
83ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ ร์หััส 15 เปิดรับสมัครบุคคลทั�วไปเข้้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เน้นการส่�อสาร

ดิจิิทัล และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ตามพ่ื้�นฐานและความสนใจิข้องผูู้้ศึกษา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและ

ประกาศนียบัตร ดังนี�

1.  หัลัักสูตร์นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต แขนิงวิิชาการ์ส่�อสาร์ดิิจิิทัลั ร์หััส 15314 หลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

2.   หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์วิิชาชีพนิิเทศศาสตร์์ ร์หััส 15131 หลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

  แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชาต่อไปนี�

 1) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์  รหัส 1   

 2) กลุ่มวิชาวิทยุก ระจิายเสียง  รหัส 2   

 3) กลุ่มวิชาโทรทัศน์  รหัส 3

 4) กลุ่มวิชาภาพื้ยนตร์  รหัส 4        

  5) กลุ่มวิชาการโฆษณา  รหัส 5          

 6) กลุ่มวิชาการประชาสัมพัื้นธ์์  รหัส 6

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์มีีวัิตถุุปร์ะสงค์์ ดัิงนีิ�

เพ่ื้�อผู้ลิตบัณฑิิตนิเทศศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลให้มีคุณลักษณะบัณฑิิตที�พึื้งประสงค์ข้องมหาวิทยาลัย 

สุโข้ทัยธ์รรมาธิ์ราช

1.  มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์และสตีมมิ�งในยุคดิจิิทัล

2.  มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการวางกลยุทธ์์และประกอบกิจิการส่�อสารในยุคดิจิิทัล

3.  มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการส่�อสารในยุคดิจิิทัล

4.  มีจิรรยาบรรณวิชาชีพื้และความรับผิู้ดชอบต่อสังคมในยุคดิจิิทัล

ผูู้�ที�สำาเร็์จิการ์ศึกษาในิสาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์  สามารถประกอบวิชาชีพื้ได้ ดังนี� นักสร้างสรรค์ทางส่�อวิทยุ 

โทรทัศน์ หนังส่อพิื้มพ์ื้ ภาพื้ยนตร์ โฆษณา ประชาสัมพัื้นธ์์ ส่�อชุมชน นวัตกรรมการส่�อสาร นักผู้ลิตส่�อทางส่�อวิทย ุโทรทัศน์ 

หนังส่อพิื้มพ์ื้ ภาพื้ยนตร์ โฆษณา ประชาสัมพัื้นธ์์ ส่�อชุมชน นวัตกรรมการส่�อสาร นักวางกลยุทธ์์การส่�อสารทางส่�อวิทยุ 

โทรทัศน์ หนังส่อพิื้มพ์ื้ ภาพื้ยนตร์ โฆษณา ประชาสัมพัื้นธ์์ ส่�อชุมชน นวัตกรรมการส่�อสาร นักนวัตกรรมการส่�อสารทาง

ส่�อวิทยุ โทรทัศน์ หนังส่อพิื้มพ์ื้ ภาพื้ยนตร์ โฆษณา ประชาสัมพัื้นธ์์ ส่�อชุมชน นวัตกรรมการส่�อสาร ผูู้้ส่�อข่้าวในส่�อต่าง ๆ 

ผูู้้จัิดและผูู้้ผู้ลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน์ ผูู้้ประกาศ พิื้ธี์กร ผูู้้ดำาเนินรายการ ผูู้้เขี้ยนบท ผูู้้จัิด ผูู้้สร้างและผูู้้กำากับภาพื้ยนตร์ 

นักส่�อสารมวลชน นักหนังส่อพิื้มพ์ื้ นักโฆษณา นักประชาสัมพัื้นธ์์ นักการส่�อสาร ในภาครัฐ เอกชน และองค์กาไม่แสวงหา

กำาไร ผูู้้ประกอบการธุ์รกิจิส่�อดิจิิทัล ผูู้้ผู้ลิตงานวิดีโอ งานโฆษณา อิเวนต์ นักสร้างสรรค์เน่�อหาดิจิิทัล นักวางแผู้นการส่�อสาร

