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1. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย                :  นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย 
 ภาษาอังกฤษ            :  Bachelor of Communication Arts in Digital Multimedia 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)            :   นิเทศศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) 
 ชื่อย:อ (ไทย)             :   นศ.บ. (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)        : Bachelor of Communication Arts (Digital Multimedia) 
 ชื่อย:อ (อังกฤษ)         : B.Com.Arts (Digital Multimedia) 
 

 
3. จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

130  หน:วยกิต 
 
4. อัตราค:าธรรมเนียมการศึกษา 
 

เหมาจ:ายรายปE ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 
18,000 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 3,600 บาท 

 
5. อาชีพท่ีสามารถประกอบได5หลังสําเร็จการศึกษา   
 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดNหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัล
มัลติมีเดีย 

1) อาชีพดNานการผลิตสื่อมัลติมีเดียทางสื่อดิจิทัล ท้ังดNานงานกราฟTก สื่อสิ่งพิมพUดิจิทัล และ
เว็บไซตU เช:น กราฟTกดีไซนU  นักสรNางสรรคU  ออกแบบเว็บไซตU ผลิตหนังสือ หนังสือพิมพU นิตยสาร และ
สื่อสิ่งพิมพU งานโฆษณา เปZนตNน 

2) อาชีพดNานการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล เช:น การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนU งาน
ภาพยนตรUโฆษณา และภาพยนตรUดิจิทัล  ในตําแหน:งต:างๆ ท้ังระดับชาติและระดับทNองถ่ิน อาทิ 
ผูNประกอบการธุรกิจสื่อ  ผูNผลิตรายการ  ผูNควบคุมการผลิต ผูNกํากับการแสดง ตากลNอง นักตัดต:อ ผูN
สรNางสรรคUรายการ  นักเขียนบท  ผูNประกาศ ผูNดําเนินรายการ ผูNสื่อข:าว นักจัดรายการ เปZนตNน 



3) อาชีพในงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขNองกับสื่อดิจิทัล เช:น นักสื่อสารองคUกร นักสรNางสรรคUสื่อโฆษณา
และประชาสัมพันธU นักสรNางสรรคUกิจกรรมพิเศษ นักบริหารงานลูกคNา นักสรNางตราสินคNา นักวางแผน
สื่อและเลือกใชNสื่อ นักออกแบบงานกราฟTก นักการสื่อสารผ:านสื่อดิจิทัล ฯลฯ  
 

6. วัตถุประสงค:ของหลักสูตร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย มีวัตถุประสงคUในการผลิตบัณฑิต

ดังนี้ 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูNในแนวคิดและเทคนิคการสื่อสารทางสื่อดิจิทัล และสามารถ

สรNางสรรคUความรูNนั้นมาประยุกตUใชNในการประกอบวิชาชีพดNานการสื่อสารไดNอย:างมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะความสามารถในการเปZนผูNประกอบการสื่อดิจิทัล มีความรูNใน

การบูรณาการดNานการผลิตเนื้อหา การบริหารจัดการ และการใชNเทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดีย เพ่ือ
เปZนผูNประกอบการสื่อในระดับทNองถ่ินและภูมิภาคท่ีมีคุณภาพ 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทัศนคติท่ีดีต:อวิชาชีพนิเทศศาสตรU ผลิตและสรNางสรรคUผลงานดNวย
ความสํานึกรักในวิชาชีพและรับผิดชอบในผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต:อทNองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ 
 

7. หลักสูตร 
จํานวนหน:วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม:นNอยกว:า  130 หน:วยกิต 
 

โครงสร5างหลักสูตร หน:วยกิต 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป (General Education)  
1) กลุ:มวิชาคณิตศาสตรU วิทยาศาสตรU และเทคโนโลยี 9 หน:วยกิต 
2) กลุ:มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน:วยกิต 
3) กลุ:มวิชามนุษยศาสตรU  6 หน:วยกิต 
4) กลุ:มวิชาสังคมศาสตรU   6 หน:วยกิต  

30 

หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specification)  94 
1) กลุ:มวิชาแกน (Core Courses) 39 หน:วยกิต  
2) กลุ:มวิชาเฉพาะดNาน (Specification Courses)  48 หน:วยกิต  
-  เอกบังคับ 21 หน:วยกิต  
-  เอกเลือก 27 หน:วยกิต  
3) กลุ:มวิชาปฏิบัติการฝfกประสบการณUวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน:วยกิต  
หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective)  6 

รวม 130 
 
 
 
 
 
 



8. รายช่ือวิชาเด�น 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
DM1104 หลักกระจายเสียงและแพร:ภาพทางสื่อดิจิทัล  

(Principles of Digital Broadcasting) 
DM1106 หลักการสรNางภาพดิจิทัล (Principles of Digital Photography) 
DM1108 ภูมิทัศนUสื่อ (Media Landscape) 
DM1109 เศรษฐศาสตรUยุคดิจิทัล (Economics in Digital Age) 
DM1301 การเปZนผูNประกอบการสื่อ (Media Entrepreneurship) 
DM2202 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนUทางสื่อดิจิทัล  

(Broadcasting Production for Digital Media) 
DM2203 การผลิตสิ่งพิมพUยุคดิจิทัล 

(Publication Production in Digital Age) 
DM2301 การบริหารองคUกรสื่อยุคดิจิทัล 

(Media Organization Management in Digital Age) 
DM2302 ธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมสื่อ 

(Business and Marketing for Media Industries) 
DM2303 การผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนผสานกับโลกจริง 

(Augmeted Reality Production) 
DM3201 การออกแบบมัลติสกรีน  (Multi-Screen Design) 
DM3202 การพัฒนาโปรแกรมอรรถประโยชนUเพ่ือการสื่อสาร  

(Application Programming for Communication) 
DM3210 การเล:าเรื่องทางสื่อดิจิทัล (Storytelling in Digital Media) 
DM3301 วารสารศาสตรUยุคดิจิทัล (Journalism in Digital Age) 
DM3302 การผลิตรายการข:าวทางสื่อดิจิทัล (News Production for Digital Media) 
DM3305 ภาพยนตรUดิจิทัล (Digital Film) 

 

   


