 

    สถำบนับณัฑติพัฒนบรหิำรศำสตร์ 

ปิยฉัตร  ลอ้มชวกำร, รองศำสตรำจำรย ์ดร.   น.บ., นศ.ม. (กำรประชำสมัพันธ)์, 

    ปร.ด. (สงัคมวทิยำ) มหำวทิยำลัยรำมค ำแหง 

มนวภิำ  วงรุจริะ, รองศำสตรำจำรย ์ดร.   ว.บ., M.A. (Journalism), 

    Ph.D. (Mass Communication) 

    Florida State University 

วทิยำธร  ทอ่แกว้, รองศำสตรำจำรย ์ดร.   ค.บ., ค.ม. (โสตทศันศกึษำ), 

    ศศ.ด. (กำรวำงแผนและพัฒนำชนบท) 

    มหำวทิยำลัยแมโ่จ ้

ศริวิรรณ  อนันตโ์ท, รองศำสตรำจำรย ์พ.ต.ท. หญงิ ดร.  น.บ., สค.ม. (อำชญำวทิยำและกระบวนกำร 

  ยตุธิรรม), นศ.ม. (สือ่สำรมวลชน), M.A., 

    Ph.D. (Telecommunication)  

    Ohio University 

สนัทัด  ทองรนิทร,์ รองศำสตรำจำรย ์ดร.   ค.บ., ค.ม. (โสตทศันศกึษำ),  

      ว.ม. (สือ่สำรมวลชน), 

    ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สำรกำรศกึษำ) 

    จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

สภุำภรณ์  ศรดี,ี รองศำสตรำจำรย ์ดร.   นศ.บ., น.บ. (เกยีรตนิยิม), นศ.ม.,  

 ปร.ด. (กำรสือ่สำรมวลชน) 

 มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

เสำวน ี ชนินำลอง,ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  ว.บ., นศ.ม. (กำรสือ่สำรมวลชน), 

    Ph.D. (Science Communication) 

      University of Leeds 

หฤทยั  ปัญญำวธุตระกลู, อำจำรย ์ดร.  ศศ.บ., นศ.ม., ปร.ด. (นเิทศศำสตร)์ 

    มหำวทิยำลัยสโุขทยัธรรมำธริำช 

หัสพร  ทองแดง, อำจำรย ์ดร.   ศ.บ., นศ.บ., วท.บ., 

    บธ.ม. (กำรตลำดธรุกจิระหวำ่งประเทศ), 

    นศ.ม., ศ.ม. (เศรษฐศำสตร)์, 

    ปร.ด. (กำรวจิัยพฤตกิรรมศำสตรป์ระยุกต)์ 

    มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 

อณุำโลม  จันทรร์ุ่งมณีกลุ, ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.  ว.บ., M.A. (Mass Communication), 

    Ph.D. (Communication and Media Studies) 

     Loughborough University 
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7. คณาจารยพ์เิศษประจ าสาขาวชิา 
ไพบรูณ์  คะเชนทรพรรค,์ รองศำสตรำจำรย ์  กศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ว.ม. (สือ่สำรมวลชน) 

      มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์

 

นอกจำกนี้ มหำวทิยำลัยไดเ้ชญิคณำจำรย์และผูท้รงคุณวุฒิจำกสถำบันกำรศกึษำและหน่วยงำนอื่น      

อกีเป็นจ ำนวนมำกมำเป็นกรรมกำรกลุ่มผลติ/ปรับปรุง และผูร้่วมผลติ/ปรับปรุงเอกสำรกำรสอน ซึง่รำยนำมของ
ผูท้รงคณุวฒุเิหลำ่นีม้ปีรำกฏในเอกสำรกำรสอนทีท่ำ่นไดผ้ลติ/ปรับปรุง 

 

8.  หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน* 
  สำขำวชิำนเิทศศำสตร ์เปิดสอนจ ำนวน 2 หลกัสตูร คอื 

  8.1 หลกัสตูรนเิทศศำสตรบณัฑติ แขนงวชิำกำรสือ่สำรดจิทิัล 

  8.2 หลกัสตูรประกำศนยีบตัรวชิำชพีนเิทศศำสตร ์ประกอบดว้ย 6 กลุม่วชิำ คอื 

   1) กลุม่วชิำวำรสำรศำสตร ์ 4) กลุม่วชิำภำพยนตร ์

   2) กลุม่วชิำวทิยกุระจำยเสยีง 5) กลุม่วชิำกำรโฆษณำ 

   3) กลุม่วชิำโทรทศัน ์ 6) กลุม่วชิำกำรประชำสมัพันธ ์ 

 

9.  ค าแนะน าในการวางแผนการศกึษา 

  9.1  นักศกึษำสำมำรถลงทะเบยีนเรยีนในแตล่ะภำคกำรศกึษำปกตไิดอ้ย่ำงนอ้ย 1 ชดุวชิำ แตไ่มเ่กนิ 3 ชดุวชิำ 

สว่นภำคกำรศกึษำพเิศษใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้มเ่กนิ 1 ชดุวชิำ 

  9.2  หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต แขนงวชิำกำรสื่อสำรดิจิทัล ไดจั้ดโปรแกรมกำรศึกษำเพื่อเป็น
แนวทำงส ำหรับนักศกึษำในแต่ละภำคกำรศกึษำ นักศกึษำสำมำรถเลอืกวำงแผนกำรจัดโปรแกรมกำรศกึษำดว้ย

ตนเองได ้โดยศกึษำจำกโครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลักสูตรที่นักศกึษำสมัครเขำ้ศกึษำ (หนำ้ที ่11 - 19) 

ประกอบกับแนวทำงกำรเปิดสอนชดุวชิำในแต่ละภำคกำรศกึษำตำ่งๆ (หนำ้ที ่27 – 28) นักศกึษำควรเลอืกศกึษำ

ชุดวิชำในหมวดวชิำศึกษำทั่วไป หมวดวิชำเฉพำะ (วิชำแกนบังคับ) ก่อน แลว้จึงศึกษำหมวดวชิำเฉพำะ         

(วชิำเฉพำะดำ้นบงัคบัและเลอืก) และหมวดวชิำเลอืกเสรใีนภำยหลงั 

  9.3 ชดุวชิำประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร ์นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไม่เกนิ 3 ชดุวชิำ

สดุทำ้ยของหลกัสตูร 
  9.4 กำรเลอืกแผนกำรเรยีนกำรสอนทีม่หำวทิยำลัยก ำหนด แบง่ออกเป็น 3 แผนกำรศกึษำ ดงันี ้

   แผนการศกึษา ก1 จดัการศกึษารูปแบบเดมิ โดยศกึษาดว้ยตนเองและสอบปลายภาค 

(หน่วยที ่1-15) เพือ่ประเมนิผลกำรเรยีนรูเ้นือ้หำของชดุวชิำ  

   แผนการศกึษา ก2 จดัการศกึษาโดยใชก้ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งกำรสอบ

ออกเป็น 2 ส่วน มีกำรสอบกลำงภำคในหน่วยที่ 1-7 และกำรสอบปลำยภำคในหน่วยที่ 8-15) เพื่อประเมนิผล 

กำรเรยีนรูเ้นือ้หำของชดุวชิำ  

   แผนการศกึษา ก3 จดัการศกึษาแบบกจิกรรมรว่มเรยีนรู ้โดยมกีจิกรรมเสรมิการเรยีน และ
ใชก้ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งกำรสอบออกเป็น 2 ส่วน มีกำรสอบกลำงภำคในหน่วยที ่ 

1-7 และกำรสอบปลำยภำคในหน่วยที ่8-15) เพือ่ประเมนิผลกำรเรยีนรูเ้นือ้หำของชดุวชิำ 
                                        
หมายเหต ุ * ขอ้มลูอำจมกีำรเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมขำ่วจำกเอกสำรประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั  
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แผน 

การศกึษา 

กจิกรรม 

รว่มเรยีนรู ้ 

(Blended 

Learning) 

สอบ 

กลางภาค 

กจิกรรม 

รว่มเรยีนรู ้ 

(Blended 

Learning) 

สอบ 

ปลายภาค 

สอบ

ซ่อม 

แผน ก1 

   

หนว่ยที ่1-15 

คำบสอบที ่1  

เวลำ 9.00-12.00 น. 

คำบสอบที ่2  

เวลำ 13.30-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

แผน ก2 

 

หนว่ยที ่1-7 

คำบสอบที ่1  

เวลำ 8.30-10.00 น. 

คำบสอบที ่2  

เวลำ 10.30-12.00 น. 

คำบสอบที ่3  

เวลำ 13.00-14.30 น. 

คำบสอบที ่4  

เวลำ 15.00-16.30 น. 

 

หนว่ยที ่8-15 

คำบสอบที ่1  

เวลำ 8.30-10.00 น. 

คำบสอบที ่2  

เวลำ 10.30-12.00 น. 

คำบสอบที ่3  

เวลำ 13.00-14.30 น. 

คำบสอบที ่4  

เวลำ 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

แผน ก3 ชว่งที ่1 

มคีะแนนเก็บ 

20 คะแนน 

หนว่ยที ่1-7 

คำบสอบที ่1  

เวลำ 8.30-10.00 น. 

คำบสอบที ่2  

เวลำ 10.30-12.00 น. 

คำบสอบที ่3  

เวลำ 13.00-14.30 น. 

คำบสอบที ่4  

เวลำ 15.00-16.30 น. 

ชว่งที ่2 

มคีะแนนเก็บ 

20 คะแนน 

หนว่ยที ่8-15 

คำบสอบที ่1  

เวลำ 8.30-10.00 น. 

คำบสอบที ่2  

เวลำ 10.30-12.00 น. 

คำบสอบที ่3  

เวลำ 13.00-14.30 น. 

คำบสอบที ่4  

เวลำ 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

 

(สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีศ่นูยส์ำรสนเทศ โทร. 0 2504 7788) 

  ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขกำรลงทะเบยีนเรยีน และกำรเลอืกแผนกำรศกึษำ 

1) นักศกึษำเลอืกแผนกำรศกึษำของชดุวชิำทีล่งทะเบยีนชดุวชิำในภำคกำรศกึษำนัน้แลว้ จะไมส่ามารถ

เปลีย่นแผนการศกึษาภายหลงัได ้จนกวำ่จะลงทะเบยีนใหมใ่นภำคกำรศกึษำถัดไป 

2) นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและเลอืกแผนการศกึษาตามช่วงเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนดเทา่น ัน้ 

หำกพน้เวลำทีก่ ำหนดใหเ้ลอืกแผนกำรศกึษำไปแลว้ชดุวชิำทีล่งทะเบยีนนัน้จะถูกก ำหนดใหเ้ป็นแผนกำรศกึษำ ก1 

3) กรณีนกัศกึษาไม่แจง้ความประสงคจ์ะเลอืกแผนการศกึษา ชุดวชิำลงทะเบียนนั้นจะถูก

ก ำหนดเป็นแผนกำรศกึษำ ก1 

4) กรณีทีนั่กศกึษำลงทะเบยีนเพิม่ชุดวชิาในช่วงทีพ่น้ระยะเวลาทีก่ าหนดใหเ้ลอืกแผนการศกึษา

ไปแลว้ จะไม่สามารถเลอืกแผนการศกึษาอื่นไดโ้ดยชุดวชิำที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวชิำนั้นจะถูกก ำหนดใหเ้ป็น 

แผนกำรศกึษำ ก1 

5) นกัศกึษาปกตเิทา่น ัน้จงึจะไดส้ทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 ส ำหรับนักศกึษำลักษณะพเิศษ 

นักศึกษำที่สอบสนำมสอบต่ำงประเทศ นักศึกษำที่เป็นผูต้อ้งขัง และนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร              

จะถกูก ำหนดใหล้งทะเบยีนเรยีนแผนกำรศกึษำ ก1 เทำ่นัน้  
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6) ชุดวชิาทีน่กัศกึษามสีทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวชิาท ัว่ไป (เนน้ทฤษฎี
เพยีงอยา่งดยีว) ส าหรบัชุดวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ชุดวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัทิางดา้นภาษาและ
เก็บคะแนนทางระบบออนไลน  ์และชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพฯ จะถูกก าหนดใหเ้ป็นแผนการศกึษา ก1 
เทา่น ัน้  
       9.5   สำขำวชิำนเิทศศำสตรไ์ดก้ ำหนดใหนั้กศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำ ทีม่กีำรฝึกปฏบิัต ิจ ำนวน  
2 ชุดวชิำ ไดแ้ก่ ชุดวชิำ 16426 กำรสือ่สำรแบรนด ์และชุดวชิำ 16455 กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนต์และสตรีมมิ่ง   

เพือ่เสรมิสรำ้งทกัษะและประสบกำรณ์ในวชิำชพีของหลักสตูร 

9.6 กำรประเมนิผลชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะและชดุวชิำประสบกำรณ์วชิำชพีของสำขำวชิำฯ 

จะแบง่กำรประเมนิผลออกเป็น 2 สว่น คอื ภำคทฤษฎ ีและภำคปฏบิัต ิตอ้งสอบผ่ำนทัง้ 2 สว่นจงึจะถอืวำ่สอบผ่ำน 

หำกนักศกึษำทำ่นใดทีส่อบไมผ่ำ่นสว่นใดสว่นหนึง่ ขอใหนั้กศกึษำเขำ้สอบซอ่มเฉพำะในสว่นนัน้ โดยมหำวทิยำลัย

จะเก็บคะแนนสว่นทีนั่กศกึษำสอบผ่ำนไวจ้นกวำ่นักศกึษำจะสอบผ่ำนไดท้ัง้ภำคทฤษฎแีละภำคปฏบิตั ิ

9.7 ขอใหน้กัศกึษาใชเ้อกสารหลกัสูตรฉบบันีเ้ป็นคูม่อืในการศกึษาตลอดหลกัสูตร กรณีทีน่กัศกึษา
ลงทะเบยีนเรยีนไมเ่ป็นไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะน าไว ้ขอใหน้กัศกึษาวางแผนการศกึษา
โดยศกึษาจากโครงสรา้งของหลกัสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในภาคการศกึษาต่างๆ และตรวจสอบ
ตารางสอบมใิหต้รงกนั เนือ่งจากมหาวทิยาลยัอนุญาตใหน้กัศกึษาเขา้สอบไดเ้พยีงชุดวชิาเดยีวในแตล่ะคาบ
การสอบ 

9.8  หำกนักศกึษำมีปัญหำเกี่ยวกับเนื้อหำในเอกสำรกำรสอนและสือ่กำรสอนต่ำงๆ วธิีกำรศกึษำชุดวชิำ 

สำมำรถขอค ำปรกึษำทีส่ำขำวชิำได ้โดยเขยีนจดหมำย โทรศพัท ์โทรสำร หรอื e-Mail ตำมทีอ่ยูน่ี ้

   ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำนเิทศศำสตร ์

   มหำวทิยำลัยสโุขทยัธรรมำธริำช 

   ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลบำงพูด 
   อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

   โทรศพัท ์0 2503 3579 หรอื 0 2504 8351 - 3 

   โทรสำร 0 2503 3579 หรอื e-Mail: caoffice@stou.ac.th 
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 9.9  หำกนักศกึษำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเรียน กำรเทียบงำนรำยวชิำ กำรโอน/กำรเทียบแทน 

ชุดวชิำ กำรเพิ่ม/ถอนชุดวชิำ กำรยำ้ยสังกัดสำขำวชิำ แขนงวชิำและวชิำเอก กำรเปลี่ยนค ำน ำหนำ้ชื่อ-ชื่อสกุล  

กำรเปลีย่นทีอ่ยู่ กำรขอต่ออำยุสถำนภำพนักศกึษำ กำรลำพักกำรศกึษำ กำรลำออกจำกกำรเป็นนักศกึษำ กำรขอรับ 

ใบประเมนิผลกำรศกึษำ กำรขอรับใบรับรองสถำนภำพนักศกึษำ กำรขอรับใบรำยงำนผลกำรศกึษำรวมทัง้กำรรอ้งเรยีน

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกจิกรรมกำรศกึษำในเรื่องกำรสมัครเป็นนักศกึษำ กำรลงทะเบียนเรียนและกำรสอบ สำมำรถ 
ขอค ำปรกึษำที่ส ำนักทะเบียนและวัดผลได ้โดยเขยีนใบค ำรอ้งทั่วไป (มสธ.11) จดหมำย โทรศัพท์ โทรสำร หรือ  

e-Mail ตำมทีอ่ยูน่ี ้

   ส ำนักทะเบยีนและวดัผล มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช 

   ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงพูด 

   อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

  โทรศัพท ์0 2503 3598 - 9 หรอื 0 2503 3632 หรอื 0 2504 7231 - 6 หรอื 

  โทรสำร 0 2982 9607 หรอื 0 2503 3595 หรอื e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th หรอื 

  ศนูยส์ำรสนเทศ (Call Center) โทรศัพท ์0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th หรอื 
  ศนูยว์ทิยบรกิำรและชมุชนสมัพันธ ์มสธ. ทัง้ 11 แห่ง ทั่วประเทศ  

  (ศกึษำจำกเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th) 

 
หมายเหต ุ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งเกีย่วกบัเรือ่งตำ่งๆ ขำ้งตน้ นักศกึษำสำมำรถส ำเนำแบบฟอรม์ดงักลำ่วไดจ้ำกคูม่อืนักศกึษำ หรอื download 
   ไดจ้ำกเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html



รายละเอียดของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication
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หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการสือ่สารดจิทิลั 
Bachelor of Communication Arts Program in Digital Communication 

 

ชือ่ปรญิญา 
  ชือ่เต็ม   นเิทศศำสตรบัณฑติ (กำรสือ่สำรดจิทิัล) 

  อกัษรย่อ   นศ.บ. (กำรสือ่สำรดจิทิัล) 

  ชือ่เต็มภำษำองักฤษ Bachelor of Communication Arts (Digital Communication) 

  อกัษรย่อภำษำองักฤษ B. Com. Arts (Digital Communication) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
1. ส ำเร็จกำรศกึษำมัธยมศกึษำตอนปลำย (ม.6) หรอืประกำศนียบัตรวชิำชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทำ่ตำมที่

กระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 
2. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนยีบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) ทกุสำขำวชิำ หรอื 
3. ส ำเร็จกำรศกึษำอนุปรญิญำ หรอืปรญิญำชัน้ใดชัน้หนึง่ หรอืเทยีบเทำ่จำกสถำบนัอดุมศกึษำทีส่ภำมหำวทิยำลัย