เชิงกลยทุธ์์ นักออกแบบและจิดัการข้้อมลู นักส่�อสารองคก์ร ผูู้ป้ระกอบการดา้นนวัตกรรมการส่�อสาร นักส่�อสารการตลาด

ดิจิิทัล นักส่�อสารชุมชน

2) สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์  ร์หััส 15
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร
หัลัักสูตร์นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต

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

ช่�อปริ์ญญา ช่�อย่อ

นิเทศศาสตรบัณฑิิต (การส่�อสารดิจิิทัล) 

Bachelor of Communication Arts

(Digital Communication)

นศ.บ. (การส่�อสารดิจิิทัล) 

B. Com. Arts (Digital Communication)

(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ 

ร์หััส 15

นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต
แขนิงวิิชาการ์ส่�อสาร์ดิิจิิทัลั

ร์หััส 15314

 

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง แลัะต้องเป็นัผูู้้ท่ี่�ม่ี 

 ประสูบการณ์์ในัการประกอบอาช่ีพ หรือการดำารงช่ีวิิต หรือ 

 การเป็นัผูู้้นัำาสัูงคมีอย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้ัวิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปี  

 หรือม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา 25 ปีบริบูรณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษา 

 ที�สมัคร โดยกรอกแบบฟอร์มี มีสูธ.31 ในัหน้ัา 527 แลัะ

 สู่งมีาพร้อมีหลัักฐานัประกอบการสูมัีคร เพื�อใช้ีประกอบการ 

 พิจารณ์ารับเข้้าศึกษา หัร่์อ

2. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อ  

 ประกาศนียบัตร วิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า ตามที�กระทรวง 

 ศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

3. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) 

 ทุกสาข้าวิชา หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษาอนุปริญญา หร่อปริญญาชั�นใดชั�นหนึ�ง

 หร่อเทียบเท่า จิากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

นัักศึกษาท่ี่�ศึกษาในัโครงสูร้างหลัักสููตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หากไม่ีสูำาเร็จการศึกษาในัปีการศึกษา 2572 

มีหาวิิที่ยาลััยจะโอนันัักศึกษาเข้้าสูู่หลัักสููตรปรับปรุงฉบับใหม่ีโดยอัตโนัมัีติ

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 85-89

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 92

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 94
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
แขนงวิชาการ์ส่�อสาร์ดิจิทัล (15314)

สาขาวิชานิเทัศิศิาสตร์ (15)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต  

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

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อ	ม.6	หรื็อเทีียบเท่ี�	หรื็อ	ปวช.	หรื็อเทีียบเท่ี�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 20 ชุีดวิิชีา (120 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

 -  บัังคัับั   1   ชุุดวิิชุา

 10151 ไทยศึกษา

      -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา กลุ�มวิิชุาละ 1 ชุุดวิิชุา ต�อไปนี�   

 กลุ�มวิิชุาภาษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ื้�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีินเพ่ื้�อการส่�อสาร 10163 ภาษาเข้มรเพ่ื้�อการส่�อสาร

 10161 ภาษาไทยเพ่ื้�อการส่�อสาร

 กลุ�มวิิชุาสัังคัมศาสัตร์ี

 10131 สังคมมนุษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก

 กลุ�มวิิชุามนุษยศาสัตร์ี

 10103 ทักษะชีวิต 10121 อารยธ์รรมมนุษย์ 10164 สังคมและวัฒนธ์รรมอาเซีียน

 กลุ�มวิิชุาวิิทยาศาสัตร์ีและคัณิิตศาสัตร์ี

 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

   และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
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ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   10   ชุุดวิิชุา

 15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 15335 การวิจัิยการส่�อสารและ 16353  การส่�อสารการตลาด 

 15231 หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์  การจัิดการข้้อมูลในยุคดิจิิทัล  ในยุคดิจิิทัล

 15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร  15336  การจัิดการนวัตกรรมการส่�อสาร 16412  ประสบการณ์วิชาชีพื้

 15266 ส่�อศึกษาในยุคดิจิิทัล  องค์กรเชิงกลยุทธ์์  นิเทศศาสตร์(1)

