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(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
 
ชื่อหลักสูตร > สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์
อักษรย่อ    > สท.บ.สารสนเทศศาสตร์ (จ านวนไม่น้อยกวา่ 138 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการสารสนเทศดิจทิัล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการ
น าเสนอข้อมูล  การออกแบบและผลติสื่อดิจิทัล การให้บริการสารสนเทศดิจทิัล ทักษะในการวิจัยและการจัดการ
เชิงกลยุทธ ์

 
จุดเด่นของหลักสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการจัดการและให้บริการสารสนเทศดิจิทัล  การออกแบบ
และผลิตสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และน าเสนอข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์             
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3             
ข้อ 11 โดยต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรค          
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

ผู้สร้างเนื้อหาดิจทิัล (Digital Content Creator) ผู้จัดการเนื้อหาบนสื่อ (Media Content Manager) 
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักออกแบบและพัฒนาสารสนเทศ (Information Designer) นักวิเคราะห์ 
และจัดการเอกสาร (Document Management/Analyst) บรรณารักษ์ (Librarian) นักวิชาการสารสนเทศ 
(Information Specialist) 
 
 
  



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อักษรย่อ     > วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต (โปรแกรมปกติ) 

        จ านวนไมน่้อยกว่า 136 หน่วยกิต (โปรแกรมสหกิจศึกษา) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ พัฒนา และจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ทันสมัย เน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เปน็
ประโยชน์ต่อการประกอบวชิาชพีในอนาคต โดยสามารถประยกุต์งานดา้นซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การจัดการข้อมูล  
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถทัดเทียมในระดบัสากล รวมทั้ง 
มุ่งสร้างสรรค์ผลงานเพื่อบริการวิชาการสูส่ังคม 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 

มีรายวิชาที่หลากหลายครอบคลมุความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกแขนง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ และมีทรัพยากรการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 หมวด 3          
ข้อ 11 โดยต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เป็นโรค          
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีคุณสมบตัิอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและเอก สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง                   
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

1. นักวิเคราะห์ข้อมูล 
2. นักวิชาการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
5. นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์ 
6. นักพัฒนาโปรแกรมบนสมารท์โฟน 
7. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและแมข่่าย 
8. ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. นักพัฒนาเวบ็ไซต ์
10. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
11. นักวิชาชีพ ในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  



สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
อักษรย่อ     > วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (จ านวนไมน่้อยกว่า 142 หน่วยกิต) 
 

ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชพีดา้นการพฒันาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ พัฒนาเว็บไซต์ 
พัฒนาโปรแกรมบนมือถือ พัฒนาโปรแกรมด้วยระบบ IOT เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ ออกแบบและทดสอบ
ระบบ และเรียนให้ได้ความรู้ มคีวามสุข มีงานรองรับพร้อมมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อไปพัฒนาสังคมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้เจริญรุ่งเรือง  
 

จุดเด่นของหลักสูตร 
มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการสอนที่มีศักยภาพที่สอนให้

นิสิตมีความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสอนให้มีความสุขในการเรียน หลักสูตรมีการปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาให้มีความทนัสมยัในทุกปีการศึกษา หลักสูตรเปน็ที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกและเป็นสาขาวชิาที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 หมวด 3 ข้อ 

11 โดยต้องเปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
 

แนวทางในการศึกษาต่อ 
สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ              

ที่เก่ียวข้องในสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 

แนวทางในการประกอบอาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพทัง้ภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพได้ดังนี้ 

1. กลุ่มพัฒนาซอฟแวร์ (Software development) 
1) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 
2) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Developer) 
3) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) 
4) นักพัฒนาโปรแกรมในอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT Developer) 

2. กลุ่มออกแบบและทดสอบระบบ 
1) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer) 
2) นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester) 
3) นักการตลาดดจิิทัลและออกแบบ UX&UI (Digital Marketing and UX&UI Designer) 
4) นักออกแบบ Interface (User Interface Designer) 
5) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 

3. กลุ่มบริหารจัดการโครงการ 
1) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
2) วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) 
3)  



4. กลุ่มสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยและวิชาการ 
1) นักวิจัย (Researcher)  
2) ครูและอาจารย์ (Lecturer) 
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical officer)  
4) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology officer) 

5. กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1) กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2) ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) 
3)  ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network Architecture Designer) 
4)  ผู้เชี่ยวชาญความมัน่คงไซเบอร์ (Cybersecurity Professional) 
5)  ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) 