นัน้ๆ รับรอง 
 
หมายเหต ุ ผูม้ีคุณสมบัติตำมขอ้ 1 – 3 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของ
มหำวทิยำลยัเนือ่งจำกควำมประพฤตเิสือ่มเสยี 
   บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำของมหำวทิยำลัย เนื่องจำกควำมประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขำ้ศกึษำใหม่ได ้   
เป็นรำยกรณี หำกสภำวชิำกำรพจิำรณำเห็นสมควรใหเ้ขำ้ศกึษำ เมือ่พน้ก ำหนด 5 ปี นับแตว่ันประกำศถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำ หรือ 
เป็นนักศกึษำโครงกำรควำมรว่มมอืในกำรจัดกำรศกึษำใหพ้จิำรณำเป็นรำยกรณี 

 

โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 
1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป 5 30 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                                   14 84 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี 1  6 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                      20                    120 
 
 
 
 
 
    
หมายเหต ุ * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลกัสตูรอำจมกีำรปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมขำ่วจำกเอกสำร 
   ประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั 
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 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

   บงัคบั 2 ชุดวชิา 

   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษำ 

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   กลุม่วชิาภาษา 

   10111 ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 

   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร 

   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 

   กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10152 ไทยกับสงัคมโลก 

   กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์

   10103 ทกัษะชวีติ 

   10121 อำรยธรรมมนุษย ์

   10164 สงัคมและวัฒนธรรมอำเซยีน 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 10 ชุดวชิา 

   15206 คอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์

   15231 หลกัวชิำชพีนเิทศศำสตร ์

   15232 แนวคดิและทฤษฎกีำรสือ่สำร 

  15266 สือ่ศกึษำในยคุดจิทิัล 

  15307 กฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำรในยคุดจิทิลั 

  15335 กำรวจิัยและกำรจัดกำรขอ้มลูในยคุดจิทิลั 

  15336 กำรจัดกำรนวตักรรมกำรสือ่สำรองคก์รเชงิกลยุทธ ์

  15337 กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง 

  16353 กำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล 

  16412 ประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร*์ 

  วชิาเฉพาะดา้น 4 ชุดวชิา 

   16426 กำรสือ่สำรแบรนด*์* 

   16455 กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่** 

   16465 นวตักรรมกำรสือ่สำร 

   16466 กำรประกอบกจิกำรสือ่สำรในยุคดจิทิลั 

    

 
หมายเหต ุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร 

 ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ  
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  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร       
ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก) 

2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. ทกุสำขำวชิำ   

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร  ชุดวชิา  หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป  3  18 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                          14  84 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี  1   6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                            18                    108 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
   1)  ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยการ บรหิารธุรกจิ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

และศลิปกรรม ใหศ้กึษำชดุวชิำในหมวดวชิำศกึษำทัว่ไป 3 ชดุวชิำ ไดแ้ก ่
    10121 อำรยธรรมมนุษย ์

    10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

    10151 ไทยศกึษำ 

    2)  ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส ิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม 
ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหศ้กึษำชดุวชิำในหมวดวชิำศกึษำทั่วไป 
3 ชดุวชิำ ไดแ้ก ่

    10121 อำรยธรรมมนุษย ์

    10131 สงัคมมนุษย ์

    10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 10 ชุดวชิา 
   15206 คอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์
   15231 หลกัวชิำชพีนเิทศศำสตร ์

   15232 แนวคดิและทฤษฎกีำรสือ่สำร 
  15266 สือ่ศกึษำในยคุดจิทิัล 

  15307 กฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำรในยคุดจิทิลั 

  15335 กำรวจิัยและกำรจัดกำรขอ้มลูในยคุดจิทิลั 

  15336 กำรจัดกำรนวตักรรมกำรสือ่สำรองคก์รเชงิกลยุทธ ์

  15337 กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง 

  16353 กำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล 

   16412 ประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร*์ 

  

 
หมายเหต ุ * นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร  
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  วชิาเฉพาะดา้น 4 ชุดวชิา 
   16426 กำรสือ่สำรแบรนด*์ 

   16455 กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่* 

   16465 นวตักรรมกำรสือ่สำร 

   16466 กำรประกอบกจิกำรสือ่สำรในยุคดจิทิลั 
  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร         

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ภำคผนวก)  

3. ส ำเร็จกำรศกึษำอนุปรญิญำ หรอืปรญิญำชัน้ใดชัน้หนึง่ หรอืเทยีบเทำ่ 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร  ชุดวชิา  หนว่ยกติ 
  ก. หมวดวชิำศกึษำทั่วไป   1   6 

  ข. หมวดวชิำเฉพำะ                                                           14  84 

  ค. หมวดวชิำเลอืกเสรี   1   6 
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                             16                  96 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   10151 ไทยศกึษำ 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 
   วชิาแกน 10 ชุดวชิา 
   15206 คอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์
   15231 หลกัวชิำชพีนเิทศศำสตร ์
   15232 แนวคดิและทฤษฎกีำรสือ่สำร 

  15266 สือ่ศกึษำในยคุดจิทิัล 

  15307 กฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำรในยคุดจิทิลั 

  15335 กำรวจิัยและกำรจัดกำรขอ้มลูในยคุดจิทิลั 

  15336 กำรจัดกำรนวตักรรมกำรสือ่สำรองคก์รเชงิกลยุทธ ์

  15337 กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง 

  16353 กำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล 

   16412 ประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร*์* 
  วชิาเฉพาะดา้น 4 ชุดวชิา 

   16426 กำรสือ่สำรแบรนด*์ 

   16455 กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่* 

   16465 นวตักรรมกำรสือ่สำร 

   16466 กำรประกอบกจิกำรสือ่สำรในยุคดจิทิลั 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
 ** นักศกึษำตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิำสดุทำ้ยของหลกัสตูร   
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  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
   ใหเ้ลือกจำกชุดวิชำหรือรำยวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนตำมโครงกำรสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร       

ระดบัประกำศนยีบตัร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ หรอืในระดบัทีส่งูกวำ่ปรญิญำตร ี(ภำคผนวก) 

 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 
1. ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทำ่ 
 

ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ี 1 ตน้   
   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     
  16353 กำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล     
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     
   10103 ทักษะชวีติ     
  10121 อำรยธรรมมนุษย ์     
  10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน     
 ปลาย 10151 ไทยศกึษำ  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  15232 แนวคดิและทฤษฎกีำรสือ่สำร   15232 แนวคดิและทฤษฎกีำรสือ่สำร 
  15266 สือ่ศกึษำในยคุดจิทิัล   15266 สือ่ศกึษำในยคุดจิทิัล 

2 ตน้ 15206 คอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์ 2 ตน้ 15206 คอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์
  15231 หลักวชิำชพีนเิทศศำสตร ์   15231 หลักวชิำชพีนเิทศศำสตร ์
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร   10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
  10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร   10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร 
  10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร 
  10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร   10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร 

 ปลาย 15335 กำรวจัิยกำรสือ่สำรและกำรจัดกำร  ปลาย 15335 กำรวจัิยกำรสือ่สำรและกำรจัดกำร 

   ขอ้มลูในยคุดจิทิัล    ขอ้มลูในยคุดจิทิัล 
  15336 กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรสือ่สำร   15336 กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรสือ่สำร 
   องคก์รเชงิกลยทุธ ์    องคก์รเชงิกลยทุธ ์
  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
  10131 สังคมมนุษย ์   10131 สังคมมนุษย ์
  10152 ไทยกับสังคมโลก   10152 ไทยกับสังคมโลก 
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
3 ตน้ 15307 กฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำร 3 ตน้ 15307 กฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำร 
   ในยคุดจิทิัล    ในยคุดจิทิัล 
  15337 กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง   15337 กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง 
  16465 นวัตกรรมกำรสือ่สำร            16465 นวัตกรรมกำรสือ่สำร          

 ปลาย 16455 กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนต ์  ปลาย 16455 กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนต ์
   และสตรมีมิง่*    และสตรมีมิง่* 
  16466 กำรประกอบกจิกำรสือ่สำรในยคุ   16466 กำรประกอบกจิกำรสือ่สำรในยคุ 
   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

   ----- ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ    ----- ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

4 ตน้  16412 ประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร ์ 4 ตน้ 10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ี
   16426 กำรสือ่สำรแบรนด*์    และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
      16353 กำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล 
      16426 กำรสือ่สำรแบรนด*์ 

 ปลาย    ปลาย 16412 ประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร ์
      และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้
      10103 ทักษะชวีติ 
      10121 อำรยธรรมมนุษย ์
      10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน 

 
2. ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. ทกุสำขำวชิำ 
 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   
  10131 สังคมมนุษย1์     
  10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ี     
   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ2     
  16353 กำรสือ่สำรกำรตลำดในยดุจิทิัล     
 ปลาย 10151 ไทยศกึษำ  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  15232 แนวคดิและทฤษฎกีำรสือ่สำร   15232 แนวคดิและทฤษฎกีำรสือ่สำร 
  15266 สือ่ศกึษำในยคุดจิทิัล   15266 สือ่ศกึษำในยคุดจิทิัล 

 
 
 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
  1 ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. ประเภทวชิำอตุสำหกรรม อตุสำหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี
   สำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
  2 ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. ประเภทวชิำพำณชิยกรรม บรหิำรธรุกจิ อตุสำหกรรมทอ่งเทีย่ว ศลิปกรรม 
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
2 ตน้ 15206 คอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์ 2 ตน้ 15231 สือ่มวลชนและสือ่ดจิทิัล 
  15231 หลักวชิำชพีนเิทศศำสตร ์   16353 กำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล 
  16465 นวัตกรรมกำรสือ่สำร   16465 นวัตกรรมกำรสือ่สำร 

 ปลาย 15335 กำรวจัิยกำรสือ่สำรและกำรจัดกำร  ปลาย 15335 กำรวจัิยกำรสือ่สำรและกำรจัดกำร 
   ขอ้มลูในยคุดจิทิัล    ขอ้มลูในยคุดจิทิัล 
  15336 กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรสือ่สำร   15336 กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรสือ่สำร 
   องคก์รเชงิกลยทุธ ์    องคก์รเชงิกลยทุธ ์
  16466 กำรประกอบกจิกำรสือ่สำรในยคุ   16466 กำรประกอบกจิกำรสือ่สำรในยคุ 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

3 ตน้ 15307 กฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำร 3 ตน้ 15307 กฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำร 
   ในยคุดจิทิัล    ในยคุดจิทิัล 
  15337 กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง   15337 กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง 
  16426 กำรสือ่สำรแบรนด*์   16426 กำรสือ่สำรแบรนด*์ 

 ปลาย 16412 ประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร ์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย1์ 
  16455 กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนต ์   10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ี
   และสตรมีมิง่*    และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ2 
   ----- ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ   15206 คอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์
      16455 กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนต ์
       และสตรมีมิง่* 

4 ตน้   4 ตน้ 10121 อำรยธรรมมนุษย ์
      16412 ประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร ์
       ----- ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 

   
3. ส ำเร็จกำรศกึษำอนุปรญิญำ หรอืปรญิญำชัน้ใดชัน้หนึง่ หรอืเทยีบเทำ่ 

 

ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 15206 คอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์ 1 ตน้   
  15231 หลักวชิำชพีนเิทศศำสตร ์     
  16353 กำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล     
 ปลาย 10151 ไทยศกึษำ  ปลาย 10151 ไทยศกึษำ 
  15232 แนวคดิและทฤษฎกีำรสือ่สำร   15232 แนวคดิและทฤษฎกีำรสือ่สำร 
  15266 สือ่ศกึษำในยคุดจิทิัล   15266 สือ่ศกึษำในยคุดจิทิัล 

 
 
หมายเหต ุ *  เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
  1 ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. ประเภทวชิำอตุสำหกรรม อตุสำหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี
   สำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
  2 ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ปวส. ประเภทวชิำพำณชิยกรรม บรหิำรธรุกจิ อตุสำหกรรมทอ่งเทีย่ว ศลิปกรรม 
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
2 ตน้ 15307 กฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำร 2 ตน้ 15307 กฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำร 
   ในยคุดจิทิัล    ในยคุดจิทิัล 
  15337 กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง   15337 กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง 
  16465 นวัตกรรมกำรสือ่สำร   16465 นวัตกรรมกำรสือ่สำร 

 ปลาย 15335 กำรวจัิยกำรสือ่สำรและกำรจัดกำร  ปลาย 15335 กำรวจัิยกำรสือ่สำรและกำรจัดกำร 
   ขอ้มลูในยคุดจิทิัล    ขอ้มลูในยคุดจิทิัล 
  16466 กำรประกอบกจิกำรสือ่สำรในยคุ   16466 กำรประกอบกจิกำรสือ่สำรในยคุ 
   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

  16455 กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนต ์   16455 กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนต ์
   และสตรมีมิง่*    และสตรมีมิง่* 

3 ตน้ 15336 กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรสือ่สำร 3 ตน้ 15231 หลักวชิำชพีนเิทศศำสตร ์
   องคก์รเชงิกลยทุธ ์   16353 กำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล 
  16426 กำรสือ่สำรแบรนด*์   16426 กำรสือ่สำรแบรนด*์ 
  ----- ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ     

 ปลาย 16412 ประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร ์  ปลาย  ----- ชดุวชิำเลอืกเสร ี1 ชดุวชิำ 
      15206 คอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์
      15336 กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรสือ่สำร 
       องคก์รเชงิกลยทุธ ์

4 ตน้   4 ตน้ 16412 ประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html



รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพนิเทศศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ประกอบด้วย 6 วิชาเอก คือ

   กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
    กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง
   กลุ่มวิชาโทรทัศน์
   กลุ่มวิชาภาพยนตร์
   กลุ่มวิชาการโฆษณา
   กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร ์
Certificate Program in Communication Arts
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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีนเิทศศาสตร ์

Certificate Program in Communication Arts  

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

  ชือ่เต็ม    ประกำศนยีบตัรวชิำชพีนเิทศศำสตร ์

  อกัษรยอ่    ป. วชิำชพีนเิทศศำสตร ์

  ชือ่เต็มภำษำองักฤษ  Certificate in Communication Arts 

  อกัษรยอ่ภำษำองักฤษ  Cert. in Communication Arts 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และประกอบอำชพีมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปี หลงัจำกส ำเร็จกำรศกึษำ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 

2. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

โดยมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 25 ปีบรบิรูณ์ นับถงึวนัเปิดภำคกำรศกึษำ หรอื 

3. ส ำเร็จกำรศกึษำประโยคมัธยมศกึษำตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเท่ำตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง 

และผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรระดบัประกำศนยีบตัรทีส่ภำมหำวทิยำลัยนัน้ๆ รับรอง หรอื 

4. ส ำเร็จกำรศึกษำประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือประกำศนียบัตรวชิำชีพ (ปวช.) หรือ

เทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรับรอง หรอื 

5. ส ำเร็จกำรศกึษำประกำศนียบัตรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทยีบเท่ำ หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเท่ำ 

หรอืปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ จำกสถำบนักำรศกึษำทีส่ภำมหำวทิยำลยัสถำบนักำรศกึษำนัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 
 ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรอืเทยีบเทำ่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทำ่ หรอือนุปรญิญำ หรอืเทยีบเทำ่ หรอืปรญิญำตร ี
หรอืเทยีบเทำ่ 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 
  หมวดวชิำเฉพำะ 5 30 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5 30 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
  หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 
  วชิาแกน 1 ชุดวชิา 
  15231 ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับสือ่มวลชน 

  วชิาเฉพาะดา้น 4 ชุดวชิาโดยเลอืกจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้  

 กลุม่วชิาวารสารศาสตร ์

 16338 กำรสือ่ขำ่วและกำรเขยีนขำ่ว 

 16339 กำรรำยงำนขำ่วและกำรบรรณำธกิร 
 16440 กำรเขยีนเชงิวำรสำรศำสตร*์* 

 16441 กำรผลติและเผยแพร่งำนวำรสำรศำสตร*์* 

 กลุม่วชิาวทิยุกระจายเสยีง  
 16343 กำรเขยีนบทวทิยุกระจำยเสยีง 

 16344 กำรพูดและกำรแสดงส ำหรับวทิยุกระจำยเสยีง** 

 16445 กำรจัดรำยกำรวทิยุกระจำยเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

 16446 กำรผลติรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีง** 

 กลุม่วชิาโทรทศัน ์
 16374 กำรสรำ้งสำรเพือ่ผลติรำยกำรโทรทศัน์ 
 16419 กำรจัดรำยกำรโทรทศัน์ 

 16448 กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำรโทรทศันเ์บือ้งตน้** 

 16449 กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำรโทรทศันข์ัน้สงู** 

 กลุม่วชิาภาพยนตร ์
 16350 ศลิปะภำพถำ่ยและภำพยนตร ์

 16351 ทฤษฎแีละกำรวจิำรณ์ภำพยนตร ์

 16423 กำรผลติภำพยนตรข์ัน้สงู** 

 16452 กำรผลติภำพยนตรเ์บือ้งตน้** 
 

 

 

 
หมายเหต ุ * โครงสรำ้งและรำยละเอยีดของหลกัสตูรอำจมกีำรปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมขำ่วจำกเอกสำร 
   ประชำสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหำวทิยำลยั 
  ** เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ



หลักสูตรการศึกษา24
หล

ักส
ูตร
ปร
ะก
าศ
นีย

บัต
รว
ิชา
ชีพ

นิเ
ทศ

ศา
สต

ร์

25 
 

 กลุม่วชิาการโฆษณา  
 15205 หลกักำรประชำสมัพันธแ์ละโฆษณำ 

 16354 สือ่โฆษณำ 

 16426 กำรสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ* 

 16455 กำรรณรงคแ์ละผลติงำนโฆษณำ* 
 กลุม่วชิาการประชาสมัพนัธ ์
 15205 หลักกำรประชำสัมพันธแ์ละโฆษณำ 
 16356 กลยทุธก์ำรประชำสัมพันธ ์
 16457 กำรเขยีนเพือ่กำรประชำสัมพันธ*์ 