 15307  กฎีหมายและจิริยธ์รรม 15337  การส่�อสารเพ่ื้�อการเปลี�ยนแปลง   

  การส่�อสารในยุคดิจิิทัล  

 วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา

   16426  การส่�อสารแบรนด์(2)  16455  การสร้างสรรค์คอนเทนต์ 16465  นวัตกรรมการส่�อสาร

         และสตรีมมิ�ง(2)   16466  การประกอบกิจิการส่�อสาร

             ในยุคดิจิิทัล

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตรหร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
 (2) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
แขนงวิชาการ์ส่�อสาร์ดิจิทัล (15314)

สาขาวิชานิเทัศิศิาสตร์ (15)

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ทุีกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 18 ชุีดวิิชีา (108 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต)

	 2.1	 ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็ม	หรื็อบริ็ห�ร็ธุุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มท่ีองเทีี�ยว	ศิึลปกร็ร็ม

 10121 อารยธ์รรมมนุษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

	 2.2	 ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม	 อุตสำ�หกร็ร็มสิำ�งทีอ	คหกร็ร็ม	 เกษตร็กร็ร็ม	ปร็ะมง	 เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึ 

	 	 	 และก�ร็สืำ�อสำ�ร็

 10121 อารยธ์รรมมนุษย์ 10131 สังคมมนุษย์ 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   10   ชุุดวิิชุา

 15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 15335 การวิจัิยการส่�อสารและ 16353  การส่�อสารการตลาด  

 15231 หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์  การจัิดการข้้อมูลในยุคดิจิิทัล  ในยุคดิจิิทัล

 15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร  15336  การจัิดการนวัตกรรมการส่�อสาร 16412  ประสบการณ์วิชาชีพื้

 15266 ส่�อศึกษาในยุคดิจิิทัล  องค์กรเชิงกลยุทธ์์  นิเทศศาสตร์(1)

 15307  กฎีหมายและจิริยธ์รรม 15337  การส่�อสารเพ่ื้�อการเปลี�ยนแปลง   

  การส่�อสารในยุคดิจิิทัล  

 วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา

   16426  การส่�อสารแบรนด์(2)  16455  การสร้างสรรค์คอนเทนต์ 16465  นวัตกรรมการส่�อสาร

         และสตรีมมิ�ง(2)   16466  การประกอบกิจิการส่�อสาร

             ในยุคดิจิิทัล

 

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)

 (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
 (2) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ
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ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิ์บัตรหร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

3.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปริ็ญญ�		หรื็อปริ็ญญ�ช้�นใดช้�นหนึ�งหรื็อเทีียบเท่ี�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 16 ชุีดวิิชีา (96 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต)

 วิิชุาแกน   10   ชุุดวิิชุา

 15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ 15335 การวิจัิยการส่�อสารและ 16353  การส่�อสารการตลาด  

 15231 หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์  การจัิดการข้้อมูลในยุคดิจิิทัล  ในยุคดิจิิทัล

 15232 แนวคิดและทฤษฎีีการส่�อสาร  15336  การจัิดการนวัตกรรมการส่�อสาร 16412  ประสบการณ์วิชาชีพื้

 15266 ส่�อศึกษาในยุคดิจิิทัล  องค์กรเชิงกลยุทธ์์  นิเทศศาสตร์(1)

 15307  กฎีหมายและจิริยธ์รรม 15337  การส่�อสารเพ่ื้�อการเปลี�ยนแปลง   

  การส่�อสารในยุคดิจิิทัล

หัมีายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึกษาทัี่�วิไป จัิดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบ ศึกษารายละเอียด หน้า (4)
 (1) เป็นชุดวิชาที�นักศึกษาต้องลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนัในัภาคการศึกษาสุูดท้ี่ายแลัะเหลืัอไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก่อนจิบการศึกษาเท่านั�น
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สาขาวิชาศิลปศิาสตร์ (10)
แขนงวิชาการ์ส่�อสาร์ดิจิทัล (15314)

สาขาวิชานิเทัศิศิาสตร์ (15)

