
คําอธิบายชุดวชิา 
10103 ทักษะชีวติ 
            Life Skills 
 ทักษะในการดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม  ความใฝรู  การแสวงหาและพฒันาความรูใหม ความสามารถใน
ดานการจดัการ  การใชเทคโนโลยี  การใชเหตุผล  การคดิวิเคราะห  การแกปญหา  การเจรจาตอรอง  การ
ประนีประนอม  การขจัดความเครียด  คุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  มารยาท และการสมาคม 
10111  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
            English for Communication 

โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาองักฤษที่ใชในการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร  
10121  อารยธรรมมนุษย 
               Human Civilization 

ความรูเก่ียวกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวันตก  การปฏิสมัพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและกับ
สังคมรอบตัว  วิถีการดําเนินชวีิต  ภูมิปญญา  ความนึกคดิ  ศิลปะ  และวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
10131  สังคมมนุษย 
               Human Society 

ลักษณะพ้ืนฐานของความเปนมนุษย  การรวมตัวเปนชุมชนและสังคม  การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย องคประกอบของสังคม  พฤติกรรมมนษุยในสังคม  กลไกทางการเมอืง  กฎหมาย  เศรษฐกิจและสงัคม  ซึ่ง
สงผลตอการจดัระเบียบสังคมมนุษย  ปญหาสังคมและแนวทางแกไข  การเสริมสรางสังคมที่ด ี
10141  วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต 
               Science, Technology and Environment for Life 

แนวคดิ  ทฤษฎี  ความคิดเชิงวิเคราะห  กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เก่ียวของกับมนุษย  องคประกอบของรางกายมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  สุขภาพ  อนามัยและโภชนาการ  
การประยุกต   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนการดํารงชีวติ 
10151  ไทยศึกษา 
             Thai Studies 

ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย  การตั้งถิ่นฐาน  การรับวฒันธรรมจากภายนอก  และกาประยุกตผสมผสาน  
การจัดระเบียบสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนาและพิธีกรรม  ภาษาและวรรณคด ี 
ศิลปกรรม    
10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
            Thai for Communication 

ภาษากับการสือ่สาร  บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม  ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา  หลักการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียน  การพัฒนาทักษะ  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ  
15205   หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
               Principles of Advertising and Public Relations 

 ความหมาย  ความสําคัญ  ความแตกตางของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ  ประวัติ  พัฒนาการ  
หลักการและองคประกอบของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ  แนวคิดและหลักการสื่อสาร  การตลาด  กระบวนการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ  กลยุทธการใชสื่อและเทคโนโลยีในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
15206   ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
                Language for Communication                                                          
 การใชภาษาเพือ่การติดตอสื่อสารในชีวติประจําวัน การใชภาษาในงานนิเทศศาสตรดานวทิยุกระจายเสยีง 
โทรทัศน ภาพยนตร หนังสือพิมพ โฆษณา  ประชาสัมพันธ  ศิลปะการพดู การฟง  การอาน  และการเขียนภาษาไทย
เพ่ือการโนมนาวใจ  การใชภาษาในสื่อคอมพิวเตอร 
15231  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสื่อมวลชน 
            Introduction to Mass Media    
 ธรรมชาต ิ ลักษณะ  ประวัต ิ พัฒนาการ  บทบาทหนาที ่ ความสําคญัของสื่อมวลชน  การผลิต  การใชและ
การเผยแพรของสื่อมวลชน  ไดแก วิทยุกระจายเสยีง  โทรทศัน ภาพยนตร  หนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพ  รวมทั้ง
สื่อมวลชนทีใ่ชเทคโนโลยีผสมผสาน 
15232   ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร 
            Communication Theories and Behavior       
 แนวคดิเก่ียวกับการสื่อสาร  ความหมาย องคประกอบ กระบวนการสื่อสาร  บทบาท  หนาทีข่องการสื่อสาร  
ประวัต ิ พัฒนาการของการสื่อสาร  ทฤษฎีการสื่อสารทีส่ําคญั  การนําทฤษฎีการสื่อสารมาอธิบายพฤติกรรมการสื่อสาร
ประเภทตางๆ โดยศึกษาในดานจิตวทิยา สังคมวิทยา  และวฒันธรรม 
 
 



15233   ความรูทางสังคมศาสตรและเทคโนโลยสีําหรบันักนิเทศศาสตร 
            Social Science and Technology for Communication Arts 
 ความรูพ้ืนฐานทางโครงสรางระบบสังคม  ประเด็นและปญหาดานเศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง  กฎหมาย 
สังคม  วัฒนธรรม  สาธารณสขุ  การศึกษา  วิทยาศาสตร  สิ่งแวดลอม เทคโนโลย ีสันทนาการ  เพ่ือเปนแนวทางใน
การประกอบวชิาชีพนิเทศศาสตร 
15234   การสรางสารในงานนิเทศศาสตร 
            Message Design for Communication Arts  
 แนวคดิการสรางสรรคและการออกแบบสารทางดานเนื้อหาและรูปแบบ หลกัการทางสุนทรียศาสตรในการสื่อ    
ความหมายดวย  ภาพ  แสง  ส ี เสน รูปทรง ตัวอักษร สัญลกัษณ เสียง ดนตร ี และภาษาทาทาง วิธีการและ
เทคโนโลยีในการสรางสารในงานนิเทศศาสตร 
15307   กฎหมายและจริยธรรมดานนิเทศศาสตร 
            Laws and Ethics for Mass Communication 
 ประวัต ิ พัฒนาการของกฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพนิเทศศาสตร กฎหมาย  ระเบียบปฏิบตัิจรรยาวิชาชีพ
ของนักนิเทศศาสตร สิทธิเสรภีาพของผูสงสารและผูรับสาร              
15335   การวจิัยทางนิเทศศาสตร 
            Research for Communication Arts 
 แนวคดิ หลักการ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และหลักสถติิทีใ่ชในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร การวิจัย
ที่เก่ียวของกับองคประกอบ กระบวนการ ผลกระทบ และอิทธิพลของการสือ่สารประเภทตางๆ  
15336   การบริหารกิจการสื่อสาร 
            Communication Management 
 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบรหิารงานสื่อสาร ความหมาย  ขอบขาย พัