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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา            วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตร์ 
      ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 - รหัสหลักสูตร  25520021100459 
 - ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Communication Arts 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) 
 ชื่อย่อ  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
 ชื่อเต็ม  Bachelor of Arts (Communication Arts)  
 ชื่อย่อ  B.A. (Communication Arts)  
3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 132  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (ทางวิชาการ) 
5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 

สภา มก. อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 3/2561  
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
สถานภาพของหลักสูตร 

 - หลักสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 
 - ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 
 - เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 
 - ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2556 

การพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
 - ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปี พ.ศ. 2563 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  นักข่าว 
8.2  นักโฆษณา 
8.3  ผู้เขียนบทรายการวิทยุ โทรทัศน์ ละคร และภาพยนตร์ 
8.4  นักประชาสัมพันธ์ 
8.5  นักสื่อสารการตลาด 
8.6  ช่างภาพ 
8.7  บรรณาธิการ 
8.8  ผู้ดูแลงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก 
8.9  พิธีกรและผู้ประกาศข่าว 
8.10 ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ–สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. อาจารย ์ นายกฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี ศษ.บ..บ 
ศษ.ม. 
ปร.ด. 
 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าพระนครเหนือ 

2547 
2549 
2557 

2. อาจารย ์ นายขจร  ฝา้ยเทศ ร.บ. 
 
นศ.ม. 
ปร.ด. 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
เกียรตินิยมอันดับสอง 
สื่อสารมวลชน 
สื่อสารมวลชน  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2537 
 

2540 
2547 

3. อาจารย ์ นางดวงแก้ว เงินพูลทรัพย ์ ศศ.บ. 
 
อ.ม. 
 
ปร.ด. 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร ์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์  
สารสนเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2542 
 

   2550 
 
   2560 

4. อาจารย ์ นางนัดดาวดี นุ่มนาค    ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

บรรณารักษศาสตร ์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

2543 
2548 
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5. อาจารย ์ นางสาววราพรรณ อภิศุภะโชค   กศ.บ. 
 
อ.ม. 
 
ปร.ด. 

บรรณารักษศาสตร ์
เกียรตินิยมอันดับสอง 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร ์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2544 
 

2549 
 

2558 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 

   3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต 
   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

       .1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
          - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข    ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
          - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
          - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า  13 หน่วยกิต 
          - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า    4 หน่วยกิต 
          - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์    ไม่น้อยกว่า    4 หน่วยกิต 
       2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต 
  -วิชาเฉพาะบังคับ       66 หน่วยกิต 
  -วิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา 
 

 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข              ไม่น้อยกว่า     3     หน่วยกิต 
                               01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา             1(0-2-1) 

(Physical Education Activities) 
                               และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา  
      ทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 

  .1 2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า           6    หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุม่สาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
              1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร            ไม่น้อยกว่า        13   หน่วยกิต 

.01999021        ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               3(3-0-6) 
                                                    (Thai Language for Communication) 

 01371111 สื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้                      1(1-0-2) 
                     (Information Media for learning) 
   ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา            .9( - - ) 

        1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า       4 หน่วยกิต 
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.01999111   ศาสตร์แห่งแผ่นดิน                              .2(2-0-4) 
 (Knowledge of the Land) 

                               และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา  
      ทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

              1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์     ไม่น้อยกว่า      4   หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม

สาระสุนทรียศาสตร์ 
       2) หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า       96   หน่วยกิต 
           2.1 วิชาเฉพาะบังคับ          .66   หน่วยกิต 

01352111 หลักนิเทศศาสตร์ 
(Principles   of  Communication  Arts) 

3(3-0-6) 

01352141** วารสารศาสตร์เบื้องต้น 
(Introduction  to  Journalism) 

3(3-0-6) 

01352212**1 วาทนิเทศและศิลปะการแสดงเบื้องต้น 
(Introduction  to  Speech  and Performing Arts) 

3(2-2-5) 

01352214** เทคโนโลยีเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
(Technology for  Communication  Arts) 

3(2-2-5) 

01352221 หลักการประชาสัมพันธ์ 
(Principles of Public  Relations) 

3(3-0-6) 

01352231 หลักการโฆษณา 
(Principles of Advertising)        

3(3-0-6) 

     01352234* การเป็นผู้ประกอบการนิเทศศาสตร์ 
(Communication Arts Entrepreneurship  ) 

3(3-0-6) 

     01352241** การสื่อข่าวและเขียนข่าวส าหรับวารสารศาสตร์ 
(Reporting  and  News  Writing for Journalism) 