  



สาขาวิชาสื่อนฤมิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต 
อักษรย่อ     > วท.บ.สื่อนฤมิต จ านวน 128 หน่วยกิต (โปรแกรมปกติ) 
       จ านวน 134 หน่วยกิต (โปรแกรมสหกิจศึกษา) 
 

ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต มุ่งเน้นผลิตบณัฑิตให้มีศักยภาพในการพัฒนาสื่อดิจิทัล 

ด้วยการบูรณาการความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ด้านศลิปะ การสื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
 

จุดเด่นของหลักสูตร 
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎี และขั้นตอนวิธีเก่ียวกับสื่อดิจิทัล และสามารถบูรณาการความคิด

สร้างสรรค์ ด้านศิลปะและการออกแบบ การสื่อสาร แอนนิเมชนั 2 มิติ และ 3 มิติ โมชันอินโฟกราฟิก เทคโนโลยี
มัลติมีเดียและเกม ภาพยนตร์และโฆษณา รวมถึงการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาสื่อดิจทิัลได้อย่างเหมาะสม 

2. มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏบิัติ เนน้ความรู้ ทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. สามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่การด าเนินธุรกิจด้านสื่อดิจิทัล 
4. มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชพีด้านสื่อนฤมิต และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสงัคม 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิตามข้อบังคบั

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ว่าดว้ยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 11 คุณวุฒิ และคุณสมบัติของ
ผู้มีสิทธิสมัครเปน็นสิิต และเปน็ไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม เก่ียวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 
 

แนวทางในการศึกษาต่อ 
บัณฑิตที่จบหลักสูตรสื่อนฤมิต สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านศิลปะและการ

ออกแบบ การออกแบบสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ เทคโนโลยีมลัติมีเดยี 
 

แนวทางในการประกอบอาชีพ 
1. นักออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน 
2. นักออกแบบและพัฒนาเกม 
3. นักออกแบบและพัฒนาสื่อประสมและปฏิสัมพันธ์ 
4. นักออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
5. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
6. นักออกแบบและพัฒนาสื่อโฆษณา 
7. นักออกแบบงานกราฟิก 
8. นักออกแบบและพัฒนาสื่อทางการเรียนรู้ 
9. นักออกแบบและพัฒนาสื่อภาพยนตร์และโฆษณา 
10. ช่างถา่ยภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
11. พนักงานโสตทัศนปูกรณ์  
12. โมชนัอินโฟกราฟิก 



สาขาวชิาเทคโนโลยนีวตักรรมส าหรบัธุรกจิสมัยใหม่ 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2563) 

 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยนีวัตกรรมส าหรับธุรกิจสมัยใหม่ 
อักษรย่อ    > วท.บ.เทคโนโลยนีวัตกรรมส าหรับธุรกิจสมัยใหม่ (จ านวนไมน่้อยกว่า 129 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาบคุลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเก่ียวกับการพฒันาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อการค้า รวมทั้งนวัตกรรมทางดิจิทัลทีส่ามารถพัฒนาความเปน็อยู่ของคนในสังคมให้มีประสิทธิภาพ  
และรองรับภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ซึ่งต้องใช้ความสามารถของนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการแข่งขัน  
โดยการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจะเป็นการเรียนการสอนแบบ Work-integrated Learning : WiL เรียนรู้
ควบคู่กับการท างาน เน้นการเรียนจริง รู้จริง และท าจริง เปน็การเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกงานโดยต้องการให้ผู้เรียน
บรรลุสมรรถนะของอาชีพ ซึ่งสดัส่วนของการเรียนในหลักสูตรของภาคทฤษฎี และปฏิบตัิจะใกล้เคียงกัน 
 
จดุเดน่ของหลักสตูร 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจะเป็นการเรียนการสอนแบบ Work-integrated Learning : WiL  
เรียนรู้ควบคู่กับการท างาน ได้รบัทุนการศึกษาจากบริษทั ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และได้งานท า 100% ภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 หมวด 3        
ข้อ 11 โดยต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เป็น 
โรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการศกึษาตอ่ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและเอก สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  
และสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 
 เป็นพนักงานประจ าของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ประกอบอาชีพอื่นๆ ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่สนบัสนุนดา้นคอมพิวเตอร์ 
 2. เจ้าหน้าที่วิชาการคอมพิวเตอร์ 
 3. นักพัฒนาระบบ 
 4. นักออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
 5. ผู้ประกอบการค้าปลีก 
 6. ข้าราชการครู 
 7. โปรแกรมเมอร์ 
 8. นักพัฒนาแอพพลิเคชัน่ 
 9. สารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร 
 

