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สาขาวิิชานิเทศศาสติร์ รหัส 15
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุปลาย  ปีการศึกษา 2565

หลักส้ติรนิเทศศาสติรบััณฑิิติ
นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต แขนิงวิิชาการ์ส่�อสาร์ดิิจิิทัลั  ร์หััส 15314 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565   

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

1) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ม.3 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ม.6 หรืีอเทียบัเท�า หรืีอ ปวิชุ. หรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา

15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร

15266  ส่�อศึกษาในยคุดิจิิทัล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

2) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาพาณิิชุยกรีรีมหรืีอบัริีหารีธุุรีกิจ อุตสัาหกรีรีมท�องเที�ยวิ ศิลปกรีรีม

10151 ไทยศึกษา

15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร

15266  ส่�อศึกษาในยคุดิจิิทัล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

3) สัำาเร็ีจการีศ่กษา ปวิสั. ปรีะเภทวิิชุาอุตสัาหกรีรีม อุตสัาหกรีรีมสิั�งทอ คัหกรีรีม เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทคัโนโลยีสัารีสันเทศ

และการีสืั�อสัารี

10151 ไทยศึกษา

15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร

15266  ส่�อศึกษาในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

4) สัำาเร็ีจการีศ่กษาอนุปริีญญา หรืีอปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นหน่�งหรืีอเทียบัเท�า

10151 ไทยศึกษา

15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร

15266  ส่�อศึกษาในยคุดิจิิทัล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)

ปร์ะกาศนีิยบััตร์วิิชาชีพนิิเทศศาสตร์์ ร์หััส 15131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคปลัาย

1) กลุ�มวิิชุาวิารีสัารีศาสัตร์ี  รีหัสั 1

16339 การรายงานข่้าวและการบรรณาธิ์กร

16441 การผู้ลิตและเผู้ยแพื้ร่งานวารสารศาสตร์(1)

1,100 บาท
4,300 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

2) กลุ�มวิิชุาวิิทยุกรีะจายเสีัยง  รีหัสั 2

16343 การเขี้ยนบทวิทยุกระจิายเสียง

16446 การผู้ลิตรายการวิทยุกระจิายเสียง(1)

1,100 บาท
4,600 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

3) กลุ�มวิิชุาโทรีทัศน์  รีหัสั 3

16419 การจัิดรายการโทรทัศน์

16449 การสร้างสรรค์และการผู้ลิตรายการโทรทัศน์ขั้�นสูง(1)

1,100 บาท
5,800 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

4) กลุ�มวิิชุาภาพยนตร์ี  รีหัสั 4

16351 ทฤษฎีีและการวิจิารณ์ภาพื้ยนตร์

16423 การผู้ลิตภาพื้ยนตร์ขั้�นสูง(1)

1,100 บาท
4,800 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

5) กลุ�มวิิชุาการีโฆษณิา  รีหัสั 5

16354 ส่�อโฆษณา

16455 การรณรงค์และการผู้ลิตงานโฆษณา(1)

1,100 บาท
4,200 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

6) กลุ�มวิิชุาการีปรีะชุาสััมพันธ์ุ  รีหัสั 6

16356 กลยุทธ์์การประชาสัมพัื้นธ์์

16458 การสร้างสรรค์และการผู้ลิตงานประชาสัมพัื้นธ์์(1)

1,100 บาท
3,400 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้า

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ
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ประกาศนียบัตรกลยุทธการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล รหัส 15141 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 

ชุดวิชา 
คาชุดวิชาสําหรับ 

นักศึกษาใหม 

วัน/เวลาสอบไล 

สําหรับผูสมัครภาคปลาย 

15335 การวิจัยการสื่อสารและการจัดการขอมูลในยุคดิจิทัล 

16455 การสรางสรรคคอนเทนตและสตรีมมิ่ง(1) 

1,100 บาท 

4,300 บาท 

อาทิตย   16 ก.ค. 2566   บาย 

อาทิตย   16 ก.ค. 2566   เชา 
 

 

 

ประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล รหัส 15151 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565 

ชุดวิชา 
คาชุดวิชาสําหรับ 

นักศึกษาใหม 

วัน/เวลาสอบไล 

สําหรับผูสมัครภาคปลาย 

16455 การสรางสรรคคอนเทนตและสตรีมมิ่ง(1) 

16466 การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

4,300 บาท 

1,000 บาท 

   อาทิตย   16 ก.ค. 2566   เชา 

   เสาร      15 ก.ค. 2566   เชา 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ (1) เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัตเิสริมทักษะ 
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