 16458 กำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติงำนประชำสัมพันธ*์ 

 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 
 ส ำเร็จกำรศกึษำ ม.3 หรอืเทยีบเท่ำ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเท่ำ หรอือนุปรญิญำ หรือเทยีบเท่ำ หรอืปรญิญำตร ี
หรอืเทยีบเทำ่ 
 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ 15231 ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับสือ่มวลชน 1 ตน้   
   ----- ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ     
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้     
  กลุม่วชิาวารสารศาสตร ์     
  16338 กำรสือ่ขำ่วและกำรเขยีนขำ่ว     
  16440 กำรเขยีนเชงิวำรสำรศำสตร*์     
  กลุม่วชิาวทิยกุระจายเสยีง     
  16344 กำรพดูและกำรแสดงส ำหรับ     
   วทิยกุระจำยเสยีง*     
  16445 กำรจัดรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีง     
   และวทิยอุอนไลน ์     
  กลุม่วชิาโทรทศัน ์     
  16374 กำรสรำ้งสำรเพือ่ผลติรำยกำร     
   โทรทัศน ์     
  16448 กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำร     
   โทรทัศนเ์บือ้งตน้*     
  กลุม่วชิาภาพยนตร ์     
  16350 ศลิปะภำพถำ่ยและภำพยนตร ์     
  16452 กำรผลติภำพยนตรเ์บือ้งตน้*     

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
1 ตน้ กลุม่วชิาการโฆษณา 1 ตน้   
  15205 หลักกำรประชำสัมพันธแ์ละ     
   โฆษณำ     
  16426 กำรสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ*     
  กลุม่วชิาการประชาสมัพนัธ ์     
  15205 หลักกำรประชำสัมพันธแ์ละ     
   โฆษณำ     
  16457 กำรเขยีนเพือ่กำรประชำสัมพันธ*์     
 ปลาย  ----- ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ  ปลาย  ----- ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ 
  โดยเลอืกจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
  กลุม่วชิาวารสารศาสตร ์   กลุม่วชิาวารสารศาสตร ์
  16339 กำรรำยงำนข่ำวและกำรบรรณำธกิร   16339 กำรรำยงำนข่ำวและกำรบรรณำธกิร 
  16441 กำรผลติและเผยแพรง่ำน   16441 กำรผลติและเผยแพรง่ำน 
   วำรสำรศำสตร*์    วำรสำรศำสตร*์ 
  กลุม่วชิาวทิยกุระจายเสยีง   กลุม่วชิาวทิยกุระจายเสยีง 
  16343 กำรเขยีนบทวทิยกุระจำยเสยีง   16343 กำรเขยีนบทวทิยกุระจำยเสยีง 
  16446 กำรผลติรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีง*   16446 กำรผลติรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีง* 
  กลุม่วชิาโทรทศัน ์   กลุม่วชิาโทรทศัน ์
  16419 กำรจัดรำยกำรโทรทัศน์   16419 กำรจัดรำยกำรโทรทัศน์ 
  16449 กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำร   16449 กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำร 
   โทรทัศนข์ัน้สงู*    โทรทัศนข์ัน้สงู* 
  กลุม่วชิาภาพยนตร ์   กลุม่วชิาภาพยนตร ์
  16351 ทฤษฎแีละกำรวจิำรณ์ภำพยนตร ์   16351 ทฤษฎแีละกำรวจิำรณ์ภำพยนตร ์
  16423 กำรผลติภำพยนตรข์ัน้สงู*   16423 กำรผลติภำพยนตรข์ัน้สงู* 
  กลุม่วชิาการโฆษณา   กลุม่วชิาการโฆษณา 
  16354 สือ่โฆษณำ   16354 สือ่โฆษณำ 

  16455 กำรรณรงคแ์ละผลติงำนโฆษณำ*   16455 กำรรณรงคแ์ละผลติงำนโฆษณำ* 
  กลุม่วชิาการประชาสมัพนัธ ์   กลุม่วชิาการประชาสมัพนัธ ์
  16356 กลยทุธก์ำรประชำสัมพันธ ์   16356 กลยทุธก์ำรประชำสัมพันธ ์
  16458 กำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติงำน   16458 กำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติงำน 
   ประชำสัมพันธ*์    ประชำสัมพันธ*์ 

 

 

 

 
 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 
ปี
ที ่ ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 
2 ตน้   2 ตน้ 15231 ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับสือ่มวลชน 
       ----- ชดุวชิำเฉพำะเลอืก 2 ชดุวชิำ 
      โดยเลอืกจากกลุม่วชิาใดกลุม่วชิาหนึง่ตอ่ไปนี ้
      กลุม่วชิาวารสารศาสตร ์
     16338 กำรสือ่ขำ่วและกำรเขยีนขำ่ว 
      16440 กำรเขยีนเชงิวำรสำรศำสตร*์ 
      กลุม่วชิาวทิยกุระจายเสยีง 
      16344 กำรพดูและกำรแสดงส ำหรับ 
       วทิยกุระจำยเสยีง* 
      16445 กำรจัดรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีง 
       และวทิยอุอนไลน ์
      กลุม่วชิาโทรทศัน ์
  

  
  16374 กำรสรำ้งสำรเพือ่ผลติรำยกำร

โทรทัศน ์
      16448 กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำร 
       โทรทัศนเ์บือ้งตน้* 
      กลุม่วชิาภาพยนตร ์
      16350 ศลิปะภำพถำ่ยและภำพยนตร ์
      16452 กำรผลติภำพยนตรเ์บือ้งตน้* 
      กลุม่วชิาการโฆษณา 

      15205 หลักกำรประชำสัมพันธแ์ละ 
       โฆษณำ 
      16426 กำรสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ* 
      กลุม่วชิาการประชาสมัพนัธ ์
      15205 หลักกำรประชำสัมพันธแ์ละ 
       โฆษณำ 

      16457 กำรเขยีนเพือ่กำรประชำสัมพันธ*์ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
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รายละเอยีดของหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 

กลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิลั 

(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2565) 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

26/2 หลักสูตรการศึกษา 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรกลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิลั 

Certificate Program in Digital Marketing Communication Strategies  

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

  ชือ่เต็ม    ประกาศนยีบตัรกลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิลั 

  อกัษรยอ่    ป. กลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิัล 

  ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Certificate in Digital Marketing Communication Strategies 

  อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  Cert. in Digital Marketing Communication Strategies 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่าชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศกึษาตอนตน้ หรือมอีายุไม่นอ้ยกว่า 25 ปี

บรบิรูณ์ในวนัเปิดภาคการศกึษาทีส่มัคร2 หรอื 

2. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากวา่ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือ

เทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 2หรอื 

3. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทยีบเท่า หรืออนุปรญิญา หรือ

เทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ จากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาสถาบนัการศกึษานัน้ๆ รับรอง 2หรอื 

24. สําเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผูท้ี่ศ ึกษาตามอัธยาศัย และไดรั้บการเทียบโอน 

ผลการศกึษาซึง่สภาวชิาการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศกึษาได ้ 

 

หมายเหต ุ ผูม้คีณุสมบตัติามขอ้ 1 – 4 ตอ้งไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยั 

   บคุคลซึง่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย จะกลบัเขา้ศกึษาใหมไ่ดห้ากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควร 

ใหเ้ขา้ศกึษาเมือ่พน้กําหนด 5 ปี นับแตว่นัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาหรอืเป็นนักศกึษาโครงการความร่วมมอืในการจัดการศกึษา 

โดยพจิารณาเป็นรายกรณี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่า ม.3 หรือเทยีบเท่า หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ

เทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า หรอืจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษา

ตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร      ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 30 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5 30 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร  

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  15206 คอนเทนตเ์ชงิสรา้งสรรค ์

  15335 การวจัิยการสือ่สารและการจัดการขอ้มูลในยคุดจิทิัล 

  16353 การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิัล  

  16426 การสือ่สารแบรนด*์*  

  16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่** 

 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

 สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่า ม.3 หรือเทยีบเท่า หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ

เทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า หรอืจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษา

ตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 
ปี

ที ่
ภาค 

สําหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

สําหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 15206 คอนเทนตเ์ชงิสรา้งสรรค ์ 1 ตน้   

  16353 การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิัล     

  16426 การสือ่สารแบรนด*์*     

 ปลาย 15335 การวจัิยการสือ่สารและการจัดการ  ปลาย 15335 การวจัิยการสือ่สารและการจัดการ 

   ขอ้มลูในยคุดจิทิัล    ขอ้มลูในยคุดจิทิัล 

  16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละ   16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละ 

   สตรมีมิง่**    สตรมีมิง่** 

2 ตน้   2 ตน้ 15206 คอนเทนตเ์ชงิสรา้งสรรค ์

      16353 การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิัล 

      16426 การสือ่สารแบรนด*์* 

 

 
 
หมายเหต ู * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 

   ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ



 

26/4 หลักสูตรการศึกษา 

 

 

  

 

 

 

 

รายละเอยีดของหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 

การประกอบกจิการสือ่สารในยคุดจิทิลั 

(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2565) 
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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการประกอบกจิการสือ่สารในยคุดจิทิลั 

Certificate Program in Digital Media Entrepreneurship  

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

  ชือ่เต็ม    ประกาศนยีบตัรการประกอบกจิการสือ่สารในยคุดจิทิลั 

  อกัษรยอ่    ป. การประกอบกจิการสือ่สารในยคุดจิทิัล 

  ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Certificate in Digital Media Entrepreneurship 

  อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  Cert. in Digital Media Entrepreneurship 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่าชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศกึษาตอนตน้ หรือมีอายุไม่นอ้ยกว่า 25 ปี

บรบิรูณ์ในวนัเปิดภาคการศกึษาทีส่มัคร2 หรอื 

2. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากวา่ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือ

เทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 2หรอื 

3. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทยีบเท่า หรืออนุปรญิญา หรือ

เทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ จากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาสถาบนัการศกึษานัน้ๆ รับรอง 2หรอื 

24. สําเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผูท้ี่ศ ึกษาตามอัธยาศัย และไดรั้บการเทียบโอน 

ผลการศกึษาซึง่สภาวชิาการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศกึษาได ้ 

 

หมายเหต ุ ผูม้คีณุสมบตัติามขอ้ 1 – 4 ตอ้งไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยั 

   บคุคลซึง่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย จะกลบัเขา้ศกึษาใหมไ่ดห้ากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควร 

ใหเ้ขา้ศกึษาเมือ่พน้กําหนด 5 ปี นับแตว่นัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาหรอืเป็นนักศกึษาโครงการความร่วมมอืในการจัดการศกึษา 

โดยพจิารณาเป็นรายกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26/6 หลักสูตรการศึกษา 

โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่า ม.3 หรือเทยีบเท่า หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ

เทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า หรอืจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษา

ตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร      ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 30 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5 30 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร  

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  15307 กฎหมายและจรยิธรรมการสือ่สารในยคุดจิทิลั 

  15336 การจัดการนวตักรรมการสือ่สารองคก์รเชงิกลยุทธ ์

  16353 การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิัล  

  16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่** 

  16466 การประกอบกจิการสือ่สารในยุคดจิทิลั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหต ู * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 

   ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

 สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่า ม.3 หรือเทยีบเท่า หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ

เทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า หรอืจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษา

ตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 
ปี

ที ่
ภาค 

สําหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

สําหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 15307 กฎหมายและจรยิธรรมการสือ่สาร 1 ตน้   

   ในยคุดจิทิัล     

  16336 การจัดการนวัตกรรมการสือ่สาร     

   องคก์รเชงิกลยทุธ ์     

  16353 การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิัล     

 ปลาย 16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละ  ปลาย 16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละ 

   สตรมีมิง่*    สตรมีมิง่* 

  16466 การประกอบกจิการสือ่สาร   16466 การประกอบกจิการสือ่สาร 

   ในยคุดจิทิัล    ในยคุดจิทิัล 

2 ตน้   2 ตน้ 15307 กฎหมายและจรยิธรรมการสือ่สาร 

       ในยคุดจิทิัล 

      16336 การจัดการนวัตกรรมการสือ่สาร 

       องคก์รเชงิกลยทุธ ์

      16353 การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ู * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ   

 



 

26/8 หลักสูตรการศึกษา 

 

 

  

 

 

 

 

รายละเอยีดของหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 

นวตักรรมการสือ่สารสรา้งสรรค ์(พลเมอืงดจิทิลั) 

(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2565) 
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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรนวตักรรมการสือ่สารสรา้งสรรค ์(พลเมอืงดจิทิลั) 

Certificate Program in Creative Communication Innovation  

(Digital Citizen)  

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

  ชือ่เต็ม    ประกาศนยีบตัรนวตักรรมการสือ่สารสรา้งสรรค ์(พลเมอืงดจิทิลั) 

  อกัษรยอ่    ป. นวตักรรมการสือ่สารสรา้งสรรค ์(พลเมอืงดจิทิลั) 

  ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Certificate in Creative Communication Innovation  

       (Digital Citizen) 

  อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  Cert. in Creative Communication Innovation 

                                  (Digital Citizen) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่าชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศกึษาตอนตน้ หรือมีอายุไม่นอ้ยกว่า 25 ปี

บรบิรูณ์ในวนัเปิดภาคการศกึษาทีส่มัคร2 หรอื 

2. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากวา่ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือ

เทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 2หรอื 

3. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทยีบเท่า หรืออนุปรญิญา หรือ

เทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ จากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาสถาบนัการศกึษานัน้ๆ รับรอง 2หรอื 

24. สําเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผูท้ี่ศ ึกษาตามอัธยาศัย และไดรั้บการเทียบโอน 

ผลการศกึษาซึง่สภาวชิาการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศกึษาได ้ 

 

หมายเหต ุ ผูม้คีณุสมบตัติามขอ้ 1 – 4 ตอ้งไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยั 

   บคุคลซึง่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย จะกลบัเขา้ศกึษาใหมไ่ดห้ากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควร 

ใหเ้ขา้ศกึษาเมือ่พน้กําหนด 5 ปี นับแตว่นัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาหรอืเป็นนักศกึษาโครงการความร่วมมอืในการจัดการศกึษา 

โดยพจิารณาเป็นรายกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26/10 หลักสูตรการศึกษา 

โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่า ม.3 หรือเทยีบเท่า หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ

เทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า หรอืจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษา

ตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร      ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 30 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5 30 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร  

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 4 ชดุวชิา 

  16353 การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิัล 

  16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่** 

  16465 นวตักรรมการสือ่สาร  

  16466 การประกอบกจิการสือ่สารในยุคดจิทิลั  

  และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 

  15206 คอนเทนตเ์ชงิสรา้งสรรค ์

  40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมายทัว่ไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ู * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 

   ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ



 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 26/11 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

 สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่า ม.3 หรือเทยีบเท่า หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ

เทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า หรอืจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษา

ตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 
ปี

ที ่
ภาค 

สําหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

สําหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 16353 การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิัล 1 ตน้   

  16465 นวัตกรรมการสือ่สาร     

 ปลาย 16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละ  ปลาย 16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละ 

   สตรมีมิง่*    สตรมีมิง่* 

  16466 การประกอบกจิการสือ่สารในยคุดจิทิลั   16466 การประกอบกจิการสือ่สารในยคุดจิทิลั 

  และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  15206 คอนเทนตเ์ชงิสรา้งสรรค ์   15206 คอนเทนตเ์ชงิสรา้งสรรค ์

  40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมายทั่วไป   40101 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมายทั่วไป 

2 ตน้   2 ตน้ 16353 การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิัล 

      16465 นวัตกรรมการสือ่สาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ู * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ   

 



 

26/12 หลักสูตรการศึกษา 

 

 

 

  

 

 

 

 

รายละเอยีดของหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 

นวตักรรมการสือ่สารสรา้งสรรค ์(สขุภาวะสรา้งสรรค)์ 

(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2565) 
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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรนวตักรรมการสือ่สารสรา้งสรรค ์ 

(สขุภาวะสรา้งสรรค)์ 

Certificate Program in Creative Communication Innovation  

(Creative Well-Being)  

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

  ชือ่เต็ม    ประกาศนยีบตัรนวตักรรมการสือ่สารสรา้งสรรค ์(สขุภาวะสรา้งสรรค)์ 

  อกัษรยอ่    ป. นวตักรรมการสือ่สารสรา้งสรรค ์(สขุภาวะสรา้งสรรค)์ 

  ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Certificate in Creative Communication Innovation 

       (Creative Well-Being) 

  อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  Cert. in Creative Communication Innovation  

                                  (Creative Well-Being) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่าชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศกึษาตอนตน้ หรือมีอายุไม่นอ้ยกว่า 25 ปี

บรบิรูณ์ในวนัเปิดภาคการศกึษาทีส่มัคร2 หรอื 

2. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากวา่ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือ

เทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 2หรอื 

3. สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทยีบเท่า หรืออนุปรญิญา หรือ

เทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ จากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาสถาบนัการศกึษานัน้ๆ รับรอง 2หรอื 

24. สําเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือผูท้ี่ศ ึกษาตามอัธยาศัย และไดรั้บการเทียบโอน 

ผลการศกึษาซึง่สภาวชิาการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศกึษาได ้ 

 

หมายเหต ุ ผูม้คีณุสมบตัติามขอ้ 1 – 4 ตอ้งไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยั 

   บคุคลซึง่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย จะกลบัเขา้ศกึษาใหมไ่ดห้ากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควร 

ใหเ้ขา้ศกึษาเมือ่พน้กําหนด 5 ปี นับแตว่นัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาหรอืเป็นนักศกึษาโครงการความร่วมมอืในการจัดการศกึษา 

โดยพจิารณาเป็นรายกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26/13 หลักสูตรการศึกษา 

โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

 สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่า ม.3 หรือเทยีบเท่า หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ

เทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า หรอืจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษา

ตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร      ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 30 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5 30 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร  

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 4 ชดุวชิา 

  15336 การจัดการนวตักรรมการสือ่สารองคก์รเชงิกลยุทธ ์

  15337 การสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง 

  16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่**  

  16465 นวตักรรมการสือ่สาร  

  และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 

  16466 การประกอบกจิการสือ่สารในยุคดจิทิลั 

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหต ู * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 

   ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ



 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 26/14 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

 สําเร็จการศกึษาไม่ตํ่ากว่า ม.3 หรือเทยีบเท่า หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. หรือ

เทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า หรอืจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษา

ตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 
ปี

ที ่
ภาค 

สําหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

สําหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 15337 การสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง 1 ตน้   

  16465 นวัตกรรมการสือ่สาร     

 ปลาย 15336 การจัดการนวัตกรรมการสือ่สาร  ปลาย 15336 การจัดการนวัตกรรมการสือ่สาร 

   องคก์รเชงิกลยทุธ ์    องคก์รเชงิกลยทุธ ์

  16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละ   16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละ 

   สตรมีมิง่*    สตรมีมิง่* 

  และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  16466 การประกอบกจิการสือ่สารในยคุดจิทิัล   16466 การประกอบกจิการสือ่สารในยคุดจิทิัล 

  32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่ว   32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่ว 

   และอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    และอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