  



สาขาวชิาวทิยาการขอ้มลูประยกุต์ 
(หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2564) 

 
ชือ่หลกัสตูร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ 
อักษรย่อ    > วท.บ.วิทยาการขอ้มูลประยุกต์ (จ านวนไมน่้อยกว่า 135 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

ครอบคลุมการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติทางด้านวิทยาศาสตร์และนวตักรรมข้อมูล
ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติซึ่งหลักสูตรจัดการศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์
ความรู้ ทั้ง 4 ศาสตร์วชิา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ที่ประกอบด้วย การออกแบบ วางแผน วิเคราะห์สรุปผล และ การน าเสนอส าหรับใช้พยากรณ์และตัดสนิใจใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ตามสภาพความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งมีทักษะทางสังคมที่สง่เสริม
ศักยภาพในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศได้อย่างกว้าง 
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

การเรียนการสอนเน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่กันทัง้ในด้านการเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูล และมี
ความรู้ทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่จ าเป็นในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ด้านสถิติและ
การพัฒนาอัลกอริทึมขั้นสูง เพื่อสร้างรายงานสรุปเหตุการณ์ค้นหาสาเหตุของปัญหา การสร้าง แบบจ าลองเพื่อท านาย
เหตุการณ์รวมทั้งเสนอแผนการจัดการที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจ 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3            
ข้อ 11 โดยต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรค             
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีคุณสมบตัิอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการศกึษาตอ่ 

สามารถศึกษาต่อในระดบับณัฑติศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วทิยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือ สาขาอื่นที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 

สามารถประกอบอาชีพทัง้ภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในสายงานการสื่อสาร ได้แก่ นักพัฒนาคลังข้อมูล 
ที่ปรึกษาดา้นคลงัข้อมูล นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ธุรกิจชาญฉลาด นกัวิเคราะห์ระบบ นัก
ออกแบบระบบ สถาปนิกด้านขอ้มูล ผู้บริหารข้อมูลและสารสนเทศ ผู้ดูแลฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล นักพฒันา
ซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักเปลีย่นแปลงทางดิจทิัล นักการตลาดดจิิทัล  
นักวิเคราะห์ธุรกิจในการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  



สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559) 

 
ชือ่หลกัสตูร > นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
อักษรย่อ    > นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (จ านวนไมน่้อยกว่า 129 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

ครอบคลุมการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติโดยมีกลุ่มวชิาเอกให้เลือกเรียน 4 กลุ่ม 
ได้แก่ วารสารศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ การประชาสัมพนัธ์ และภาพยนตร ์อีกทั้งยังมีการเรียน              
การสอนเก่ียวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร การผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่องทาง (multi-Platform)  
และการสื่อสารการตลาดมาเสรมิด้วย ดังนัน้หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิตจงึครอบคลุมความตอ้งการของตลาด 
แรงงานและสถานการณ์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

การเรียนการสอนเน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่กันทัง้ในด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศน์ 
ประชาสัมพนัธ์ วารสารศาสตร์ และภาพยนตร์ โดยน าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาบูรณาการในการจัดการเรียน   
การสอนที่ทันสมัยและยึดหลักจริยธรรมสื่อสารมวลชน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากนักวิชาการ  
และนักวิชาชพีในสายงานดา้นการสื่อสารมวลชนโดยตรง และเป็นบณัฑิตที่พงึประสงค์ขององค์กรวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3            
ข้อ 11 โดยต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรค             
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีคุณสมบตัิอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
แนวทางในการศกึษาตอ่ 

สามารถศึกษาต่อในระดบับณัฑติศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน  
หรือ สาขาอื่นที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประกอบอาชพี 

สามารถประกอบอาชีพทัง้ภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในสายงานการสื่อสาร ได้แก่ งานด้านการผลิต
รายการวิทยุและโทรทัศน์ คอนเทนต์ ครีเอเตอร ์การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา การสื่อสารองค์กร การสื่อสาร
การตลาด งานภาพยนตร์ หรือประกอบอาชีพอิสระในด้านการสื่อสารมวลชนทุกแขนง 
 


