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2) สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ รหััส 15
สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ รหััส 15 เปิิดรัับสมััครบุุคคลทั่่�วไปเข้้าศึึกษาหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี เน้้นการสื่่�อสาร
ดิิจิิทััล และหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร ตามพื้้�นฐานและความสนใจของผู้้�ศึึกษา เปิิดสอนหลัักสููตรปริิญญาตรีีและ
ประกาศนีียบััตร ดัังนี้้�
1. 	หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล รหััส 15314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
2. 	หลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ รหััส 15131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
		 แบ่่งออกเป็็น 6 กลุ่่�มวิิชาต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาวารสารศาสตร์์ รหััส 1
2) กลุ่่�มวิิชาวิิทยุุกระจายเสีียง รหััส 2
3) กลุ่่�มวิิชาโทรทััศน์์ รหััส 3
4) กลุ่่�มวิิชาภาพยนตร์์ รหััส 4
5) กลุ่่�มวิิชาการโฆษณา รหััส 5
6) กลุ่่�มวิิชาการประชาสััมพัันธ์์ รหััส 6
สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์มีวัี ัตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตนิิเทศศาสตร์์ในระบบการศึึกษาทางไกลให้้มีีคุุณลัักษณะบััณฑิิตที่่�พึึงประสงค์์ของมหาวิิทยาลััย
สุุโขทััยธรรมาธิิราช
1. 	มีีความรู้้� ทัักษะ ความสามารถในการคิิดสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์และสตีีมมิ่่�งในยุุคดิิจิิทััล
2. 	มีีความรู้้� ทัักษะ ความสามารถในการวางกลยุุทธ์์และประกอบกิิจการสื่่�อสารในยุุคดิิจิิทััล
3. 	มีีความรู้้� ทัักษะ ความสามารถในการสร้้างนวััตกรรมการสื่่�อสารในยุุคดิิจิิทััล
4. 	มีีจรรยาบรรณวิิชาชีีพและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในยุุคดิิจิิทััล
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ สามารถประกอบวิิชาชีีพได้้ ดัังนี้้� นัักสร้้างสรรค์์ทางสื่่�อวิิทยุุ
โทรทััศน์์ หนัังสืือพิิมพ์์ ภาพยนตร์์ โฆษณา ประชาสััมพัันธ์์ สื่่อ� ชุุมชน นวััตกรรมการสื่่อ� สาร นัักผลิิตสื่่อ� ทางสื่่อ� วิิทยุุ โทรทััศน์์
หนัังสืือพิิมพ์์ ภาพยนตร์์ โฆษณา ประชาสััมพัันธ์์ สื่่�อชุุมชน นวััตกรรมการสื่่�อสาร นัักวางกลยุุทธ์์การสื่่�อสารทางสื่่�อวิิทยุุ
โทรทััศน์์ หนัังสืือพิิมพ์์ ภาพยนตร์์ โฆษณา ประชาสััมพัันธ์์ สื่่�อชุุมชน นวััตกรรมการสื่่�อสาร นัักนวััตกรรมการสื่่�อสารทาง
สื่่�อวิิทยุุ โทรทััศน์์ หนัังสืือพิิมพ์์ ภาพยนตร์์ โฆษณา ประชาสััมพัันธ์์ สื่่�อชุุมชน นวััตกรรมการสื่่�อสาร ผู้้�สื่่�อข่่าวในสื่่�อต่่าง ๆ
ผู้้�จััดและผู้้�ผลิิตรายการวิิทยุุ/โทรทััศน์์ ผู้้�ประกาศ พิิธีีกร ผู้้�ดำำ�เนิินรายการ ผู้้�เขีียนบท ผู้้�จััด ผู้้�สร้้างและผู้้�กำำ�กัับภาพยนตร์์
นัักสื่่�อสารมวลชน นัักหนัังสืือพิิมพ์์ นัักโฆษณา นัักประชาสััมพัันธ์์ นัักการสื่่�อสาร ในภาครััฐ เอกชน และองค์์กาไม่่แสวงหา
กำำ�ไร ผู้ป้� ระกอบการธุุรกิิจสื่อ่� ดิิจิทัิ ลั ผู้้�ผลิิตงานวิิดีโี อ งานโฆษณา อิิเวนต์์ นัักสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาดิิจิทัิ ลั นัักวางแผนการสื่่อ� สาร
เชิิงกลยุุทธ์์ นัักออกแบบและจััดการข้้อมููล นัักสื่่อ� สารองค์์กร ผู้้�ประกอบการด้้านนวััตกรรมการสื่่อ� สาร นัักสื่่อ� สารการตลาด
ดิิจิิทััล นัักสื่่�อสารชุุมชน

แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิทัิ ัล (15314) สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต
นิิเทศศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล รหััส 15314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ชื่่�อปริิญญา
นิิเทศศาสตรบััณฑิิต (การสื่่�อสารดิิจิิทััล)
Bachelor of Communication Arts
(Digital Communication)

ชื่่�อย่่อ
นศ.บ. (การสื่่�อสารดิิจิิทััล)
B. Com. Arts (Digital Communication)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์
รหััส 15
นิิเทศศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล
รหััส 15314

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีี
ประสบการณ์์ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือ
การเป็็นผู้้�นำำ�สัังคมอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี
หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า 25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม มสธ.31 ในหน้้า 527 และ
	ส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร เพื่่�อใช้้ประกอบการ
	พิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือ		
ประกาศนีียบััตร	วิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวง
	ศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)
	ทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง
หรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 85-89
สมััครภาคต้้น	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 92
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 94

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2572
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต
นิิเทศศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล รหััส 15314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 1 ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
กลุ่่�มวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
			 และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

าศิิลเทศศาสตร์์
ปศาสตร์์ (10)
สาขาวิิชานิิ
(15) แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล (15314)

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร

แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิทัิ ัล (15314) สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
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ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 10 ชุุดวิิชา
15206 คอนเทนต์์เชิิงสร้้างสรรค์์
15335 การวิิจััยการสื่่�อสารและ
16353 การสื่่�อสารการตลาด
15231 หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์		
การจััดการข้้อมููลในยุุคดิิจิิทััล		
ในยุุคดิิจิิทััล
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร 15336 การจััดการนวััตกรรมการสื่่�อสาร 16412 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
15266	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล		
องค์์กรเชิิงกลยุุทธ์์		นิิเทศศาสตร์์(1)
15307 กฎหมายและจริิยธรรม
15337 การสื่่�อสารเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง			
		
การสื่่�อสารในยุุคดิิจิิทััล		
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา
16426 การสื่่�อสารแบรนด์์(2)
16455 การสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์
16465 นวััตกรรมการสื่่�อสาร
(2)
									
และสตรีีมมิ่่�ง 			
16466 การประกอบกิิจการสื่่�อสาร
													
ในยุุคดิิจิิทััล
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตรหรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
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2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ทุุกสาขาวิิชา
ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
18	ชุุดวิิชา (108 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)

2.1 ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม หรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

2.2 ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร

10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 10 ชุุดวิิชา
15206 คอนเทนต์์เชิิงสร้้างสรรค์์
15335 การวิิจััยการสื่่�อสารและ
16353 การสื่่�อสารการตลาด		
15231 หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์		
การจััดการข้้อมููลในยุุคดิิจิทัิ ัล		
ในยุุคดิิจิทัิ ัล
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร 15336 การจััดการนวััตกรรมการสื่่�อสาร 16412 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
15266	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิทัิ ัล		
องค์์กรเชิิงกลยุุทธ์์		นิิเทศศาสตร์์(1)
15307 กฎหมายและจริิยธรรม
15337 การสื่่�อสารเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง			
		
การสื่่�อสารในยุุคดิิจิิทััล		
วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา
16426 การสื่่�อสารแบรนด์์(2)
16455 การสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์
16465 นวััตกรรมการสื่่�อสาร
(2)
									
และสตรีีมมิ่่�ง 			
16466 การประกอบกิิจการสื่่�อสาร
													
ในยุุคดิิจิทัิ ัล

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ

าศิิลเทศศาสตร์์
ปศาสตร์์ (10)
สาขาวิิชานิิ
(15) แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล (15314)

โครงสร้้างหลัักสููตร

แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิทัิ ัล (15314) สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตรหรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา  หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
16	ชุุดวิิชา (96 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
วิิชาแกน 10 ชุุดวิิชา
15206 คอนเทนต์์เชิิงสร้้างสรรค์์
15335
15231 หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์		
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร 15336
15266	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล		
15307 กฎหมายและจริิยธรรม
15337
		
การสื่่�อสารในยุุคดิิจิิทััล

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
การวิิจััยการสื่่�อสารและ
16353 การสื่่�อสารการตลาด		
การจััดการข้้อมููลในยุุคดิิจิิทััล		
ในยุุคดิิจิทัิ ัล
การจััดการนวััตกรรมการสื่่�อสาร 16412 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
องค์์กรเชิิงกลยุุทธ์์		นิิเทศศาสตร์์(1)
การสื่่�อสารเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง			

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่�ยื่่�นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ

าศิิลเทศศาสตร์์
ปศาสตร์์ (10)
สาขาวิิชานิิ
(15) แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล (15314)

วิิชาเฉพาะด้้าน 4 ชุุดวิิชา
16426 การสื่่�อสารแบรนด์์(1)
16455 การสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์
16465 นวััตกรรมการสื่่�อสาร
(1)
						