2 ตน้   2 ตน้ 15337 การสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง 

      16465 นวัตกรรมการสือ่สาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ู * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ



สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 27

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

28 
 

แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาคการศกึษา 
 

 

รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 
ตน้ 

ภาค 
ปลาย 

ภาค 
พเิศษ 

10103 ทักษะชวีติ    
10111 ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร    
10121 อำรยธรรมมนุษย ์    
10131 สังคมมนุษย ์    
10141 วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    

10151 ไทยศกึษำ    
10152 ไทยกับสังคมโลก    
10161 ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร    
10162 ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร      

10163 ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร    
10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน    

15205 หลักกำรประชำสัมพันธแ์ละโฆษณำ    

15206 คอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์    
15231 ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับสือ่มวลชน    

15231 หลักวชิำชพีนเิทศศำสตร ์(ชดุวชิำปรับปรงุเริม่ใชภ้ำคตน้/2565)    

15232 แนวคดิและทฤษฎกีำรสือ่สำร    
15266 สือ่ศกึษำในยคุดจิทิัล    
15307 กฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำรในยคุดจิทิัล    

15335 กำรวจัิยและกำรจัดกำรขอ้มลูในยุคดจิทิัล    
15336 กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรสือ่สำรองคก์รเชงิกลยทุธ ์    
15337 กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง    

16338 กำรสือ่ขำ่วและกำรเขยีนขำ่ว    

16339 กำรรำยงำนข่ำวและกำรบรรณำธกิร     
16343 กำรเขยีนบทวทิยกุระจำยเสยีง    
16344 กำรพดูและกำรแสดงส ำหรับวทิยกุระจำยเสยีง*    

16350 ศลิปะภำพถำ่ยและภำพยนตร ์    

16351 ทฤษฎแีละกำรวจิำรณ์ภำพยนตร ์    
16353 กำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล    

16354 สือ่โฆษณำ    
16356 กลยทุธก์ำรประชำสัมพันธ ์    

16374 กำรสรำ้งสำรเพือ่ผลติรำยกำรโทรทัศน์    

16412 ประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร ์    

16419 กำรจัดรำยกำรโทรทัศน ์    
16423 กำรผลติภำพยนตรข์ัน้สงู*     

16426 กำรสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ*    

16426 กำรสือ่สำรแบรนด*์ (ชดุวชิำปรับปรงุเริม่ใชภ้ำคตน้/2567)    
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หมายเหต ุ ขอ้มลูกำรเปิดสอนชดุวชิำอำจมกีำรเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษำตดิตำมขำ่วจำกเอกสำรประชำสมัพันธ/์เว็บไซตข์อง

มหำวทิยำลยั 
  * เป็นชดุวชิำทีม่กีำรฝึกปฏบิตั ิ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 
ตน้ 

ภาค 
ปลาย 

ภาค 
พเิศษ 

16440 กำรเขยีนเชงิวำรสำรศำสตร*์    

16441 กำรผลติและเผยแพรง่ำนวำรสำรศำสตร*์     

16445 กำรจัดรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีงและวทิยอุอนไลน ์    

16446 กำรผลติรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีง*    

16448 กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำรโทรทัศนเ์บือ้งตน้*    

16449 กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำรโทรทัศนข์ัน้สงู*    

16452 กำรผลติภำพยนตรเ์บือ้งตน้*    

16455 กำรรณรงคแ์ละผลติงำนโฆษณำ*    

16455 กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่* (ชดุวชิำปรับปรงุเริม่ใชภ้ำคปลำย/2566)    

16457 กำรเขยีนเพือ่กำรประชำสัมพันธ*์    

16458 กำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติงำนประชำสัมพันธ*์    

16465 นวัตกรรมกำรสือ่สำร    

16466 กำรประกอบกำรกจิกำรสือ่สำรในยคุดจิทิัล    
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รายละเอยีดของชุดวชิา
 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในกำรสือ่สำร กำรแสวงหำควำมรู ้และกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรด ำเนนิชวีติ  

 2. เพือ่ใหม้ทีักษะในกำรคดิ วเิครำะห ์และกำรแกปั้ญหำในสถำนกำรณ์ตำ่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนำตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม และมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในกำรด ำเนินชวีติในสังคม ควำมใฝ่รู ้กำรแสวงหำและพัฒนำควำมรู ้กำรใชเ้ทคโนโลย ีกำรใช ้

เหตุผล กำรคดิวเิครำะห์ กำรแกปั้ญหำ กำรเจรจำต่อรอง กำรบรหิำรตนเอง กำรจัดกำรอำรมณ์และควำมเครียด 

ควำมเขำ้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มำรยำท และกำรสมำคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ำมำรถใชภ้ำษำองักฤษเป็นเครือ่งมอืในกำรสือ่สำร 

 2. เพือ่ศกึษำโครงสรำ้ง ศัพท ์และส ำนวนภำษำองักฤษทีส่ ำคญั 

3. เพือ่สำมำรถใชท้ักษะฟัง พูด อำ่น เขยีนภำษำองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมำะสมในสถำนกำรณ์ตำ่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรำ้ง ศัพท์ และส ำนวนภำษำอังกฤษที่ใชใ้นกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำอังกฤษ           

เพือ่กำรสือ่สำร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับอำรยธรรมตะวันออกและอำรยธรรมตะวันตก ในดำ้นกำรเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขำ้ใจอำรยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐำนของอำรยธรรมในปัจจบุนั 

  3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคำ่ของอำรยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รำ้งสรรคข์ึน้ 

ค าอธบิายชุดวชิา  

 ควำมรูเ้กีย่วกับอำรยธรรมตะวันออกและอำรยธรรมตะวันตกทีม่นุษย์ไดส้รำ้งสรรค์ขึน้ ในดำ้นกำรเมือง  

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญำ ศลิปะ และวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขำ้ใจควำมเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพื่อใหเ้ขำ้ใจกลไกทำงกำรเมือง กฎหมำย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่สง่ผลต่อกำรจัดระเบยีบสังคม

  มนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรำ้งควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชำต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพื้นฐำนของควำมเป็นมนุษย์ กำรรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม กำรกระจำยและกำรตัง้ถิน่ฐำน   

ของมนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทำงกำรเมอืง กฎหมำย เศรษฐกจิและสังคม        

ซึง่สง่ผลตอ่กำรจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหำสงัคมและแนวทำงแกไ้ข กำรเสรมิสรำ้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีควำมรูเ้กี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และกำรพัฒนำกำรทำงวทิยำศำสตร์ และเทคโนโลย ี      

ทีม่อีทิธพิลตอ่ควำมคดิ และควำมเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัววิฒันำกำรของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขำ้ใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยำศำสตร์ และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

  4. เพือ่ใหม้คีวำมรูใ้นกำรประยกุตว์ทิยำศำสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศำสตรใ์นชวีติประจ ำวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรำ้งควำมคดิเชงิวทิยำศำสตรแ์ละจติส ำนกึในกำรรักษำสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ควำมคิดเชิงวิเครำะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนำกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ธรรมชำตวิทิยำทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่ำยกำยมนุษย ์มนุษย์กับสิง่แวดลอ้ม สขุภำพอนำมัยและ

โภชนำกำร กำรประยกุตว์ทิยำศำสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศำสตรใ์นกำรด ำรงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับควำมเป็นไทยในดำ้นประวตัศิำสตร ์สงัคม ภำษำและวัฒนธรรม 

2. เพือ่ใหส้ำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นกำรด ำรงชวีติ 

3. เพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจและเกดิควำมภำคภมูใิจในควำมเป็นไทย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ควำมรูเ้กีย่วกับควำมเป็นไทยในดำ้นประวตัศิำสตร์ กำรตัง้ถิน่ฐำน กำรเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม ศำสนำ

และพธิกีรรม ภำษำและวรรณคด ีศลิปกรรมและวัฒนธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก  (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับสถำนกำรณ์ แนวโนม้ ลักษณะควำมสัมพันธ ์และกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิ 

สงัคม และกำรเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกับสถำนะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ ำควำมรูไ้ปคดิ วเิครำะหปั์ญหำ อันเป็นผลจำกกระแสโลกำภวิัตน์ ในมติติ่ำงๆ ทัง้ทำงกำรเมอืง 

  เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถำนะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของกำรเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบ         

ตอ่ประเทศไทย รวมถงึสภำพปัญหำ และสำเหตขุองปัญหำทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจำกกระแสโลกำภวิัตน์ ซึง่สง่ผลให ้

เกิดควำมตระหนัก และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในสภำพกำรณ์  สำมำรถคิดวิเครำะห์ถึงสำเหตุของปัญหำและ

ผลกระทบต่อภำพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่ำงๆ ทั ้งทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม 

จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ำมำรถใชภ้ำษำไทยเป็นเครือ่งมอืในกำรสือ่สำร 

 2. เพือ่พัฒนำทักษะภำษำในกำรสือ่สำรใหม้ปีระสทิธภิำพและสรำ้งสรรค ์

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถใชภ้ำษำในกำรด ำเนนิชวีติและแสวงหำควำมรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ควำมส ำคัญของภำษำ ควำมคิด และกำรสื่อสำร ศิลปะกำรใชถ้อ้ยค ำ ประโยค  ส ำนวน โวหำร           

กำรพัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอำ่น และกำรเขยีนเพื่อสือ่สำรใหม้ปีระสทิธภิำพและสรำ้งสรรค ์กำรใชภ้ำษำ

ในกำรด ำเนนิชวีติ กำรแสวงหำควำมรู ้และกำรถำ่ยทอดควำมรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีควำมรูเ้รื่องระบบเสยีงภำษำจีนกลำงสัทอักษรภำษำจีนกลำงระบบฮั่นอีว่ ์พินอนิ (Hànyǔ 

Pīnyīn) สำมำรถใชแ้ละอำ่นออกเสยีงได ้

 2. เพื่อใหม้ีควำมรู เ้รื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นค ำศัพท์พื้นฐำน  รูปประโยคและ         

หลกัภำษำจนีทีใ่ชส้ือ่สำรกันทั่วไป รวมทัง้ฝึกหัดกำรเขยีนตวัอักษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถใชภ้ำษำจนีในกำรสือ่สำรทั่วไปในชวีติประจ ำวัน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภำษำจีนกลำง กำรถอดเสยีงอ่ำนดว้ยสัทอักษรภำษำจีนกลำงระบบฮั่นอีว่ ์พินอนิ (Hànyǔ 

Pīnyīn) ค ำศัพทพ์ื้นฐำนและบทสนทนำทีใ่ชส้ือ่สำรกันทั่วไปในชวีติประจ ำวัน โครงสรำ้งทำงไวยำกรณ์ และเรยีนรู ้

ฝึกเขยีนตวัอกัษรจนีประมำณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูใ้นระบบเสยีง ตัวอักษร โครงสรำ้ง ไวยำกรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐำนภำษำเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ำมำรถใชภ้ำษำเขมรระดับพืน้ฐำนสือ่สำรในชวีติประจ ำวัน 

 3. เพือ่ใหค้วำมรูเ้กีย่วกับค ำศพัทภ์ำษำเขมรทีใ่ชใ้นภำษำไทย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภำษำเขมร กำรฝึกเขยีนอักษรภำษำเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค ำศัพทพ์ื้นฐำน   

ในชีวติประจ ำวัน โครงสรำ้งไวยำกรณ์ และรูปประโยคพื้นฐำน ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน     

เพือ่กำรสือ่สำรในระดับพืน้ฐำน ค ำศพัทภ์ำษำเขมรในภำษำไทย 
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10164  สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน   (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ขำ้ใจภมูหิลงัและประวัตศิำสตรข์องภมูภิำคอำเซยีน 

2. เพือ่ใหเ้ขำ้ใจจดุประสงคก์ำรรวมกลุม่ของประเทศสมำชกิในอำเซยีน 

3. เพือ่ใหเ้ขำ้ใจสภำพทำงสงัคม และวัฒนธรรมของชำตสิมำชกิในอำเซยีน 

4. เพือ่ใหเ้ขำ้ใจบทบำทและควำมสมัพันธ ์ของอำเซยีนกับชำตติำ่งๆ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ภูมหิลังและประวัตศิำสตรข์องประเทศสมำชกิอำเซยีน กำรรวมกลุม่ของประเทศสมำชกิ สภำพทำงสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศในสมำชกิอำเซยีน บทบำทของอำเซยีน และควำมสัมพันธข์องอำเซยีนทีม่ตีอ่ภูมภิำค

ตำ่งๆ ของโลก 

15205 หลกัการประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณา   (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Public Relations and Advertising  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัหลกักำร ควำมส ำคญัของกำรประชำสมัพันธแ์ละกำรโฆษณำ 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักระบวนกำรสือ่สำรกำรตลำดแบบผสมผสำน 

 3. เพือ่ใหม้คีวำมเขำ้ใจในองคป์ระกอบ และกระบวนกำรในกำรท ำงำนประชำสมัพันธแ์ละโฆษณำ 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมเขำ้ใจควำมส ำคญัของกำรใชง้ำนวจัิยเพือ่กำรท ำงำนประชำสมัพันธแ์ละโฆษณำ 

 5. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้รือ่งจรยิธรรมวชิำชพีดำ้นกำรประชำสมัพันธแ์ละโฆษณำ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ควำมหมำย ควำมส ำคัญของกำรประชำสัมพันธ์กับกำรโฆษณำในกระบวนกำรสือ่สำรกำรตลำดแบบ

ผสมผสำน ประวัตแิละพัฒนำกำรของกำรประชำสมัพันธแ์ละกำรโฆษณำ บทบำทอทิธพิลและควำมรับผดิชอบของ   

กำรประชำสัมพันธแ์ละกำรโฆษณำต่อสังคม องคป์ระกอบของกำรโฆษณำ องคป์ระกอบของกำรประชำสัมพันธ์

ควำมส ำคัญของงำนวจัิยต่องำนประชำสัมพันธแ์ละงำนโฆษณำ และจรยิธรรมวชิำชพีดำ้นกำรประชำสัมพันธแ์ละ

โฆษณำ 

15206 คอนเทนตเ์ชงิสรา้งสรรค ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Creative Content 

 วตัถปุระสงค ์

 1 เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจแนวคดิกำรสรำ้งสรรคค์อนเทนตใ์นกำรสือ่สำร 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจหลักกำรทำงสนุทรยีศำสตรแ์ละกำรสือ่ควำมหมำยผำ่นคอนเทนตร์ูปแบบ

  ตำ่งๆ  

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจกำรใชเ้ทคโนโลยสีรำ้งสรรคค์อนเทนตใ์นกำรสือ่สำร 

 4. เพื่อใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรคดิเชงิสรำ้งสรรค ์กำรวำงแผนและออกแบบคอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค์

  ในงำนกำรสือ่สำร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิกำรสรำ้งสรรคค์อนเทนต ์หลกักำรทำงสนุทรียศำสตรใ์นกำรสือ่ควำมหมำยดว้ยภำพ กรำฟิก แสง ส ี

เสน้ รูปทรง ตัวอักษร สัญลักษณ์ เสยีง ดนตรี และภำษำท่ำทำง กระบวนกำรคดิเชงิสรำ้งสรรค ์กำรวำงแผนและ        

กำรออกแบบคอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรคท์ำงดำ้นเนื้อหำ รูปแบบ กำรเล่ำเรือ่งขำ้มสือ่ ขอ้ควำม ภำพนิง่ ภำพเคลือ่นไหว 

และอนิโฟกรำฟิก สตรมิมิง่ กำรใชเ้ทคโนโลยีในกำรสรำ้งคอนเทนตใ์นกำรสือ่สำร ประยุกตใ์ชก้ำรสรำ้งคอนเทนต ์       
และกรณีศกึษำกำรสรำ้งคอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์กำรประกอบสรำ้งเป็นสือ่และชิน้งำนกำรสือ่สำร 

15231 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสือ่มวลชน   (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Mass Media 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัลักษณะ พัฒนำกำร บทบำทหนำ้ที ่อทิธพิลของสือ่มวลชนประเภทตำ่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักำรผลติ กำรเผยแพร่สือ่มวลชนประเภทตำ่งๆ และกำรวจัิยประเมนิผลสือ่มวลชน 

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูเ้กีย่วกบักฎหมำย จรยิธรรมสือ่มวลชนและรูเ้ทำ่ทนัสือ่มวลชน  

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ลักษณะ พัฒนำกำร บทบำทหนำ้ทีส่ ือ่มวลชนประภทต่ำงๆ อทิธพิลของสือ่มวลชน ทฤษฎกีำรสือ่สำรมวลชน

เทคโนโลยกีำรสือ่สำรสมัยใหม่ กระบวนกำรผลติ กำรเผยแพร่ กฎหมำย จรยิธรรมสือ่มวลชน กำรส ำรวจและประเมนิผล

สือ่มวลชน กำรรูเ้ทำ่ทนัสือ่มวลชน 

15231 หลกัวชิาชพีนเิทศศาสตร*์   (6 หนว่ยกติ) 
 Princple of Communication Arts 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจในหลักวชิำชพีนเิทศศำสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจพืน้ฐำนเกีย่วกับธรรมชำตขิองสือ่ พัฒนำกำร บทบำทหนำ้ที ่อทิธพิลของสือ่ใน
ยคุดจิทิลั 

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักระบวนกำรผลติสือ่และกำรเผยแพร่ในยคุดจิทิลั 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจหลกักำรวำรสำรศำสตร์ 

 5. เพือ่ใหส้ำมำรถออกแบบวชิำชพีนเิทศศำสตรต์ำมควำมสนใจของนักศกึษำ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ธรรมชำตขิองสือ่ กำรสือ่สำรในภูมทิัศน์สือ่ สือ่เก่ำ สือ่ใหม่ สือ่สังคม สือ่ดจิทิัล เทคโนโลยกีำรสือ่สำร

สมัยใหม่ พัฒนำกำร บทบำทหนำ้ที ่ประโยชน์ อทิธพิลสือ่ หลักวชิำชพีนิเทศศำสตร ์หลักกำรกำรสือ่สำรมวลชน  

ดำ้นวำรสำรศำสตร ์วทิยุกระจำยเสยีง ภำพยนตร์ วทิยุโทรทัศน์ กำรสือ่สำรองคก์ำร หลักกำรประชำสัมพันธแ์ละ 
กำรโฆษณำทีส่่งผลต่อควำมสัมพันธก์ับกำรผลติ กำรบูรณำกำรและกำรหลอมรวมสือ่ กำรเผยแพร่ กำรสตรีมมิง่  

กำรรูเ้ทำ่ทนัสือ่และสำรในยคุดจิทิลั 

15232 แนวคดิและทฤษฎกีารสือ่สาร   (6 หนว่ยกติ) 
 Communication Concepts and Theories 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจแนวคดิ หลกักำร และทฤษฎกีำรสือ่สำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหส้ำมำรถอธบิำยพฤตกิรรมกำรสือ่สำรในยคุดจิทิลั 

 3. เพือ่ประยกุตใ์ชแ้นวคดิหลกักำรและทฤษฎกีำรสือ่สำรในกำรสรำ้งสรรคง์ำนนเิทศศำสตร ์

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำปรับปรงุเริม่ใชภ้ำคตน้/2565  
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ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิ ควำมหมำย องคป์ระกอบ กระบวนกำรสือ่สำร บทบำทหนำ้ทีข่องกำรสือ่สำร ประวัตพัิฒนำกำร      

ของกำรสือ่สำร หลักกำร ทฤษฎกีำรสือ่สำรทีส่ ำคัญ กำรประยุกตใ์ช ้กำรบูรณำกำร แนวคดิ หลักกำร ทฤษฎกีำรสือ่สำร

และที่เกี่ยวขอ้งมำอธิบำยพฤตกิรรมกำรสือ่สำรประเภทต่ำงๆ เพื่ออธิบำย วเิครำะห์ และวพิำกษ์ปรำกฏกำรณ์             

กำรสรำ้งสรรคผ์ลงำนดำ้นกำรสือ่สำรไดห้ลำกหลำยมติ ิเพือ่ตอบโจทยส์งัคมในยคุดจิทิลั 
15266 สือ่ศกึษาในยคุดจิทิลั   (6 หนว่ยกติ)
 Media Studies in Digital Era 

 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจในกำรวเิครำะหส์ือ่ ในระดับประเทศ ระดบัอำเซยีน และระดบัโลก 

2. เพื่อใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกับกระบวนกำรสรำ้งสรรค ์กำรผลติ กำรเผยแพร่และกำรบรโิภคสือ่

ตำมบรบิทของแตล่ะสงัคม 

3. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกับพลงัอ ำนำจของสือ่ดจิทิัล 

4. เพือ่วพิำกษ์กำรน ำเสนอสือ่และสำรอยำ่งรูเ้ทำ่ทนั 
ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนกำรท ำงำนของสือ่ทัง้กำรสรำ้งสรรค ์กำรผลติ กำรเผยแพร่และกำรบรโิภคสือ่ นวตักรรมกำรสือ่สำร    

ในสภำพของสือ่ดจิิทัลในบริบทของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิ กำรเมือง เทคโนโลยี ภูมทิัศน์สือ่อุตสำหกรรม                        

สือ่ในระดับประเทศ ระดับอำเซยีน และระดับโลก ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนกำรท ำงำนของสือ่ พลังอ ำนำจของสือ่ดจิทิัล         

ทีส่ง่ผลตอ่กำรเปลีย่นแปลงสงัคมในดำ้นตำ่งๆ กำรวเิครำะหน์โยบำย เนื้อหำ และวธิกีำรน ำเสนอของสือ่ กำรตระหนัก 

รับรูป้ระโยชน์ อทิธพิล และผลกระทบของสือ่ตอ่บคุคล ครอบครัว และสงัคม กำรพัฒนำทักษะกำรรูเ้ทำ่ทันสือ่และ

สำรทีส่ ือ่น ำเสนอ 

15307 กฎหมายและจรยิธรรมการสือ่สารในยคุดจิทิลั   (6 หนว่ยกติ) 
 Laws and Ethics for Communication in Digital Era 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจแนวคดิ ควำมหมำย และควำมส ำคญัของกฎหมำยในกำรประกอบวชิำชพีนเิทศศำสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจคณุธรรม จรยิธรรม จรรยำบรรณและมำตรฐำนวชิำชพีดำ้นกำรสือ่สำร 

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจกำรก ำกบัตนเอง กำรก ำกบัดแูลกจิกำรสือ่ในยคุดจิทิลั 

 4. เพื่อใหส้ำมำรถวพิำกษ์กำรใชก้ฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำรในกำรก ำกับตนเองและกำรก ำกับดูแล

กจิกำรสือ่ในยคุดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิ ควำมหมำย ควำมส ำคัญของกฎหมำย คุณธรรม จรยิธรรม จรรยำบรรณและมำตรฐำนวชิำชพี 

ดำ้นกำรสือ่สำร กำรก ำกับตนเอง กำรก ำกับดูแลกจิกำรสือ่ กำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ลขิสทิธิ ์ทรัพย์สนิทำงปัญญำ  

กำรสรำ้งนวตักรรมกำรสือ่สำร ในกำรประกอบวชิำชพีนเิทศศำสตร ์กำรประกอบกจิกำรสือ่สำรในยคุดจิทิลั 

15335 การวจิยัการสือ่สารและการจดัการขอ้มูลในยคุดจิทิลั   (6 หนว่ยกติ) 
 Communication Research and Data Management in Digital Era 
 วตัถปุระสงค ์
 1.  เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลกักำร ระเบยีบวธิวีจัิย และกำรใชส้ถติใินกำรวเิครำะหข์อ้มลู 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรแสวงหำขอ้มูล กำรวเิครำะหแ์ละสงัเครำะหข์อ้มูลจำกฐำนขอ้มูล

ขนำดใหญ ่
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 3. เพื่อใหม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำโครงกำรวจัิยกำรสือ่สำรและกำรจัดกำรขอ้มูลขนำดใหญ ่   

เพือ่กำรตดัสนิใจในงำนกำรสือ่สำร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักกำร กระบวนกำร ประเภทของกำรวจัิย ระเบยีบวธิวีจัิย กำรใชส้ถติเิพื่อกำรวเิครำะห์ขอ้มูล

กำรวจัิยกำรสือ่สำร กำรแสวงหำและกำรจัดกำรขอ้มูล หลักกำรและกระบวนกำรจัดกำรขอ้มูล กำรวเิครำะห์และ

สังเครำะห์ขอ้มูลกำรวจัิยและฐำนขอ้มูลขนำดใหญ่ และกำรใชโ้ปรแกรมเพื่อกำรจัดกำรขอ้มูล กำรรับฟังสังคม  

เพือ่กำรตดัสนิใจงำนกำรสือ่สำรในยคุดจิทิัล 

15336 การจดัการนวตักรรมการสือ่สารองคก์รเชงิกลยุทธ ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Corporate Communication Innovation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจแนวคดิ หลกักำร และเครือ่งมอืกำรสือ่สำรองคก์ร 

 2. เพื่อใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจกำรรับฟังเสยีงผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และกำรตดิตำมประเมนิผลกำรสือ่สำร

องคก์ร 

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจกลยุทธก์ำรจัดกำรนวัตกรรมกำรสือ่สำรองคก์ร 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจกำรจัดกำรกำรสือ่สำรในกำรสรำ้งควำมนยิม ภำพลกัษณ์ แบรนด ์

 5. เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรจัดท ำโครงกำรรณรงคน์วัตกรรมกำรสือ่สำรองคก์ร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด หลักกำร กำรจัดกำรกำรสื่อสำรองค์กร กำรออกแบบองค์กร เครื่องมือกำรสื่อสำรองค์กร        

กำรรับฟังเสียงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย กำรวเิครำะห์เสียงสังคมดว้ยเครื่องมือต่ำงๆ กลยุทธ์กำรจัดกำรนวัตกรรม        

กำรสือ่สำรองคก์ร กำรสรำ้งควำมนิยม กำรสรำ้งภำพลักษณ์ กำรสือ่สำรแบรนดเ์ชงิประเด็น กำรสือ่สำรควำมเสีย่ง    

กำรสื่อสำรภำวะวิกฤต กำรจัดกำรภำคีเครือข่ำยกำรสื่อสำรและควำมร่วมมือ กำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ         

เพื่อกำรจัดกำรกำรสื่อสำรองค์กร กำรติดตำมประเมินผลกำรสื่อสำรองค์กร กำรจัดท ำโครงกำรรณรงค ์             

กำรสือ่สำรนวตักรรมกำรสือ่สำรองคก์ร 

15337 การสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง   (6 หนว่ยกติ) 

 Communication for Change 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีควำมรู  ้ควำมเขำ้ใจแนวคิด โครงสรำ้งระบบสังคมกับพัฒนำกำรของกำรสื่อสำรเพื่อ         

กำรเปลีย่นแปลง 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจหลกักำรวำงแผนเชงิกลยุทธก์ำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง 

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเครือ่งมอืกำรขบัเคลือ่นสงัคมเพือ่กำรเปลีย่นแปลง 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรจัดท ำโครงกำรสือ่สำรเชงิบรูณำกำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลงในยุคดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ขอบข่ำย ควำมหมำย ควำมส ำคัญและพัฒนำกำรของกำรสือ่สำรเพื่อกำรเปลีย่นแปลง ควำมรู ้

พืน้ฐำนทำงโครงสรำ้งระบบสงัคมกำรขับเคลือ่นสงัคมเพื่อกำรเปลีย่นแปลง กำรสือ่สำรนวัตกรรม กำรวำงแผนและ

กำรก ำหนดยุทธวธิีของกำรสือ่สำร กำรรณรงค์กำรสือ่สำรในภำวะวกิฤตเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ชุมชน 

สังคม ประเทศ ในดำ้นกำรศกึษำ วัฒนธรรม เศรษฐกจิ กำรเมืองและสิง่แวดลอ้ม กำรน ำหลักและวธิีกำรสือ่สำร    

ไปประยุกตใ์ชใ้นกำรจัดท ำโครงกำร กำรสือ่สำรเชงิบูรณำกำรเพื่อกำรเปลีย่นแปลงสังคม องคก์ำรและชุมชนใน   

ยคุดจิทิลั 
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16338 การสือ่ขา่วและการเขยีนขา่ว   (6 หนว่ยกติ) 

 News Gathering and Writing  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจแนวคดิเกีย่วกับขำ่ว ประเภทและองคป์ระกอบขำ่ว 

2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหลักกำรและกระบวนกำรสือ่ขำ่ว กำรคดิวเิครำะหแ์ละกำรจับประเด็นขำ่ว 

3. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจโครงสรำ้งและรูปแบบกำรเขยีนขำ่ว 

4. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจคณุสมบตัแิละจรรยำบรรณของผูส้ ือ่ขำ่ว 

5. เพือ่ใหม้ทีกัษะดำ้นกำรขำ่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ควำมหมำย ควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์ ประเภทของข่ำว องค์ประกอบข่ำว หลักกำรและกระบวนกำร     

สือ่ขำ่ว กำรคดิและจับประเด็นขำ่ว กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรสบืคน้ขอ้มลูขำ่ว กำรสมัภำษณ์ กำรรวบรวม

ขอ้มูลขำ่ว โครงสรำ้งและรูปแบบกำรเขยีนข่ำว กำรใชภ้ำพข่ำว กำรฝึกทักษะดำ้นข่ำว คุณสมบัตแิละจรรยำบรรณ

ของผูส้ ือ่ขำ่ว 

16339 การรายงานขา่วและการบรรณาธกิร   (6 หนว่ยกติ)

 News Reporting and Editing 

 วตัถปุระสงค ์

1 เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจแนวคดิและกระบวนกำรรำยงำนขำ่ว 

2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจหลักกำรและกระบวนกำรบรรณำธกิรขำ่ว  

3. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจจรรยำบรรณและควำมรับผดิชอบในกำรรำยงำนขำ่วและกำรบรรณำธกิร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์ หลักกำรและกระบวนกำรรำยงำนข่ำวเชิงสืบสวนและตีควำม  

ข่ำวเชงิวจัิยประยุกต ์ข่ำวเฉพำะดำ้น หลักและกระบวนกำรบรรณำธกิรขำ่ว กำรออกแบบจัดหนำ้ จรรยำบรรณและ

ควำมรับผดิชอบในกำรรำยงำนขำ่วและกำรบรรณำธกิรขำ่ว 

16343 การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง   (6 หนว่ยกติ) 

 Radio Script Writing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหลกักำรและเทคนคิกำรเขยีนบทวทิยกุระจำยเสยีงรูปแบบตำ่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจกำรวำงแผนและกำรเตรยีมกำรเพือ่กำรเขยีนบทวทิยุกระจำยเสยีง 

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถวเิครำะหแ์ละประเมนิผูฟั้งเพือ่กำรเขยีนบทวทิยุกระจำยเสยีง 

 4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในกำรเขยีนบทวทิยกุระจำยเสยีงรูปแบบตำ่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ กำรวเิครำะหผ์ูฟั้ง หลักกำร และเทคนคิ กำรเขยีนบทวทิยุกระจำยเสยีง กำรวำงแผน กำรเตรยีมกำร

กำรสบืคน้และวเิครำะหข์อ้มลูเพือ่กำรเขยีนบทวทิยุกระจำยเสยีงรูปแบบตำ่งๆ คณุธรรม จรยิธรรมในกำรเขยีนบท 
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16344 การพดูและการแสดงส าหรบัวทิยกุระจายเสยีง   (6 หนว่ยกติ) 
 Radio Performance 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหลกัและเทคนคิกำรพูด และกำรแสดงส ำหรับวทิยุกระจำยเสยีง 
 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจจติวทิยำกำรพูดและกำรฟังในงำนวทิยกุระจำยเสยีง 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในกำรพูด และกำรแสดงส ำหรับวทิยกุระจำยเสยีง 

 4. เพือ่ใหส้ำมำรถประเมนิวเิครำะหผ์ลงำนกำรพูด และกำรแสดงส ำหรับวทิยกุระจำยเสยีง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 หลักและเทคนคิกำรพูดและกำรแสดงส ำหรับงำนวทิยุกระจำยเสยีง จติวทิยำเกีย่วกับ กำรพูดและกำรฟัง

ในงำนวทิยุกระจำยเสียง หลักกำรวำงแผน เทคนิคในกำรพูด กำรประกำศ กำรบรรยำย กำรด ำเนินรำยกำร  

กำรรำยงำนนอกสถำนที่ กำรแสดงในงำนวทิยุกระจำยเสียง กำรฝึกทักษะในกำรพูดและกำรแสดงส ำหรับ

วทิยกุระจำยเสยีง 
16350 ศลิปะถา่ยภาพและภาพยนตร ์   (6 หนว่ยกติ) 
 Photography and Film Art 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจควำมหมำย องค์ประกอบ และศลิปะกำรสือ่ควำมหมำยของภำพถ่ำย     

และภำพยนตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจประวตัขิองศลิปะภำพถำ่ยและภำพยนตร ์

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหลกักำรสรำ้งสรรคง์ำนศลิปะภำพถำ่ยและภำพยนตร ์

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจบทบำท อทิธพิล และผลกระทบของภำพถำ่ยและภำพยนตร ์
 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ควำมหมำย องคป์ระกอบ ศลิปะกำรสือ่ควำมหมำยดว้ยภำษำ ภำพ แสง ส ีเสยีง ฉำก เครื่องแต่งกำย   

กำรแสดง กำรเคลื่อนไหว กำรตัดต่อ หลักพื้นฐำนในกำรสรำ้งสรรค์งำนศลิปะภำพถ่ำยและภำพยนตร์ ประวัต ิ

ควำมเป็นมำ บทบำท อทิธพิล และผลกระทบของภำพถำ่ยและภำพยนตร ์ 

16351 ทฤษฎแีละการวจิารณภ์าพยนตร ์   (6 หนว่ยกติ)   
 Film Theory and Criticism 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัประวตัแิละพัฒนำกำรของภำพยนตร ์
 2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจแนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐำนของภำพยนตร์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจรูปแบบและกำรเลำ่เรือ่งของภำพยนตร์ 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจหลกัพืน้ฐำนในกำรวจิำรณ์ภำพยนตร์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 ประวัตแิละพัฒนำกำรภำพยนตร ์แนวคดิและพัฒนำกำรของทฤษฎภีำพยนตรท์ีส่ ำคัญ ทฤษฎภีำพยนตร์

พื้นฐำน หลักพื้นฐำนของสนุทรยีศำสตรภ์ำพยนตรด์จิทิัล รูปแบบและกำรเล่ำเรื่องของภำพยนตร์ และกำรวจิำรณ์

ภำพยนตร ์ขอบเขตและควำมหมำยของกำรวจิำรณ์ ภำพยนตร ์ทฤษฎกีำรวจิำรณ์ภำพยนตรข์องส ำนักตำ่งๆ รวมทัง้

บทบำทของนักวจิำรณ์ อนิฟลเูอ็นเซอร ์และผูช้มในกำรวจิำรณ์ กรณีศกึษำกำรวจิำรณ์ภำพยนตร ์
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16353 การสือ่สารการตลาดในยคุดจิทิลั   (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Communication in Digital Era 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจแนวคดิ หลกักำรตลำดและกำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพือ่กำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล 

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจในกำรใชเ้ครือ่งมอืกำรสือ่สำรกำรตลำดในยุคดจิทิลั 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจและตระหนักในจรยิธรรมและกำรคุม้ครองผูบ้รโิภคในยคุดจิทิลั 

 5. เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธก์ำรสือ่สำรกำรตลำดแบบบรูณำกำรในยคุดจิทิัล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักกำรกำรสือ่สำรกำรตลำด กำรสือ่สำรกำรตลำดเชงิธุรกจิ กำรสือ่สำรกำรตลำดเพื่อสังคม        

กำรวเิครำะหก์ำรตลำดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในยุคดจิทิัล กลุม่ผูบ้รโิภคเป้ำหมำย จติวทิยำและรูปแบบกำรสือ่สำร

เพื่อจูงใจ กำรวจัิยกำรสือ่สำรกำรตลำด กำรสือ่สำรแบรนด ์กำรสรำ้งภำพลักษณ์ในกำรสือ่สำรกำรตลำด เครือ่งมอื

กำรสือ่สำรกำรตลำดดำ้นกำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ ์กำรส่งเสรมิกำรขำย กำรตลำดแบบเจำะจง กำรตลำด 

เชงิกิจกรรม กำรใชเ้ทคโนโลยีกำรสื่อสำรกำรตลำด กำรวำงผนกลยุทธ์กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร 

จรยิธรรมและกำรคุม้ครองผูบ้รโิภคในยคุดจิทิลั 

16354 สือ่โฆษณา   (6 หนว่ยกติ) 

 Advertising Media 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจลกัษณะเกีย่วกบัสือ่ประเภทตำ่งๆ ทีใ่ชใ้นงำนโฆษณำ 

 2. เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจหลักและวธิีกำรวำงแผนกำรใชส้ือ่โฆษณำและกำรจัดซื้อสือ่โฆษณำ

ประเภทตำ่งๆ 

 3. เพื่อใหม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจหลักและวธิีกำรประเมนิประสทิธภิำพและประสทิธผิลของสือ่โฆษณำ

ประเภทตำ่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะและประเภทของสือ่รวมถงึสือ่ใหมท่ีใ่ชใ้นงำนโฆษณำ กำรวจัิยผูบ้รโิภค กำรวเิครำะหต์ลำดสนิคำ้ 

กำรวำงแผนและกำรตัดสนิใจเลอืกสือ่โฆษณำประเภทต่ำงๆ รวมถงึสือ่ใหม่ กำรวำงจุดประสงคก์ำรใชส้ือ่โฆษณำ 

ยุทธวธิีและหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อสือ่โฆษณำ กำรจัดสรรงบประมำณ กำรขำยรำยกำรและเวลำ กำรขำยเนื้อที่

โฆษณำ กำรประเมนิประสทิธภิำพและประสทิธผิลของสือ่โฆษณำ 

16356 กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Public Relations Strategies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจแนวคดิ หลกักำรกำรประชำสมัพันธเ์พือ่สงัคม กำรพัฒนำและธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจกำรประยุกตแ์นวคดิและหลักกำรทำงกำรประชำสัมพันธ ์เพื่อก ำหนดกลยุทธ ์

และวธิกีำรประชำสมัพันธอ์งคก์ำรประเภทตำ่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจกำรประยุกตแ์นวคดิและหลักกำรกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละวธิกีำรประชำสมัพันธ์

ในสถำนกำรณ์ตำ่งๆ  
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิ หลกักำร กลยุทธ ์และวธิกีำรประชำสมัพันธเ์พือ่สงัคม กำรพัฒนำ และธุรกจิ กำรประยุกตแ์นวคดิ

และหลักกำรทำงกำรประชำสัมพันธ ์เพื่อก ำหนดกลยุทธแ์ละวธิกีำรประชำสัมพันธอ์งคก์ำร รำชกำร รัฐวสิำหกจิ 

สำธำรณประโยชน ์องคก์ำรระหวำ่งประเทศในสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นปัญหำและภำวะวกิฤตลักษณะตำ่งๆ 

16374 การสรา้งสารเพือ่ผลติรายการโทรทศัน ์   (6 หนว่ยกติ) 
 Message Design for Television Production 
 วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจในกำรคดิสรำ้งสรรคแ์ละออกแบบรำยกำรโทรทัศน์ 

2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจหลักกำรดำ้นศลิปะของรำยกำรโทรทศัน์ 

3. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจวธิกีำรและเทคโนโลยกีำรสรำ้งสำรเพือ่ผลติรำยกำรโทรทศัน์ 

ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิเกีย่วกับกำรสรำ้งสำร กำรออกแบบรำยกำรโทรทัศน์ทัง้ดำ้นรูปแบบ เนื้อหำ องคป์ระกอบศลิปะ  

ในกำรสือ่ควำมหมำยดว้ย ภำพ แสง ส ีเสน้ รูปทรง ตัวอักษร สัญลักษณ์ เสยีง ทำ่ทำง ดนตร ีวธิกีำร และเทคโนโลยี
ในกำรออกแบบสรำ้งสำรเพือ่ผลติรำยกำรโทรทศัน ์

16412 ประสบการณว์ชิาชพีนเิทศศาสตร ์   (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Communication Arts 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อประยุกตใ์ช ้แนวคดิ หลักกำรและทฤษฎทีำงกำรสือ่สำรในกำรพัฒนำตนและกำรท ำงำนวชิำชพี

  นเิทศศำสตร ์

 2. เพือ่ใหม้ปีระสบกำรณ์ดำ้นบรหิำรจัดกำรเชงิกลยุทธเ์พือ่กำรพัฒนำงำนนเิทศศำสตรใ์นยคุดจิทิลั 

 3. เพื่อฝึกปฏิบัตเิสรมิทักษะกำรท ำงำนเป็นหมู่คณะ กำรแลกเปลีย่นเรียนรู ้และกำรรูเ้ท่ำทันสือ่และ 
สำรในกำรพัฒนำประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตรใ์นยคุดจิทิลั 

 4. เพือ่สง่เสรมิควำมสมัพันธอ์นัด ีเครอืขำ่ยและควำมร่วมมอื ระหวำ่งนักศกึษำ คณำจำรย ์และนักวชิำชพี 

  นเิทศศำสตรแ์ละทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5. เพือ่สง่เสรมิประสบกำรณ์ทัง้ดำ้นควำมรู ้คณุธรรม จรรยำวชิำชพีของนักนเิทศศำสตรใ์นยคุดจิทิัล 

 6. เพื่อใหส้ำมำรถจัดท ำแผนกำรเรียนรูเ้พื่อพัฒนำตนเองเขำ้สูโ่ลกกำรท ำงำนในวชิำชพีนิเทศศำสตร ์  

ในยคุดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 กำรพัฒนำทักษะกำรเรยีนรูเ้พือ่กำรจัดกำรพัฒนำตนเขำ้สูโ่ลกกำรท ำงำนวชิำชพีนเิทศศำสตรใ์นยคุดจิทิัล 
กำรเป็นนักนิเทศศำสตร ์ดว้ยกำรประยุกตใ์ชแ้นวคดิ หลักกำร ทฤษฎกีำรสือ่สำร ในงำนนิเทศศำสตร์ ทักษะกำร 

สือ่สำร กำรพัฒนำบคุลกิภำพ กำรท ำงำนดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรเชงิกลยุทธ ์กำรเป็นผูน้ ำ ผูต้ำม กำรท ำงำนร่วมกัน 

วฒุภิำวะ อำรมณ์ สงัคม ทักษะกำรรูเ้ทำ่ทันสือ่และสำร กำรวเิครำะหปั์ญหำและกำรตดัสนิใจในวชิำชพีนเิทศศำสตร ์

กำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพนิเทศศำสตร์ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ กำรประกอบ             

กจิกำรกำรสือ่สำร กำรสรำ้งนวัตกรรมกำรสือ่สำร เทคนิคกำรน ำเสนองำน รวมทัง้กำรสรำ้งเครือ่ข่ำยและควำมร่วมมือ

ทำงวชิำกำรและอำชพี 
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16419 การจดัรายการโทรทศัน ์   (6 หนว่ยกติ) 
 Television Programming 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจแนวคดิของกำรจัดรำยกำรโทรทศัน์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหลกักำรและวธิกีำรจัดรำยกำรโทรทศันป์ระเภทและรูปแบบตำ่งๆ 
 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหลกักำรวเิครำะหก์ลุม่เป้ำหมำยและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจัดรำยกำรโทรทศัน ์

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหลกัและกลยุทธก์ำรจัดผังและตำรำงออกอำกำศรำยกำรโทรทศัน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิของกำรจัดรำยกำรโทรทัศน์ หลักและวธิีกำรจัดรำยกำรโทรทัศน์  ประเภทและรูปแบบต่ำงๆ 

หลักกำรวเิครำะหก์ลุ่มเป้ำหมำยและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรจัดรำยกำรโทรทัศน์ หลักและกลยุทธก์ำรจัดผังและ

ตำรำงออกอำกำศ 

16423 การผลติภาพยนตรข์ ัน้สงู   (6 หนว่ยกติ) 
 Advanced Film Production 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจกระบวนกำรผลติภำพยนตรข์ัน้สงู 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจกำรเขยีนและพัฒนำบทภำพยนตร ์

 3. เพื่อใหม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในกำรออกแบบงำนสรำ้งภำพยนตร์ กำรก ำกับภำพยนตร์ เทคนิคและ   

  กำรด ำเนนิกำรผลติภำพยนตร ์ 

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเทคโนโลยแีละอปุกรณ์ในกำรผลติภำพยนตร์ขัน้สงู 

 5. เพือ่ใหม้ทีกัษะขัน้สงูในกำรผลติภำพยนต ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 กระบวนกำรผลติภำพยนตร์ขัน้สงู กำรเขยีนและพัฒนำบทภำพยนตร ์กำรก ำกับภำพยนตร์ กำรออกแบบ

งำนสรำ้งภำพยนตร์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในกำรผลติภำพยนตร์ เทคนิคและกำรด ำเนินกำรผลติภำพยนตร ์    

กำรบนัทกึเสยีง กำรตดัตอ่ กำรท ำเทคนคิพเิศษ กำรท ำไตเติล้ และภำพยนตรแ์อนเิมชัน่ และกำรฝึกทักษะกำรผลติ

ภำพยนตรข์ัน้สงู 

16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา   (6 หนว่ยกติ) 
 Creative Advertising 
 วตัถปุระสงค ์
 1. มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจวธิกีำรสรำ้งสรรคพ์ลงัควำมคดิ 
 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหลักกำรถ่ำยทอดควำมหมำยดว้ยภำพ เสยีงและขอ้ควำมผำ่นสือ่โฆษณำตำ่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะกำรสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 วธิีกำรสรำ้งสรรค์พลังควำมคิด สถำนกำรณ์ทำงกำรตลำด กำรวเิครำะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค และ

เทคโนโลยีทำงสือ่โฆษณำ ศลิปะและศำสตร์กำรถ่ำยทอดควำมคดิโดยกำรสือ่ควำมหมำยดว้ยภำพ เสยีง และ

ขอ้ควำมโฆษณำผ่ำนสือ่โฆษณำตำ่งๆ เทคนคิกำรน ำเสนอชิน้งำนโฆษณำ กำรสรำ้งควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม และ

คณุธรรมของนักสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ กำรฝึกทกัษะกำรสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ 
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16426 การสือ่สารแบรนด*์   (6 หนว่ยกติ) 
 Brand Communication 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจแนวคดิและหลกักำรกำรสือ่สำรในยคุดจิทิัล 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรสรำ้งแบรนดท์ีย่ั่งยนื 
 3. เพือ่ประยกุตใ์ชค้วำมรูใ้นกำรสรำ้งแบรนดก์บับคุคล องคก์ร สนิคำ้ บรกิำรและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 แนวคดิ หลักกำร กำรวเิครำะห์ขอ้มูล เพื่อกำรรีแบรนด ์กำรสรำ้งคุณค่ำ ควำมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

ภำพลักษณ์ในกำรสรำ้งแบรนด์ จุดสัมผัสแบรนด์ ประสบกำรณ์แบรนด์ กำรประยุกต์ใชก้ำรสรำ้งแบรนด์ดำ้น          

ผูท้รงอทิธพิลทำงควำมคดิ กำรตลำด สงัคม องคก์ร เพื่อกำ้วสูแ่บรนดท์ีย่ั่งยนืในกำรสือ่สำรยุคดจิทิัล กำรสือ่สำร        

แบรนดใ์นองคก์ร 

16440 การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์   (6 หนว่ยกติ)
 Journalistic Writing 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจแนวคดิของกำรเขยีนเชงิวำรสำรศำสตร ์

2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจหลักกำรและกระบวนกำรเขยีนในงำนเขยีนประเภทตำ่งๆ 
3. เพือ่ใหม้ทีกัษะกำรเขยีนงำนเชงิวำรสำรศำสตร ์
ค าอธบิายชุดวชิา 
ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ประเภทและวัตถุประสงค์ของกำรเขียนเชิงวำรสำรศำสตร์ หลักกำรและ

กระบวนกำรเขยีนบทสมัภำษณ์ บทควำม บทบรรณำธกิำร บทวเิครำะห ์บทวจิำรณ์และสำรคด ีกำรใชภ้ำพประกอบ 

กำรบรรณำธกิร งำนเขยีน กำรฝึกทกัษะกำรเขยีน   
16441 การผลติและเผยแพรง่านวารสารศาสตร ์   (6 หนว่ยกติ) 
 Journalism Publishing  
 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจแนวคดิกำรหลอมรวมสือ่ 

2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจกระบวนกำรผลติและเผยแพร่งำนวำรสำรศำสตรผ์่ำนสือ่ตำ่งๆ  
3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในกำรผลติและเผยแพร่งำนวำรสำรศำสตรผ์ำ่นสือ่ตำ่งๆ  
ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิกำรหลอมรวมสือ่ กระบวนกำรผลติและเผยแพร่ทำงสีอ่สิง่พมิพ์ สือ่กระจำยเสยีงและแพร่ภำพ และสือ่
ออนไลน์ กำรใชเ้ทคโนโลยีในกำรผลติและเผยแพร่ในรูปแบบต่ำงๆ กฎหมำยและจรรยำบรรณในกำรผลติและ

เผยแพร่งำนวำรสำรศำสตร ์กำรฝึกทกัษะกำรผลติและเผยแพร่งำนวำรสำรศำสตรผ์่ำนสือ่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำทีป่รับปรงุเริม่ใชภ้ำคตน้/2567  
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16445 การจดัรายการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยอุอนไลน ์   (6 หนว่ยกติ)

 Radio Broadcast and Radio Online Programming 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับควำมหมำยควำมส ำคัญของกำรจัดรำยกำรวทิยุกระจำยเสยีงและ   

  วทิยอุอนไลน ์

2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัหลกักำรจัดรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีงและวทิยุออนไลน ์

3. เพื่อใหม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรวเิครำะห์ผูฟั้ง และปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรจัดรำยกำร  

  วทิยกุระจำยเสยีงและวทิยุออนไลน ์

4. เพื่อใหม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกับกำรวำงแผนและกำรวำงผังรำยกำรวทิยุกระจำยเสยีงและวทิยุ

  ออนไลน ์

ค าอธบิายชุดวชิา 

ควำมหมำย  และควำมส ำคัญของกำรจัดรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง  ประเภท  รูปแบบรำยกำร 

วิทยุกระจำยเสียง หลักกำรจัดรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงประเภทต่ำงๆ หลักกำรจัดรำยกำรวิทยุออนไลน ์            

กำรวิเครำะห์ผูฟั้ง กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรจัดรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุออนไลน ์          

กำรวำงแผนจัดรำยกำรและกำรวำงผังรำยกำร กำรประเมนิผลกำรจัดรำยกำร 

16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง   (6 หนว่ยกติ) 

 Radio Production 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจกระบวนกำรวำงแผนและผลติรำยกำรแตล่ะรูปแบบ 

2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเทคโนโลยกีำรผลติรำยกำรในยคุดจิทิลั 

3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในกำรเป็นผูป้ระกำศและด ำเนนิรำยกำร 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในกำรวำงแผนและกำรผลติรำยกำรแตล่ะรูปแบบ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิในกำรผลติรำยกำร กระบวนกำรวำงแผนและผลติรำยกำร เทคนิคในกำรผลติรำยกำรแต่ละประเภท 

เทคโนโลยกีำรผลติรำยกำรในยุคดจิทิัล กำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผูป้ระกำศ กำรเป็นผูด้ ำเนนิรำยกำร และกำรผลติ

รำยกำรแตล่ะรูปแบบ 

16448 การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้   (6 หนว่ยกติ)

 Creativity in Basic Television Production 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจกระบวนกำรสรำ้งสรรคร์ำยกำรโทรทศัน์ 

2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหลักและกระบวนกำรผลติรำยกำรโทรทศัน์ 

3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในกำรคดิสรำ้งสรรคร์ำยกำรและทกัษะในกำรผลติรำยกำรโทรทศัน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ควำมหมำย ควำมส ำคัญ หลักกำรและองคป์ระกอบในกำรคดิสรำ้งสรรคร์ำยกำรโทรทัศน์ กระบวนกำร   

น ำควำมคดิสรำ้งสรรคม์ำผลติรำยกำรโทรทัศน์ประเภทและรูปแบบต่ำงๆ กำรเขยีนบทรำยกำรโทรทัศน์ หลักกำร

ผลติรำยกำรขัน้พื้นฐำน กระบวนและขัน้ตอนกำรผลติรำยกำร หลักกำรใชภ้ำพ หลักกำรจัดแสง หลักกำรใชเ้สยีง 

งำนศลิปกรรม กำรปฏบิตักิำรผลติ และฝึกทกัษะพืน้ฐำนเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรับปฏบิตักิำรผลติรำยกำรโทรทศัน ์
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16449 การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ ัน้สงู   (6 หนว่ยกติ) 

  Creativity in Advance Television Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ำมำรถสรำ้งสรรคแ์ละผลติรำยกำรโทรทศันป์ระเภทและรูปแบบทีซ่ับซอ้น 

 2. เพื่อใหม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และสำมำรถผลิตรำยกำรโดยใชเ้ทคนิคกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์และ     

  เทคโนโลยรีะดบัสงู  

 3. เพื่อเสรมิทักษะขัน้สูงในกระบวนกำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติรำยกำรโทรทัศน์ โดยเฉพำะขัน้ผลติและ

  หลงักำรผลติ 

 4. เพื่อใหส้ำมำรถสรำ้งสรรค์และผลติรำยกำรโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่ำนสือ่และช่องทำงกำรสือ่สำร

  ตำ่งๆ ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กำรคดิสรำ้งสรรคร์ำยกำรโทรทศันป์ระเภทและรูปแบบตำ่งๆทีม่คีวำมซบัซอ้น กระบวนกำรกำรน ำควำมคดิ

สรำ้งสรรค์มำใชผ้ลติรำยกำรรูปแบบต่ำงๆ ที่ซับซอ้น กระบวนกำรผลติรำยกำร หลักกำรผลติรำยกำร วัสดุและ

อปุกรณ์ในกำรผลติรำยกำรโทรทัศน์ทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู กำรเตรยีมกำรผลติ กำรผลติ และงำนหลงักำรผลติ

รำยกำร กลยุทธก์ำรผลติรำยกำรโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่ำนสือ่และช่องทำงกำรสือ่สำรต่ำงๆ ฝึกทักษะที่จ ำเป็น  

เพือ่ปฏบิตังิำนผลติรำยกำรโทรทัศนข์ัน้สงู   

16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้   (6 หนว่ยกติ) 

 Basic Film Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูพ้ืน้ฐำนในกำรผลติภำพยนตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจวสัดอุปุกรณ์กำรผลติภำพยนตร ์

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจกระบวนกำรผลติภำพยนตร ์

 4. เพือ่ใหม้ทีกัษะพืน้ฐำนในกำรผลติภำพยนตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐำนในกำรผลติภำพยนตร ์ฟิลม์ กลอ้ง เทคนคิกำรใชก้ลอ้ง เลนส ์กำรถ่ำยภำพยนตร ์แสงและ

กำรจัดแสง เสยีงและกำรบันทกึเสยีง กำรตัดตอ่ บทภำพยนตร ์กำรวำงแผนและเตรยีมกำรผลติภำพยนตร ์กำรผลติ