 วิิชุาเฉพาะด้าน   4   ชุุดวิิชุา

   16426  การส่�อสารแบรนด์(1) 16455  การสร้างสรรค์คอนเทนต์ 16465  นวัตกรรมการส่�อสาร

      และสตรีมมิ�ง(1)   16466  การประกอบกิจิการส่�อสาร

       ในยุคดิจิิทัล

ค. หมีวิดวิิชีาเลืัอกเสูร่ 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต)

สามารถเล่อกศึกษาได้จิากชุดวิชาหร่อรายวิชาต่าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธ์ิบัตรหร่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า ยกเวิ�นิชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีลักษณะดังต่อไปนี�

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพื้ข้องทุกสาข้าวิชา

(2) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาซีำ�าซ้ีอนกับชุดวิชาบังคับอ่�น ๆ ในหลักสูตรที�เรียน

(3) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพ่ื้�นฐานไว้โดยเฉพื้าะ

(4) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเล่อกเสรี

(5) ชุดวิชาหร่อรายวิชาที�มีเน่�อหาและมีการทำากิจิกรรมภาคปฏิิบัติ หร่อตามที�สภาวิชาชีพื้หร่อองค์กรวิชาชีพื้กำาหนด

โปรดศึกษารายละเอียดจิากเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้องสาข้าวิชาที�มหาวิทยาลัยจัิดส่งให้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาข้อง 

มหาวิทยาลัยหร่อที�เว็บไซีต์ข้องมหาวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� หลักสูตรที�เปิดสอน→หลักสูตรปริญญาตรี→ 
สาข้าวิชา/แข้นงวิชา/วิชาเอก (ที�สมัครเข้้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเล่อกเสรี

นอกเหน่อจิากชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผูู้้สมัครต้องม่ีผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

หร่อผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจิากสถาบันอ่�นที�สูอบผู่้านัมีาแล้ัวิไม่ีเกินั 2 ปี

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลัการที่ดสูอบมาแสดงก่อนสำาเร็จิการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ได้ตลัอดระยะเวิลัาท่ี่�กำาลัังศึกษาอยู่ โดยไม่ีต้องรอใกล้ัสูำาเร็จการศึกษา

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ
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(เปิดรับนัักศึกษาในั ภาคต้นั แลัะ ภาคปลัาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์  

ร์หััส 15

ปร์ะกาศนีิยบััตร์วิิชาชีพนิิเทศศาสตร์์  

ร์หััส 15131

    เปิดสูอนั 6 กลุ่ัมีวิิชีา* ดังน่ั�

 1)  วิารสูารศาสูตร์ รหัสู 1

 2)  วิิที่ยุกระจายเสู่ยง รหัสู 2

 3)  โที่รทัี่ศน์ั รหัสู 3

 4)  ภาพยนัตร์ รหัสู 4

 5)  การโฆษณ์า รหัสู 5

 6)  การประชีาสัูมีพันัธ์ รหัสู 6

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึึ่�ง ดังน้ึ่�

1.  สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง และประกอบอาชีพื้มาแล้ว 

 ไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปี หลังสำาเร็จิการศกึษา นับถงึวนัเปดิภาคการศกึษา 

   ที�สมัคร หัร่์อ

2. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หร่อเทียบเท่า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิ์การรับรอง โดยม่ีอายุไม่ีตำ�ากว่ิา 25 ปี 

 บริบูรณ์์นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร หัร่์อ

3. สำาเร็จิการศึกษามัธ์ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หร่อเทียบเท่า 

 หร่อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพื้ (ปวช.) หร่อเทียบเท่า  ตามที�กระทรวง 

 ศึกษาธิ์การรับรอง หัร่์อ

4. สำาเร็จิการศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพื้ชั�นสูง (ปวส.) หร่อเทียบเท่า 

 หร่ออนุปริญญาหร่อเทียบเท่า หร่อปริญญาตรีหร่อเทียบเท่า  

 จิากสถาบันอุดมศึกษาที�สภามหาวิทยาลัยรับรอง

*ผู้้�สมััครต้�องกรอกช่ื่�อและรหััสกล่�มัวิิชื่า

ท่ี่�ต้�องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มัสธ.1)