และสตรีีมมิ่่�ง 			
16466 การประกอบกิิจการสื่่�อสาร
							
ในยุุคดิิจิิทััล
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตรหรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ (15131)

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ รหััส 15131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์

Certificate in Communication Arts

ชื่่�อย่่อ
ป. วิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์

Cert. in Communication Arts

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์
รหััส 15
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์
รหััส 15131
เปิิดสอน 6 กลุ่่�มวิิชา* ดัังนี้้�
1) วารสารศาสตร์์ รหััส 1
2) วิิทยุุกระจายเสีียง รหััส 2
3) โทรทััศน์์ รหััส 3
4) ภาพยนตร์์ รหััส 4
5) การโฆษณา รหััส 5
6) การประชาสััมพัันธ์์ รหััส 6
*ผู้้�สมััครต้้องกรอกชื่่อ� และรหััสกลุ่่�มวิิชา
ที่่�ต้้องการศึึกษาลงในใบสมััครฯ (มสธ.1)
ข้้อ 19.3 และข้้อ 19.4 ให้้ครบถ้้วน
มิิฉะนั้้�นการสมััครของท่่านจะไม่่สมบููรณ์์

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1. 	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และประกอบอาชีีพมาแล้้ว
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษา
	ที่่�สมััคร หรืือ
2.	สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษามัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น (ม.3) หรืือเทีี ย บเท่่ า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง โดยมีีอายุุไม่่ต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
บริิบููรณ์์นัับถึึงวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
หรืือ ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า ตามที่่�กระทรวง
	ศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้น� สููง (ปวส.) หรืือเทีียบเท่่า
หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
	จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 91
สมััครภาคต้้น	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 93
สมััครภาคปลาย	ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 95
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หลัักสููตรประกาศนีียบััตร
ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ รหััส 15131 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
4	ชุุดวิิชา
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 1 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมวดวิิชาเฉพาะ
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- วิิชาแกน	
1	ชุุดวิิชา
(2)
)
		 15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน
- วิิชาเฉพาะด้้าน	
4	ชุุดวิิชา
เลืือก 1 กลุ่่�มวิิชา จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�งต่่อไปนี้้�
1) กลุ่่�มวิิชาวารสารศาสตร์์ รหััส 1
16338 การสื่่�อข่่าวและการเขีียนข่่าว
16440 การเขีียนเชิิงวารสารศาสตร์์(1)
16339 การรายงานข่่าวและการบรรณาธิิกร
16441 การผลิิตและการเผยแพร่่งานวารสารศาสตร์์(1)
2) กลุ่่�มวิิชาวิิทยุุกระจายเสีียง รหััส 2
16343 การเขีียนบทวิิทยุุกระจายเสีียง
16445 การจััดรายการวิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุออนไลน์์(1)
16344 การพููดและการแสดงสำำ�หรัับวิิทยุุกระจายเสีียง(1) 16446 การผลิิตรายการวิิทยุุกระจายเสีียง(1)
3) กลุ่่�มวิิชาโทรทััศน์์ รหััส 3
16374 การสร้้างสารเพื่่�อผลิิตรายการโทรทััศน์์
16448 การผลิิตรายการโทรทััศน์์เบื้้�องต้้น(1) 		
16419 การจััดรายการโทรทััศน์์
16449 การสร้้างสรรค์์และการผลิิตรายการโทรทััศน์์ขั้้�นสููง(1)
4) กลุ่่�มวิิชาภาพยนตร์์ รหััส 4
16350 ศิิลปะภาพถ่่ายและภาพยนตร์์
16423 การผลิิตภาพยนตร์์ขั้้�นสููง(1)
16351 ทฤษฎีีและการวิิจารณ์์ภาพยนตร์์
16452 การผลิิตภาพยนตร์์เบื้้�องต้้น(1)
5) กลุ่่�มวิิชาการโฆษณา รหััส 5
15205 หลัักการประชาสััมพัันธ์์และโฆษณา
16426 การสร้้างสรรค์์งานโฆษณา(1)
		
(1)
16354 สื่่�อโฆษณา
16455 การรณรงค์์และการผลิิตงานโฆษณา
6) กลุ่่�มวิิชาการประชาสััมพัันธ์์ รหััส 6
15205 หลัักการประชาสััมพัันธ์์และโฆษณา
16457 การเขีียนเพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์(1)
15356 กลยุุทธ์์การประชาสััมพัันธ์์
16458 การสร้้างสรรค์์และการผลิิตงานประชาสััมพัันธ์์(1)
หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เปลี่่�ยนชื่่�อชุุดวิิชาเป็็น “หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์” ตั้้�งแต่่ภาคต้้น/2565 เป็็นต้้นไป

ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์ (15131)