ภำพยนตร ์ระบบกำรท ำงำนของหอ้งปฏบิตักิำรภำพยนตร ์กำรฝึกทกัษะผลติภำพยนตรข์ัน้พืน้ฐำน 

16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา   (6 หนว่ยกติ) 

 Advertising Campaigns and Production 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจแนวคดิและขัน้ตอนกำรรณรงคท์ำงกำรโฆษณำ 

 2. เพือ่ใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหลกัและกระบวนกำรผลติงำนโฆษณำ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะกำรจัดท ำโครงกำรรณรงคแ์ละผลติงำนโฆษณำ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิกำรรณรงคแ์ละผลติงำนโฆษณำ กำรสือ่สำรตรำสนิคำ้ กำรวจัิยและกำรประเมนิผล กำรวเิครำะห์

ขอ้มูลและกำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรบริหำรสื่อโฆษณำ กำรสรำ้งสรรค์และกำรผลิตงำนโฆษณำประเภทต่ำงๆ          

กำรน ำเสนอแผนรณรงคโ์ฆษณำ กรณีศกึษำ ควำมรับผดิชอบ กฎหมำยและจรยิธรรมในกำรโฆษณำ 
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16455 การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่*   (6 หนว่ยกติ) 
 Creative Content and Stearming 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรวเิครำะหข์อ้มลู ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ 

 2. เพื่อใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจกำรคดิสรำ้งสรรค ์ศลิปะและศำสตร์กำรถ่ำยทอดควำมคดิในกำรสรำ้งสรรค์
  คอนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถและทักษะในกำรผลติคอนเทนตใ์นแพลตฟอรม์ตำ่งๆ เพือ่กำรสือ่สำรในยุคดจิทิัล 

 4.  เพื่อใหม้คีวำมสำมำรถและทักษะในกำรท ำแผนงำน โครงกำรและน ำเสนอคอนเทนตเ์พื่อกำรสือ่สำร

ในยคุดจิทิลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 กำรวเิครำะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคและขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง กำรคดิสรำ้งสรรค ์ศลิปะและศำสตรก์ำรถ่ำยทอด

ควำมคดิ กำรผลติ กำรน ำเสนอ กำรประยุกตใ์ชค้อนเทนต ์ไดแ้ก ่ไวรัสคลปิ กำรเลำ่เรือ่ง กำรสรำ้งคอนเทนตย์ูทูป 

กำรท ำหนังสัน้ อนิฟลูเอนเชอร์ เพื่อกำรรณรงคก์ำรสือ่สำรในยุคดจิทิัล กำรรับสง่สัญญำณภำพและเสยีงผ่ำน
เครือข่ำยอนิเทอร์เน็ตโดยใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่ กำรถ่ำยทอดสด กำรรับชม รูปแบบกำรสตรีมมิง่ อุปกรณ์กำร

สตรีมมิง่ กำรสรำ้งรำยไดช้อ่งทำงอำชพีใหม่ๆ กรณีศกึษำและกำรฝึกทักษะกำรสรำ้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรีมมิง่  

ทีห่ลำกหลำยแพลตฟอรม์ ดว้ยกำรจัดแผนและโครงกำรเพือ่กำรสือ่สำรในยคุดจิทิัล ประเภทกำรคำ้ ควำมคดิ สงัคม

และบนัเทงิ 

16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพนัธ ์   (6 หนว่ยกติ) 
 Public Relation Writing 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจกระบวนกำรวำงแผนกำรเขยีนเพือ่กำรประชำสมัพันธ ์
 2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจหลกักำรและรูปแบบกำรเขยีนเพือ่กำรประชำสมัพันธท์ำงสือ่ประเภทตำ่งๆ  

 3. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจหลกักำรและวธิกีำรเขยีนเพือ่กำรประชำสมัพันธใ์นโอกำสตำ่งๆ  

 4. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจหลักกำร วธิกีำรเขยีนผนงำนและโครงกำรรณรงคท์ำงกำรประชำสมัพันธ์

เพือ่สนองวตัถปุระสงคท์ัง้ทำงดำ้นสงัคม กำรพัฒนำ และธรุกจิ 

 5. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจและทกัษะกำรออกแบบสรำ้งสำรและกำรบรูณำกำรใชส้ือ่ใหม ่

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 กระบวนกำรและกำรวำงแผนกำรเขยีนเพื่อกำรประชำสัมพันธ ์หลักกำรและวธิีกำรเขยีนข่ำว บทควำม  

สำรคด ีและสปอตเพื่อกำรประชำสัมพันธท์ำงสือ่มวลชน สือ่เฉพำะกจิ และเครื่อข่ำยคอมพิวเตอร ์กำรเขยีนเพื่อ  
กำรประชำสมัพันธใ์นโอกำสพเิศษ กำรเขยีนค ำปรำศรัย สนุทรพจน์ แถลงกำรณ์ จดหมำย รำยงำน หลกักำร วธิกีำร

ในกำรเขยีนแผนงำนและโครงกำรรณรงค์ทำงกำรประชำสัมพันธ์ทำงดำ้นสังคม กำรพัฒนำ ธุรกจิ กรณีศกึษำ

โครงกำรรณรงคล์ักษณะตำ่งๆ กรณีศกึษำกำรใชส้ือ่ใหม่และฝึกทักษะกำรออกแบบสรำ้งสำรและบรูณำกำรกำรใช ้

สือ่ใหม ่

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิำปรับปรงุเริม่ใชภ้ำคปลำย 2/2566  
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16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพนัธ ์   (6 หนว่ยกติ) 
 Media Production for Public Relations 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจกระบวนกำรในกำรสรำ้งสรรคส์ือ่เพือ่กำรประชำสมัพันธ ์
 2. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจหลกักำร กระบวนกำรและเทคนคิกำรผลติสือ่เพือ่กำรประชำสมัพันธ ์

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในกำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติสือ่เพือ่กำรประชำสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 
 หลักกำร กระบวนกำรสรำ้งสรรค์และออกแบบงำนประชำสัมพันธ์ เทคนิคและวธิีกำรผลติสือ่เพื่อกำร

ประชำสัมพันธ ์แนวคดิ หลักกำร กระบวนกำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติสือ่ประเภทสิง่พมิพ์ วทิยุกระจำยเสยีง โทรทัศน ์

และสือ่อืน่ๆ ตำมควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง เพือ่กำรประชำสมัพันธ ์กำรฝึกทักษะ กำรสรำ้งสรรค์

และกำรผลติสือ่เพือ่กำรประชำสมัพันธ ์

16465 นวตักรรมการสือ่สาร   (6 หนว่ยกติ) 
 Communication Innovation 
 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกับแนวคดิและหลักกำรสรำ้งนวตักรรมกำรสือ่สำร 

 2. เพื่อใหส้ำมำรถวพิำกษ์ ปรำกฎกำรณ์และประเด็นปัญหำที่เกี่ยวขอ้งกับนวัตกรรมกำรสือ่สำรอย่ำงมี

คณุธรรมและจรยิธรรม 

 3. เพือ่ใหส้ำมำรถประยุกตใ์ชน้วัตกรรมกำรสือ่สำรในกำรประกอบธุรกจิกำรสือ่สำร แกปั้ญหำและพัฒนำสงัคม

 4. เพือ่ใหส้ำมำรถวำงแผนและจัดท ำโครงกำรเกีย่วกบันวตักรรมกำรสือ่สำรในยคุดจิทิัล 

ค าอธบิายชุดวชิา  
 ควำมหมำย ควำมส ำคญั ประเภท ขอบขำ่ย พัฒนำกำรของนวตักรรมกำรสือ่สำร ปรำกฎกำรณ์ บรบิททำง

สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรสรำ้งนวัตกรรมกำรสื่อสำร           

กำรหลอมรวมสือ่ กำรสือ่สำรขำ้มสือ่ กำรสือ่สำรดจิทิลัดจิทิัลทีห่ลำกหลำยแพลตฟอรม์ กำรก ำหนดปัญหำ ประเด็น

กำรพัฒนำเพือ่กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูน้วัตกรรมกำรสือ่สำรอย่ำงมคีณุธรรมและจรยิธรรม กำรวำงแผนและกำรจัดท ำ      

โครงกำรสรำ้งและประยกุตใ์ชน้วตักรรมกำรสือ่สำรในยคุดจิทิลั 

16466 การประกอบการกจิการสือ่สารในยคุดจิทิลั   (6 หนว่ยกติ) 
 Media Entrepreneur in Digital Era 
 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจแนวคดิและหลักกำรกำรประกอบกำรดำ้นกำรสือ่สำรในยคุดจิทิลั  

2. เพื่อใหม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจกำรออกแบบและจัดท ำแผนกำรบรหิำรจัดกำรเพื่อกำรประกอบกจิกำร   

กำรสือ่สำรในยคุดจิทิลั 

3. เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถในกำรจัดท ำโครงกำรเพือ่เป็นผูป้ระกอบกจิกำรสือ่สำรในยคุดจิทิลั  

ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิ องคป์ระกอบ หลักกำร รูปแบบ ประเภท พัฒนำกำร กำรวเิครำะหข์อ้มลู เพือ่เป็นผูป้ระกอบกจิกำร

ดำ้นกำรสือ่สำรในยุคดจิทิัล สตำร์ทอัพ สตรีมมิง่ กำรขำยออนไลน์และแพลตฟอร์มต่ำงๆ แนวคดิ หลักกำรและ 

กลยุทธก์ำรจัดกำรองคก์รสือ่ ทศิทำงองคก์ร พันธกจิ โครงสรำ้ง คน กำรเงนิ และเทคโนโลย ีกำรจัดท ำแผนธุรกจิ

และโครงกำรเพือ่เป็นผูป้ระกอบกำรกำรสือ่สำรในยคุดจิทิัล 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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หลกัเกณก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ี
 

สาขาวชิานเิทศศาสตร ์(ทกุหลกัสตูร) 

 กำรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำเลอืกเสร ีนักศกึษำสำมำรถเลอืกศกึษำไดจ้ำกชดุวชิำหรอืรำยวชิำตำ่งๆ ทีเ่ปิดสอน

ตำมโครงกำรสมัฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูรระดับประกำศนียบัตร ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ (ตำมประกำศฯ หลักเกณฑ์

กำรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิำเลอืกเสร ีพ.ศ. 2562) ยกเวน้ชดุวชิำหรอืรำยวชิำทีม่ลีักษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1) ชดุวชิำประสบกำรณ์วชิำชพีของทกุสำขำวชิำ 

(2) ชดุวชิำหรอืรำยวชิำทีม่เีนือ้หำซ ้ำซอ้นกบัชดุวชิำบงัคับอืน่ๆ ในหลกัสตูรทีเ่รยีน 

(3) ชดุวชิำหรอืรำยวชิำทีม่กีำรก ำหนดคณุสมบตัแิละทักษะพืน้ฐำนไวโ้ดยเฉพำะ 

(4) ชดุวชิำหรอืรำยวชิำทีส่ภำวชิำกำรมมีตอินุมัตไิมใ่หเ้ป็นชดุวชิำเลอืกเสรี 

(5) ชดุวชิำหรือรำยวชิำทีม่ีเนื้อหำและมีกำรท ำกจิกรรมภำคปฎบิัต ิหรือตำมทีส่ภำวชิำชพี หรือองคก์ร

วชิำชพีก ำหนด 

 ชุดวชิำต่ำงๆ ที่สำขำวชิำนิเทศศำสตร์ไมอ่นุญาตใหเ้ลือกเป็นชุดวชิำเลอืกเสรีตำมลักษณะดังกล่ำว

ขำ้งตน้มรีำยชือ่ดงันี ้

1. ชดุวชิำประสบกำรณ์วชิำชพีของทกุสำขำวชิำ 

2. ชดุวชิำ 11006 ภำษำจนีเพือ่กำรพำณชิย ์

3. ชดุวชิำ 11007 ภำษำจนีเพือ่กำรทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิำ 11008 ภำษำจนีเพือ่อตุสำหกรรมกำรบรกิำร 

5. ชดุวชิำ 11009 ภำษำและวัฒนธรรมจนี 

6. ชดุวชิำ 11312 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนอำชพีในประชำคมอำเซยีน 

7. ชดุวชิำ 14111 ทกัษะกำรเรยีนรูภ้ำษำองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิำ 14212 ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

9. ชดุวชิำ 14213 กำรอำ่นภำษำองักฤษ 1 

10. ชดุวชิำ 14214 กำรเขยีนภำษำองักฤษ 1 

11. ชดุวชิำ 14215 ภำษำศำสตรภ์ำษำองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิำ 14216 กำรสือ่สำรระหวำ่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิำ 14217 กำรอำ่นรอ้ยแกว้ภำษำองักฤษ 

14. ชดุวชิำ 14317 กำรอำ่นภำษำองักฤษ 2 

15. ชดุวชิำ 14318 หลกักำรแปล 

16. ชดุวชิำ 14319 ทกัษะกำรแปลภำษำองักฤษ 

17. ชดุวชิำ 14320 กำรออกเสยีงภำษำองักฤษ 

18. ชดุวชิำ 14321   วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิำ 14421 กำรเขยีนภำษำองักฤษ 2 

20. ชดุวชิำ 14422 กำรน ำเสนองำนเป็นภำษำองักฤษอย่ำงมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิำ 14424   วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิำ 16344 กำรพูดและกำรแสดงส ำหรับวทิยุกระจำยเสยีง 

23. ชดุวชิำ 16360 กำรศกึษำชมุชนเพือ่กำรวจัิยและพัฒนำ 

24. ชดุวชิำ 16423 กำรผลติภำพยนตรข์ัน้สงู 
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25. ชดุวชิำ 16440 กำรเขยีนส ำหรับสือ่สิง่พมิพ/์กำรเขยีนเชงิวำรสำรศำสตร ์

26. ชดุวชิำ 16441 กำรผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์กำรผลติและเผยแพร่งำนวำรสำรศำสตร์ 

27. ชดุวชิำ 16445 กำรจัดและกำรผลติรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีงเบือ้งตน้/ 

   กำรจัดรำยกำรวทิยุกระจำยเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

28. ชดุวชิำ 16446 กำรผลติรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีงขัน้สงู/กำรผลติรำยกำรวทิยุกระจำยเสยีง  
29. ชดุวชิำ 16448 กำรผลติรำยกำรโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

   กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำรโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

30. ชดุวชิำ 16449 กำรผลติรำยกำรโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

   กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำรโทรทศันข์ัน้สงู 

31. ชดุวชิำ 16452 กำรผลติภำพยนตรเ์บือ้งตน้ 

32. ชดุวชิำ 16457 กำรเขยีนเพือ่กำรประชำสมัพันธ ์

33. ชดุวชิำ 16458 กำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติงำนประชำสมัพันธ ์

34. ชดุวชิำ 16463 กำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรผลติสือ่ชมุชน/กำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติสือ่ชมุชน 
35. ชดุวชิำ 20001 ระบบกำรเรยีนกำรสอน 

36. ชดุวชิำ 20002 กำรพัฒนำพฤตกิรรมเด็ก 

37. ชดุวชิำ 20101 พืน้ฐำนกำรศกึษำ 

38. ชดุวชิำ 20201 พัฒนศกึษำ 

39. ชดุวชิำ 20202 วทิยำกำรกำรสอน 

40. ชดุวชิำ 20203 กำรศกึษำกบัชวีติและชมุชน 

41. ชดุวชิำ 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

42. ชดุวชิำ 21211 วทิยำศำสตรส์ขุภำพระดับปฐมวยัศกึษำ 
43. ชดุวชิำ 21311 พฤตกิรรมกำรสอนปฐมวยัศกึษำ 

44. ชดุวชิำ 21312 สือ่กำรสอนระดบัปฐมวัยศกึษำ 

45. ชดุวชิำ 21313 วรรณกรรมและลลีำคดรีะดับปฐมวยัศกึษำ 

46. ชดุวชิำ 21321 พฤตกิรรมกำรสอนประถมศกึษำ 

47. ชดุวชิำ 21322 สือ่กำรสอนระดบัประถมศกึษำ 

48. ชดุวชิำ 21323 กำรสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภำษำไทย 

49. ชดุวชิำ 21324 กำรสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศำสตร ์

50. ชดุวชิำ 21325 กำรสอนภำษำองักฤษระดบัประถมศกึษำ 
51. ชดุวชิำ 21401 วรรณกรรมประถมศกึษำ 

52. ชดุวชิำ 21411 กำรสรำ้งเสรมิประสบกำรณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษำ 

53. ชดุวชิำ 21412 กำรสรำ้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษำ 

54. ชดุวชิำ 21413 กำรจัดกำรศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษำ 

55. ชดุวชิำ 21421 กำรสอนกลุม่สรำ้งเสรมิประสบกำรณ์ชวีติ 

56. ชดุวชิำ 21422 กำรสอนกลุม่สรำ้งเสรมิลักษณะนสิยั 

57. ชดุวชิำ 21423 กำรสอนกลุม่กำรงำนและพืน้ฐำนอำชพี 

58. ชดุวชิำ 22151 ควำมคดิเชงิวเิครำะห ์
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59. ชดุวชิำ 22211 ภำษำไทย 1: กำรใชภ้ำษำส ำหรับครู 

60. ชดุวชิำ 22212 ภำษำไทย 2: กำรประพันธส์ ำหรับครู 

61. ชดุวชิำ 22231 สงัคมศกึษำ 1: ภมูศิำสตรส์ ำหรับครู 

62. ชดุวชิำ 22232 สงัคมศกึษำ 2: ประวัตศิำสตรส์ ำหรับครู 

63. ชดุวชิำ 22241 วทิยำศำสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐำน 
64. ชดุวชิำ 22242 วทิยำศำสตร ์2: วทิยำศำสตรก์ำยภำพและเทคโนโลย ี

65. ชดุวชิำ 22251 คณติศำสตร ์1: เซต ระบบจ ำนวน และเรขำคณติวเิครำะห ์

66. ชดุวชิำ 22252 คณติศำสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

67. ชดุวชิำ 22301 พฤตกิรรมกำรสอนมัธยมศกึษำ 

68. ชดุวชิำ 22302 สือ่กำรสอนระดบัมัธยมศกึษำ 

69. ชดุวชิำ 22303 กำรจัดระบบกำรสอนกำรงำนและอำชพี 

70. ชดุวชิำ 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

71. ชดุวชิำ 22306 กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนอำชวีศกึษำ 
72. ชดุวชิำ 22311 ภำษำไทย 3: ภำษำศำสตรส์ ำหรับครู 

