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ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหลักสูตรการเรียน 
การสอนที่เน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการผลิตสื่อหลากหลาย
แขนง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารที่หลอมรวมสื่อประเภท
ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน (Convergence Media)  
 นอกจากนี้หลักสูตรยังเตรียมผู้เรียนให้ เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.2 จุดเด่นของหลักสูตร 
 หลักสูตรนิเทศศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์แบบองค์รวม  ที่มุ่งให้บัณฑิตมีทักษะ
ความรู้รอบด้าน โดยบัณฑิตแต่ละคนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการผลิตสื่อได้หลากหลายแขนง 
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ บัณฑิตมีความเท่าทันเทคโนโลยีสื่อ
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ในรูปแบบคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence Media)  
 และหลักสูตรยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่โลกวิชาชีพ โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วย
เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านวิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้หลักสูตรนิเทศศาสตร์ยังมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่าน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในรายวิชาการฝึกฝนทักษะการผลิตสื่อแขนงต่างๆ ที่จะทำ
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม 



 สำหรับกระบวนการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Exam) ทางหลักสูตรได้จ ัดให ้มี
คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ร่วมกันกำหนดวิธีการประเมินผลเพื่อให้ครอบคลุมทุกสาระของหลักสูตร  
ก่อนสำเร็จการศึกษา 
 
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการผลิตสื ่อหลากหลายแขนง        
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการออกแบบและใช้สื่อดังกล่าวใน
แบบออนไลน์ 

1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในโลก
ของการสื่อสารที่หลอมรวมสื่อประเภทต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน  

1.3.3 พัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่โลกวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้คู่การปฏิบัติและฝึกใช้
เครื่องมือที่มีมาตรฐานเดียวกันกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน 

1.3.4 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อมวลชน 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1) ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ 
2) ผู้ผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ 
3) ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์   
4) กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร   
5) ผู้สื่อข่าว  
6) ช่างภาพ  
7) ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ 
8) นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ 
9) ผู้ออกแบบสื่อ 
10) นักสื่อสารมวลชนในทุกแขนง 

 
แนวทางการศึกษาต่อ 
สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การสื่อสาร 
การตลาด หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 



แผนการศึกษา   
          หลักสูตรนิเทศศาสตร์   (รวม 170 หน่วยกิต)    

ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
1 GEN60-112  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) 

GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต     4(2-4-6) 
GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ 
ปัจจุบันและอนาคต*                              4(0-0-8)                                          
CMM60-101 การสื่อสารมวลชน               4(4-0-8) 
ICT60-111 การจัดการงานเอกสารและ 
การประมวลผลข้อมูล                      2(0-4-2) 

 

GEN60-113  ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร                                           
                                                       2(1-2-3)                
GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการ 
เป็นพลเมืองโลก                                    4(3-2-7) 
MTA60-101 การออกแบบกราฟิกเพื่อการ 
นำเสนอ                                             2(1-2-3) 
DIM60 - 101 การรู้สารสนเทศ                  2(2-0-4)                
CMM60-102 ภาษาในงานสื่อสารมวลชน       4(4-0-8) 
CMM60-103 การถ่ายภาพเบื้องต้น             4(2-4-6) 

GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ร่วมสมัย                                      4(2-4-6)  
GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม                 2(1-2-3)  
CMM60-104 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร    4(4-0-8) 
CMM60-105 การสื่อข่าวและการ 
รายงานข่าวข้ันต้น                          4(4-0-8)  
CMM60-106 จิตวิทยาการสื่อสาร          2(2-0-4) 
 

 รวม 12 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 
2 GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและ 

ความเป็นอยู่ที่ดี                                           2(1-2-3)   
GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจำวัน                                         4(3-2-7)  
CMM60-201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน์                                         4(4-0-8)  
CMM60-202 การโฆษณาเบื้องต้น                    3(3-0-6) 
CMM60-203 การบรรณาธิกรและการผลิต 
สื่อสิ่งพิมพ ์                                                 4(2-4-6)        

GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน    4(2-4-6) 
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด        4(2-4-6) 
CMM60-204 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น           3(3-0-6) 
CMM60-205 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
ข้ันต้น                                                        4(2-4-6) 
เอกเลือก1 (2) 
 

GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ทางธุรกิจ                                             4(2-4-6) 
CMM60-206 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 
ข้ันต้น                                                  4(2-4-6) 
CMM60-207 กฎหมายและจริยธรรม 
สื่อสารมวลชน                                       4(4-0-8) 
เอกเลือก 2  (4) 

 รวม 17 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 
3 GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงาม  4(3-2-7) 

CMM60-301 การออกแบบสื่อออนไลน์              4(2-4-6) 
เอกเลือก 3 + 4 (8) 

CMM60-302 การผลิตสื่อคอนเวอร์เจนซ์            4(2-4-6) 
CMM60-303 การวิจัยนิเทศศาสตร์                   4(2-4-6) 
CMM60-390  เตรียมสหกิจศึกษา                     1(2-0-4) 
เอกเลือก 4 + 5  (7)                                

CMM60-304 การวิเคราะห์วิจารณ์สื่อ   3(3-0-6) 
CMM60-305 โครงงานนิเทศศาสตร์ 1   2(0-4-2) 
CMM60-306 ภาษาอังกฤษสำหรับ 
นิเทศศาสตร์                                  4(4-0-8) 
เอกเลือก 6  (3)                                

 รวม 16 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
4 CMM60-401 โครงงานนิเทศศาสตร์ 2        6(0-12-6) 

CMM60-402 การจัดการธุรกิจสื่อ              4(4-0-8) 
เอกเลือก 7 (4)                                

CMM60-491  สหกิจศึกษา                            8(0-40-0)                                    
 หรือ 
CMM60-492 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ                 8(0-40-0)                       

เลือกเสรี 1 + 2  (8)  
 

 รวม 14 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต 
  

 หมายเหตุ * ไม่นับหนว่ยกิตในโครงสร้าง 

 
 