หมวดวิิชาเฉพาะ
- วิิชาแกน	
- วิิชาเฉพาะด้้าน	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)
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สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ รหััส 15

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต
นิิเทศศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล รหััส 15314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
16353 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
10103	ทัักษะชีีวิิต
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาซียน
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
1,100 บาท
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
16353 การสื่่�อสารการตลาดในยุุคดิิจิิทััล
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
3)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
16353 การสื่่�อสารการตลาดในยุุคดิิจิิทััล
4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
15206 คอนเทนต์์เชิิงสร้้างสรรค์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
15231 หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
16353 การสื่่�อสารการตลาดในยุุคดิิจิิทััล
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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1) กลุ่่�มวิิชาวารสารศาสตร์์ รหััส 1
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16338 การสื่่�อข่่าวและการเขีียนข่่าว
16440 การเขีียนเชิิงวารสารศาสตร์์(1)

1,100 บาท
1,100 บาท
4,300 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

2) กลุ่่�มวิิชาวิิทยุุกระจายเสีียง รหััส 2
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16344 การพููดและการแสดงสำำ�หรัับวิิทยุุกระจายเสีียง(1)
16445 การจััดรายการวิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุออนไลน์์

1,100 บาท
4,500 บาท
1,200 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
5,400 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
5,900 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
3,500 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
3,500 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

3) กลุ่่�มวิิชาโทรทััศน์์ รหััส 3
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16374 การสร้้างสารเพื่่�อผลิิตรายการโทรทััศน์์
16448 การสร้้างสรรค์์และการผลิิตรายการโทรทััศน์์เบื้้�องต้้น(1)
4) กลุ่่�มวิิชาภาพยนตร์์ รหััส 4
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16350 	ศิิลปะภาพถ่่ายและภาพยนตร์์
16452 การผลิิตภาพยนตร์์เบื้้�องต้้น(1)
5) กลุ่่�มวิิชาการโฆษณา รหััส 5
15205 หลัักการประชาสััมพัันธ์์และโฆษณา
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16426 การสร้้างสรรค์์งานโฆษณา(1)
6) กลุ่่�มวิิชาการประชาสััมพัันธ์์ รหััส 6
15205 หลัักการประชาสััมพัันธ์์และโฆษณา
15231 ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับสื่่�อมวลชน(2)
16457 การเขีียนเพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์(1)

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ
(2)
เปลี่่�ยนชื่่�อชุุดวิิชาเป็็น “หลัักวิิชาชีีพนิิเทศศาสตร์์” ตั้้�งแต่่ภาคต้้น/2565 เป็็นต้้นไป

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)

94 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ รหััส 15

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต

นิิเทศศาสตรบััณฑิิต แขนงวิิชาการสื่่�อสารดิิจิิทััล รหััส 15314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2565
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
1,000 บาท
15266 	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล
ชุุดวิิชา

2)	สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10151 ไทยศึึกษา
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร
15266 	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10151 ไทยศึึกษา
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร
15266 	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

4)	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
1,000 บาท
15232 แนวคิิดและทฤษฎีีการสื่่�อสาร
1,000 บาท
15266 	สื่่�อศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
4,200 บาท

เสาร์์
เสาร์์

2) กลุ่่�มวิิชาวิิทยุุกระจายเสีียง รหััส 2
16343 การเขีียนบทวิิทยุุกระจายเสีียง
16446 การผลิิตรายการวิิทยุุกระจายเสีียง(1)

1,100 บาท
4,600 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

3) กลุ่่�มวิิชาโทรทััศน์์ รหััส 3
16419 การจััดรายการโทรทััศน์์
16449 การสร้้างสรรค์์และการผลิิตรายการโทรทััศน์์ขั้้�นสููง(1)

1,100 บาท
5,800 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

4) กลุ่่�มวิิชาภาพยนตร์์ รหััส 4
16351 ทฤษฎีีและการวิิจารณ์์ภาพยนตร์์
16423 การผลิิตภาพยนตร์์ขั้้�นสููง(1)

1,100 บาท
4,800 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท
4,200 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
3,400 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566	บ่่าย

5) กลุ่่�มวิิชาการโฆษณา รหััส 5
16354 สื่่�อโฆษณา
16455 การรณรงค์์และการผลิิตงานโฆษณา(1)
6) กลุ่่�มวิิชาการประชาสััมพัันธ์์ รหััส 6
16356 กลยุุทธ์์การประชาสััมพัันธ์์
16458 การสร้้างสรรค์์และการผลิิตงานประชาสััมพัันธ์์(1)

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิ

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

1) กลุ่่�มวิิชาวารสารศาสตร์์ รหััส 1
16339 การรายงานข่่าวและการบรรณาธิิกร
16441 การผลิิตและเผยแพร่่งานวารสารศาสตร์์(1)

สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์ (15)

ชุุดวิิชา