73. ชดุวชิำ 22312 ภำษำไทย 4: วรรณคดสี ำหรับครู 

74. ชดุวชิำ 22331 สงัคมศกึษำ 3: เศรษฐศำสตรส์ ำหรับครู 

75. ชดุวชิำ 22332 สงัคมศกึษำ 4: สงัคมวทิยำ – มำนุษยวทิยำ ส ำหรับครู 

76. ชดุวชิำ 22341 วทิยำศำสตร ์3: แนวคดิวทิยำศำสตรแ์ละคณติศำสตร ์

77. ชดุวชิำ 22342 วทิยำศำสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

78. ชดุวชิำ 22351 คณติศำสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินำมธรรม เวกเตอร ์และควำมน่ำจะเป็น 

79. ชดุวชิำ 22352 คณติศำสตร ์4: พัฒนำกำรของคณติศำสตร ์
80. ชดุวชิำ 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษำ 

81. ชดุวชิำ 22402 ประชำกรและประชำกรศกึษำ 

82. ชดุวชิำ 22403 วทิยำกำรสิง่แวดลอ้มส ำหรับโรงเรยีนและชมุชน 

83. ชดุวชิำ 22411 กำรสอนภำษำไทย 

84. ชดุวชิำ 22412 ภำษำไทย 5: กำรอำ่นส ำหรับครู 

85. ชดุวชิำ 22413 ภำษำไทย 6: กำรเขยีนส ำหรับครู 

86. ชดุวชิำ 22414 ภำษำไทย 7: วรรณคดวีจิำรณ์ส ำหรับครู 

87. ชดุวชิำ 22415 ภำษำไทย 8: คตชินวทิยำกำรส ำหรับครู 
88. ชดุวชิำ 22431 กำรสอนสงัคมศกึษำ 

89. ชดุวชิำ 22432 สงัคมศกึษำ 5: ประวัตศิำสตรไ์ทยส ำหรับครู 

90. ชดุวชิำ 22433 สงัคมศกึษำ 6: รัฐศำสตรส์ ำหรับครู 

91. ชดุวชิำ 22434 จรยิศกึษำ 

92. ชดุวชิำ 22441 กำรสอนวทิยำศำสตร ์

93. ชดุวชิำ 22448 วทิยำศำสตรช์วีภำพกำยภำพ 1 

94. ชดุวชิำ 22449 วทิยำศำสตรช์วีภำพกำยภำพ 2 

95. ชดุวชิำ 22451 กำรสอนคณิตศำสตร ์

96. ชดุวชิำ 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมกำรดฟิเฟอเรนเซยีล 
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97. ชดุวชิำ 22455 ตรรกศำสตร ์เซต และทฤษฎจี ำนวน 

98. ชดุวชิำ 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

99. ชดุวชิำ 24402 กำรพัฒนำแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน 

100. ชดุวชิำ 24403 กำรวดัและประเมนิผลกลุม่วชิำเตรยีมประสบกำรณ์ 

101. ชดุวชิำ 24404 กำรวดัและประเมนิผลกลุม่วชิำทกัษะและสรำ้งเสรมิประสบกำรณ์ 
102. ชดุวชิำ 24405 กำรวดัและประเมนิผลกลุม่วชิำเฉพำะ 

103. ชดุวชิำ 27104 วทิยุกระจำยเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่กำรศกึษำ  

104. ชดุวชิำ 31306 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรจัดกำรโครงกำรเพือ่งำนกอ่สรำ้ง 

105. ชดุวชิำ 31307 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรวำงแผนงำนกอ่สรำ้ง 

106. ชดุวชิำ 31308 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรส ำรวจปรมิำณและกำรประมำณรำคำงำนกอ่สรำ้ง 

107. ชดุวชิำ 31309 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรจัดกำรงำนสนำมในงำนกอ่สรำ้ง 

108. ชดุวชิำ 31412 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรควบคมุและกำรตรวจงำนกอ่สรำ้ง 

109. ชดุวชิำ 31413 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิำรจัดกำรเครือ่งจักรกลงำนกอ่สรำ้ง 
110. ชดุวชิำ 32477 กำรจัดกำรธรุกจิน ำเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

   และกำรจัดกำรธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

111. ชดุวชิำ 32480 กำรจัดกำรหอ้งพัก และกำรจัดกำรอำหำรและเครือ่งดืม่ 

112. ชดุวชิำ 32485 ควำมรูเ้ฉพำะอำชพีมัคคเุทศกแ์ละกำรบรกิำรในอตุสำหกรรมทอ่งเทีย่ว 

113. ชดุวชิำ 33204 กฎหมำยมหำชนส ำหรับกำรบรหิำรกำรปกครองทอ้งที ่

114. ชดุวชิำ 33206 สหกรณ์ วสิำหกจิชมุชน และกำรจัดกำรกำรตลำด 

115. ชดุวชิำ 33209 สมัมนำกฎหมำยส ำหรับนักปกครองทอ้งที ่

116. ชดุวชิำ 33210 สมัมนำกำรบรหิำรกำรปกครองทอ้งที ่
117. ชดุวชิำ 33305 กฎหมำยแพ่ง พำณชิย ์และทีด่นิส ำหรับนักปกครองทอ้งที ่

118. ชดุวชิำ 33307 กฎหมำยเกีย่วกับกำรปฏบิัตงิำนส ำหรับนักปกครองทอ้งที ่

119. ชดุวชิำ 33312 หลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง และกำรจัดกำรกำรเกษตร  

   ทรัพยำกรธรรมชำต ิสิง่แวดลอ้ม 

120. ชดุวชิำ 33452 กฎหมำยอำญำส ำหรับนักปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิำ 33453 กำรจัดกำรองคก์ำรและทรัพยำกรมนุษยส์ ำหรับนักปกครองทอ้งที ่

122. ชดุวชิำ 33454 นโยบำยสำธำรณะ ยุทธศำสตรแ์ละกำรวำงแผน 

   กำรบรหิำรกำรปกครองทอ้งที ่
123. ชดุวชิำ 51102 กำรสง่เสรมิสขุภำพจติและกำรพยำบำลจติเวช 

124. ชดุวชิำ 51103 พยำธสิรรีวทิยำและเภสชัวทิยำคลนิกิส ำหรับพยำบำล 

125. ชดุวชิำ 51105 กำรพยำบำลชมุชมและกำรรักษำพยำบำลเบือ้งตน้ 

126. ชดุวชิำ 51109 กำรพยำบำลพืน้ฐำน และกำรฝึกปฏบิัตกิำรพยำบำล 

127. ชดุวชิำ 51110 กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 

128. ชดุวชิำ 51111 กำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำลผูใ้หญ ่

129. ชดุวชิำ 51207 กำรพยำบำลเด็กและวยัรุ่น  

130. ชดุวชิำ 51208 กำรพยำบำลผูใ้หญ่และผูส้งูอำยุ 

131. ชดุวชิำ 51209 กำรพยำบำลเด็ก วยัรุ่น และกำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำล 
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132. ชดุวชิำ 51210 กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก กำรผดงุครรภ ์และกำรฝึกปฏบิัตกิำรพยำบำล 1 

133. ชดุวชิำ 51211 กำรพยำบำลจติเวช สขุภำพจติ และกำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำล 

134. ชดุวชิำ 51212 กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก กำรผดงุครรภ ์และกำรฝึกปฏบิัตกิำรพยำบำล 2 

135. ชดุวชิำ 51309 กำรพยำบำลครอบครัวและกำรผดงุครรภ ์

136. ชดุวชิำ 51311 กำรพยำบำลอนำมัยชมุชน กำรรักษำโรคเบือ้งตน้  
   และกำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำล  

137. ชดุวชิำ 51312 กำรพยำบำลผูส้งูอำย ุและกำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำล 

138. ชดุวชิำ 51313 กำรฝึกปฏบิตักิำรพยำบำลทีเ่ลอืกสรร 

139. ชดุวชิำ 52310 กำรฝึกปฏบิตังิำนสำธำรณสขุในชมุชน 

140. ชดุวชิำ 52311 กำรปฐมพยำบำลและกำรบ ำบัดโรคเบือ้งตน้ 

141. ชดุวชิำ 52315 กำรตรวจประเมนิ กำรบ ำบดัโรคเบือ้งตน้ กำรดแูลฟ้ืนฟสูภำพและกำรสง่ตอ่ 

142. ชดุวชิำ 52316 กำรท ำงำนดำ้นสำธำรณสขุในชมุชน 

143. ชดุวชิำ 52405 กำรฝึกงำนวชิำชพีสำธำรณสขุในชมุชน 
144. ชดุวชิำ 52408 กำรสมัมนำเพือ่พัฒนำทกัษะดำ้นสำธำรณสขุ 

145. ชดุวชิำ 54113 สขุศำสตรอ์ตุสำหกรรม: กำรประเมนิ 

146. ชดุวชิำ 54118 ปฏบิตักิำรวทิยำศำสตร ์

147. ชดุวชิำ 54121 ปฏบิตักิำรวทิยำศำสตรพ์ืน้ฐำน 

148. ชดุวชิำ 54125 กำรตรวจวดัและประเมนิทำงสขุศำสตรอ์ตุสำหกรรม 

149. ชดุวชิำ 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมควำมปลอดภัย 

150. ชดุวชิำ 55203 จลุชวีวทิยำ ปรสติวทิยำและพยำธสิรรีวทิยำส ำหรับกำรแพทยแ์ผนไทย 

151. ชดุวชิำ 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยำและพษิวทิยำส ำหรับกำรแพทยแ์ผนไทย 
152. ชดุวชิำ 55307/55324 กำรฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศำสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  

153. ชดุวชิำ 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

154. ชดุวชิำ 55311 กำรฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

155. ชดุวชิำ 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

156. ชดุวชิำ 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

157. ชดุวชิำ 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

158. ชดุวชิำ 55316/55330 กำรฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

159. ชดุวชิำ 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 
160. ชดุวชิำ 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

161. ชดุวชิำ 55319/55333  กำรฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

162. ชดุวชิำ 55320/55322 ร่ำงกำยมนุษย ์

163. ชดุวชิำ 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

164. ชดุวชิำ 55401 กำรวจิัยทำงกำรแพทยแ์ผนไทย 

165. ชดุวชิำ 55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและกำรฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

166. ชดุวชิำ 71114 กำรจัดกำรและเทคนคิกำรบรกิำรในโรงแรม 

167. ชดุวชิำ 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยำทำงอำหำร 

168. ชดุวชิำ 71207 หลกักำรและกำรประยุกตว์ธิปีระเมนิทำงโภชนำกำร 
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169. ชดุวชิำ 71215 กำรจัดกำรและเทคนคิกำรบรกิำรในภัตตำคำร 

170. ชดุวชิำ 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยำของอำหำร 

171. ชดุวชิำ 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยำของอำหำร 

172. ชดุวชิำ 72399 กำรฝึกงำนดำ้นพัฒนำกำรครอบครัวและชมุชน 

173. ชดุวชิำ 91202 ระบบนเิวศป่ำไมแ้ละกำรจัดกำร 
174. ชดุวชิำ 91366 กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

175. ชดุวชิำ 91458 กำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มป่ำไม ้

176. ชดุวชิำ 93256 กำรฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะกำรผลติพชื 

177. ชดุวชิำ 93446 กำรจัดกำรกำรผลติสกุรและสตัวปี์ก 

178. ชดุวชิำ 93447 กำรจัดกำรกำรผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

179. ชดุวชิำ 93455 กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติพชื 

180. ชดุวชิำ 93460 กำรฝึกปฏบิตักิำรจัดกำรกำรผลติสตัว ์

181. ชดุวชิำ 94466 กำรเริม่ตน้ธรุกจิ กำรตัดสนิใจ และกำรจัดกำรควำมเสีย่งในธรุกจิกำรเกษตร 
182. ชดุวชิำ 96401 ระบบส ำนักงำนอตัโนมัต ิ

183. ชดุวชิำ 96408 กำรจัดกำรระบบฐำนขอ้มลู 

184. ชดุวชิำ 96413 กำรออกแบบและพัฒนำเว็บ 

185. ชดุวชิำ 96414 กำรโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

186. ชดุวชิำ 97216 เทคโนโลยกีระบวนกำรพมิพ์ 

187. ชดุวชิำ 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและกำรบ ำรุงรักษำในอตุสำหกรรม/ 

      เครือ่งมอืและเคืร่องจักรกลกำรผลติ 

188. ชดุวชิำ 97316 เทคโนโลยใีนกำรออกแบบผลติภัณฑแ์ละ 
   กระบวนกำรผลติในอตุสำหกรรม 

189. ชดุวชิำ 97318 กำรออกแบบทำงกำรพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

190. ชดุวชิำ 97320 นวตักรรม กำรออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

191. ชดุวชิำ 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

192. ชดุวชิำ 97404 กระบวนกำรพมิพพ์ืน้นูนและพืน้รำบ 

193. ชดุวชิำ 97405 กระบวนกำรพมิพพ์ืน้ลกึ กำรพมิพพ์ืน้ฉลลุำยผำ้และกำรพมิพไ์รแ้รงกด 

194. ชดุวชิำ 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์

195. ชดุวชิำ 97425 กำรวจัิยและกำรสมัมนำทำงเทคโนโลยกีำรผลติอตุสำหกรรม 
196. ชดุวชิำ 97427 กำรแปรรูปอำหำรและเกษตรแปรรูป 

197. ชดุวชิำ 97431 เทคโนโลยกีำรแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

198. ชดุวชิำ 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

199. ชดุวชิำ 99311 ระบบส ำนักงำนอตัโนมัตแิละพำณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

200. ชดุวชิำ 99323 กำรโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวทิยำกำรขอ้มูล 

201. ชดุวชิำ 99412 หลกักำรและกำรบรหิำรเครอืขำ่ย 

202. ชดุวชิำ  99413 กำรโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

203. ชดุวชิำ 99420 กำรโปรแกรมเว็บ 

204. ชดุวชิำ 99421 กำรโปรแกรมเชงิวตัถุ 
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205. ชดุวชิำ 99422 กำรโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

206. ชดุวชิำ  99424   ปัญญำประดษิฐแ์ละกำรเรยีนรูข้องเครือ่ง 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(เรยีงตำมตวัอกัษร) 

รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 

กฎหมำยและจรยิธรรมกำรสือ่สำรในยคุดจิทิัล Laws and Ethics for Communication in  

 Digital Era 

15307 

กลยทุธก์ำรประชำสัมพันธ ์ Public Relations Strategies  16356 

กำรเขยีนเชงิวำรสำรศำสตร ์     Journalistic Writing 16440 

กำรเขยีนบทวทิยกุระจำยเสยีง  Radio Script Writing  16343 

กำรเขยีนเพือ่กำรประชำสัมพันธ ์ Public Relations Writing  16457 

กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรสือ่สำรองคก์รเชงิกลยทุธ ์ Strategic Management in Corporate 

     Communication Innovation 

15336 

กำรจัดรำยกำรโทรทัศน์ Television Programming  16419 

กำรจัดรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีงและวทิยอุอนไลน์ Radio Broadcast and Radio Online Programming 16445 

กำรประกอบกำรกจิกำรสือ่สำรในยคุดจิทิัล Media Entrepreneur in Digital Era 16466 

กำรผลติภำพยนตรข์ัน้สงู Advanced Film Production  16423 

กำรผลติภำพยนตรเ์บือ้งตน้ Basic Film Production 16452 

กำรผลติรำยกำรวทิยกุระจำยเสยีง Radio Production 16446 

กำรผลติและเผยแพรง่ำนวำรสำรศำสตร ์      Journalism Publishing 16441 

กำรพดูและกำรแสดงส ำหรับวทิยกุระจำยเสยีง  Radio Performance 16344 

กำรรณรงคแ์ละผลติงำนโฆษณำ* Advertising Campaigns and Production  16455 

กำรรำยงำนข่ำวและกำรบรรณำธกิร     News Reporting and Editing 16339 

กำรวจัิยกำรสือ่สำรและกำรจัดกำรขอ้มลู 

 ในยุคดจิทิัล 

Communication Research and Data  

    Management in Digital Era 

15335 

กำรสรำ้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ Creative Content and Stearming 16455 

กำรสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ* Creative Advertising  16426 

กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำรโทรทัศนข์ัน้สงู Creativity in Advance Television Production 16449 

กำรสรำ้งสรรคแ์ละกำรผลติรำยกำรโทรทัศน์

 เบือ้งตน้ 

Creativity in Basic Television Production 16448 

กำรสรำ้งสรรคแ์ละผลติงำนประชำสัมพันธ ์ Media Production for Public Relations  16458 

กำรสรำ้งสำรเพือ่ผลติรำยกำรโทรทัศน ์ Message Design for Television Production 16374 

กำรสือ่ข่ำวและกำรเขยีนข่ำว  News Gathering and Writing 16338 

กำรสือ่สำรกำรตลำดในยคุดจิทิัล Marketing Communication in Digital Age 16353 

กำรสือ่สำรเพือ่กำรเปลีย่นแปลง Communication for Change 15337 

กำรสือ่สำรแบรนด ์ Brand Communication 16426 

ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับสือ่มวลชน* Introduction to Mass Media 15231 

คอนเทนตเ์ชงิสรำ้งสรรค ์ Creative Content 15206 

ทฤษฎแีละกำรวจิำรณ์ภำพยนตร ์ Film Theory and Criticism 16351 

ทักษะชวีติ 

ไทยกับสังคมโลก                                                        

Life Skills 

Thailand and the World community 

10103 

10152 

ไทยศกึษำ Thai Studies 10151 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 
ไทยศกึษำ Thai Studies 10151 
นวัตกรรมกำรสือ่สำร Communication Innovation 16465 
แนวคดิและทฤษฎกีำรสือ่สำร Communication Concepts and Theories 15232 
ประสบกำรณ์วชิำชพีนเิทศศำสตร ์ Professional Experience in Communication Arts 16412 
ภำษำเขมรเพือ่กำรสือ่สำร Khmer for Communication 10163 
ภำษำจนีเพือ่กำรสือ่สำร   Chinese for Communication 10162 
ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร Thai for Communication 10161 
ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร English for Communication 10111 
วทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ Science, Technology and Environment for Life 10141 

ศลิปะภำพถำ่ยและภำพยนตร ์ Photography and Film Art 16350 
สังคมมนุษย ์ Human Society  10131 
สังคมและวัฒนธรรมอำเซยีน Society and Culture in the ASEAN Community 10164 
สือ่โฆษณำ Advertising Media 16354 
สือ่ศกึษำในยุคดจิทิัล Media Studies in Digital Era 15266 
หลักกำรประชำสัมพันธแ์ละโฆษณำ Principles of Public Relations and Advertising 15205 
หลักวชิำชพีนเิทศศำสตร ์ Princple of Communication Arts 15231 
อำรยธรรมมนุษย ์ Human Civilization 10121 
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