ข้�อ 19.3 และข้�อ 19.4 ใหั�ครบถ้�วิน

มิัฉะนั�นการสมััครข้องที่�านจะไมั�สมับ้รณ์์

ศึกษาโครงสูร้างแลัะรายลัะเอ่ยดข้องหลัักสููตร หน้ัา 91

สูมัีครภาคต้นั ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 93

สูมัีครภาคปลัาย ศึกษาโปรแกรมีการลังที่ะเบ่ยนัเร่ยนั หน้ัา 95

คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์วิิชาชีพนิิเทศศาสตร์์  ร์หััส 15131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ช่�อปร์ะกาศนีิยบััตร์ ช่�อย่อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์         

Certificate in Communication Arts  

 ป. วิชาชีพื้นิเทศศาสตร์     

 Cert. in Communication Arts                  
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นีเทศศาสตร์ (15131) 

สาขาวิชานีเทศศาสตร์ (15)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ปร์ะกาศนีิยบััตร์

ปร์ะกาศนีิยบััตร์วิิชาชีพนิิเทศศาสตร์์  ร์หััส 15131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

โคุรงสร�างหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

 - วิิชีาแกนั 1 ชุีดวิิชีา 

 - วิิชีาเฉพาะด้านั 4 ชุีดวิิชีา 

รวิมีตลัอดหลัักสููตรต้องศึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

(ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร 1 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต)

 - วิิชีาแกนั 1 ชุีดวิิชีา 

  15231  ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)                               ) 

 - วิิชีาเฉพาะด้านั 4 ชุีดวิิชีา 

 เลือก  1  กลุ�มวิิชุา จากกลุ�มวิิชุาใดกลุ�มวิิชุาหน่�งต�อไปนี�

1)  กลุ่ัมีวิิชีาวิารสูารศาสูตร์ รหัสู 1

     16338  การส่�อข่้าวและการเขี้ยนข่้าว 16440  การเขี้ยนเชิงวารสารศาสตร์(1)  

 16339  การรายงานข่้าวและการบรรณาธิ์กร                16441  การผู้ลิตและการเผู้ยแพื้ร่งานวารสารศาสตร์(1)

2)  กลุ่ัมีวิิชีาวิิที่ยุกระจายเสู่ยง รหัสู 2

     16343  การเขี้ยนบทวิทยุกระจิายเสียง                         16445  การจัิดรายการวิทยุกระจิายเสียงและวิทยุออนไลน์(1)  

 16344  การพูื้ดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจิายเสียง(1)  16446 การผู้ลิตรายการวิทยุกระจิายเสียง(1)

3)  กลุ่ัมีวิิชีาโที่รทัี่ศน์ั รหัสู 3

     16374  การสร้างสารเพ่ื้�อผู้ลิตรายการโทรทัศน์           16448  การผู้ลิตรายการโทรทัศน์เบ่�องต้น(1)   

 16419 การจัิดรายการโทรทัศน์  16449 การสร้างสรรค์และการผู้ลิตรายการโทรทัศน์ขั้�นสูง(1)

4)  กลุ่ัมีวิิชีาภาพยนัตร์ รหัสู 4

     16350  ศิลปะภาพื้ถ่ายและภาพื้ยนตร์                       16423  การผู้ลิตภาพื้ยนตร์ขั้�นสูง(1)                            

 16351  ทฤษฎีีและการวิจิารณ์ภาพื้ยนตร์ 16452 การผู้ลิตภาพื้ยนตร์เบ่�องต้น(1)

5)  กลุ่ัมีวิิชีาการโฆษณ์า รหัสู 5

     15205  หลักการประชาสัมพัื้นธ์์และโฆษณา               16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา(1)                        

 16354  ส่�อโฆษณา 16455 การรณรงค์และการผู้ลิตงานโฆษณา(1)

6)  กลุ่ัมีวิิชีาการประชีาสัูมีพันัธ์ รหัสู 6

     15205  หลักการประชาสัมพัื้นธ์์และโฆษณา              16457  การเขี้ยนเพ่ื้�อการประชาสัมพัื้นธ์์(1)            