3(2-2-5) 
 

01352242** การถ่ายภาพดิจิทัล 
(Digital Photography) 

3(2-2-5) 

01352251 การกระจายเสียงและภาพเบื้องต้น 
(Introduction  to  Broadcasting) 

3(3-0-6) 

01352261 การภาพยนตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
                                                 

 

* รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
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(Introduction to Films) 
01352311 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน 

(Mass Media Laws and Ethics) 
3(3-0-6) 

01352315** ทฤษฎีการสื่อสาร 
(Communication Theories) 

3(3-0-6) 

01352318 การรู้เท่าทันสื่อ  
(Media Literacy) 

3(3-0-6) 
 

01352319** เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับสังคม 
(Information and Communication Technology   
Society) 

3(3-0-6) 

01352333 การสื่อสารการตลาด 
(Marketing Communication) 

3(3-0-6) 

01352334*2 การสื่อสารสากล 
(Global Communication) 

3(3-0-6) 
 

01352354** การออกแบบสร้างสรรค์เพ่ือการผลิตสื่อ 
(Creative Design for Media Production)    

3(2-2-5) 

01352441** การบรรณาธิกรนิตยสาร 
(Magazine Writing and  Editing) 

3(2-2-5) 

01352454** การผลิตรายการส าหรับสื่อดิจิทัล 
(Program Productions for Digital Media) 

3(1-4-4) 

01352491** ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Basic.Research.Methodology.in.Communicatiom Arts) 
01352499 ฝึกงาน  3  
 (Practicum)  

     2.2  วิชาเฉพาะเลือก         30 หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้               

 

01352112* การสื่อสารการเมือง 
(Political Communication) 

3(3-0-6) 

01352213 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
(Persuasive  Communication) 

3(3-0-6) 
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01352222* การสื่อสารในภาวะวิกฤต  
(Crisis Communication) 

3(3-0-6) 

01352223* การวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations Strategic Planning)3 
 

3(3-0-6) 

01352224* การสื่อสารเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainability Communication) 

3(3-0-6) 
 

01352272*      การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือองค์กรสื่อสารมวลชน 
     (Development of Innovation for Corporate   
     Mass Communications) 

3(3-0-6) 

01352273*      ทักษะสารสนเทศในงานนิเทศศาสตร์ 

     (Information Skills for.Communication.Arts)    

3(3-0-6) 

01352274* การรู้เท่าทันดิจิทัล  
(Digital Literacy) 

3(3-0-6) 

01352313 การสื่อสารในองค์การ 
(Organizational Communication)    

3(3-0-6) 
 

01352316** พฤติกรรมผู้รับสาร 
(Audience Behaviors)    

3(3-0-6) 
 

01352322** สื่อประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations Media)    

3(3-0-6) 
 

01352331 ศิลปะและการออกแบบโฆษณา 
(Arts and Advertising design)    

3(2-2-5) 
 

01352332** การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา 
(Advertising Creativity and Production)    

3(2-2-5) 
 

01352335* การจัดการตราสินค้า 
     (Brand Management) 

3(3-0-6) 

01352336* การตลาดเชิงกิจกรรมส าหรับนักนิเทศศาสตร์  
(Event Marketing for Communicators) 

3(3-0-6) 

01352341** ศิลปะการเขียนเพ่ือสื่อดิจิทัล 
(The art of writing for digital media) 

3(3-0-6) 

                                                 

 

* รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
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01352343 การถ่ายภาพขั้นสูง 
(Advanced Photography) 

3(2-2-5) 

01352352** การผลิตข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล 
(Digital News Production) 

3(2-2-5) 

01352353** การสร้างสรรค์และเขียนบทส าหรับสื่อดิจิทัล 
(Creativity and Script Writing for Digital   
Media) 4 

3(2-2-5) 
 

01352390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education Preparation)    

1(1-0-2) 
 

01352431** การวางแผนงานโฆษณา  
(Advertising Planning) 

3(3-0-6) 

01352434 การเขียนบทโฆษณา  
(Advertising Writing) 

3(2-2-5) 

     01352436      การจัดการงานบริการลูกค้า 
(Client Service Management) 

3(3-0-6) 

01352452** การบริหารองค์กรสื่อดิจิทัล 
(Digital Media Management) 

3(3-0-6) 
 

01352490      สหกิจศึกษา 6 
              (Cooperative Education) 

 

 

กลุ่ม             3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิตวิชาอ่ืน ๆ
และเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาอีก  

                                                 

 

* รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
 