 15356  กลยุทธ์์การประชาสัมพัื้นธ์์ 16458 การสร้างสรรค์และการผู้ลิตงานประชาสัมพัื้นธ์์(1) 

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ

 (2) เปลี�ยนช่�อชุดวิชาเป็น “หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์” ตั�งแต่ภาคต้น/2565 เป็นต้นไป
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สาขาวิิชานิเทศศาสติร์ รหัส 15
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน  

ภาคุติ�น ปีการศึกษา 2565

หัลัักสูตร์นิิเทศศาสตร์บััณฑิิต 

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

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

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

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต

16353 การส่�อสารการตลาดในยุคดิจิิทัล
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธ์รรมมนุษย์

10164 สังคมและวัฒนธ์รรมอาซีียน

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า 
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

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

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่ื้�อชีวิต
16353 การส่�อสารการตลาดในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

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

 และการีสืั�อสัารี

10121 อารยธ์รรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์

16353 การส่�อสารการตลาดในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

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

15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
15231 หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์
16353 การส่�อสารการตลาดในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
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โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น 
สาขาวิชานิเทศศาสต้ร์ (15)

ปร์ะกาศนีิยบััตร์วิิชาชีพนิิเทศศาสตร์์ ร์หััส 15131 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสูำาหรับ

นัักศึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลัาสูอบไล่ั

สูำาหรับผูู้้สูมัีครภาคต้นั

1) กลุ�มวิิชุาวิารีสัารีศาสัตร์ี รีหัสั 1

15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)

16338   การส่�อข่้าวและการเขี้ยนข่้าว
16440   การเขี้ยนเชิงวารสารศาสตร์(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
4,300 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

2) กลุ�มวิิชุาวิิทยุกรีะจายเสีัยง รีหัสั 2

15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)

16344   การพูื้ดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจิายเสียง(1)

16445   การจัิดรายการวิทยุกระจิายเสียงและวิทยุออนไลน์

1,100 บาท
4,500 บาท
1,200 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

3) กลุ�มวิิชุาโทรีทัศน์ รีหัสั 3

15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)

16374   การสร้างสารเพ่ื้�อผู้ลิตรายการโทรทัศน์

16448   การสร้างสรรค์และการผู้ลิตรายการโทรทัศน์เบ่�องต้น(1)

1,100 บาท

1,100 บาท

5,400 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย

เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

4) กลุ�มวิิชุาภาพยนตร์ี รีหัสั 4

15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)

16350   ศิลปะภาพื้ถ่ายและภาพื้ยนตร์
16452   การผู้ลิตภาพื้ยนตร์เบ่�องต้น(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
5,900 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

 5) กลุ�มวิิชุาการีโฆษณิา รีหัสั 5

15205   หลักการประชาสัมพัื้นธ์์และโฆษณา

15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2)

16426   การสร้างสรรค์งานโฆษณา(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
3,500 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

 6) กลุ�มวิิชุาการีปรีะชุาสััมพันธ์ุ รีหัสั 6

 15205   หลักการประชาสัมพัื้นธ์์และโฆษณา

 15231   ความรู้เบ่�องต้นเกี�ยวกับส่�อมวลชน(2) 
 16457   การเขี้ยนเพ่ื้�อการประชาสัมพัื้นธ์์(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
3,500 บาท

อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 บ่าย
อาทิตย์ 29 ม.ค. 2566 เช้า
เสาร์ 28 ม.ค. 2566 เช้า

หัมีายเหัตุ (1) เป็นชุดวิชาที�ม่ีการฝึึกปฏิิบัติ

 (2) เปลี�ยนช่�อชุดวิชาเป็น “หลักวิชาชีพื้นิเทศศาสตร์” ตั�งแต่ภาคต้น/2565 เป็นต้นไป
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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�อศึกษาในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 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�อศึกษาในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 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
1,000 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�อศึกษาในยุคดิจิิทัล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 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
4,200 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)

1,000 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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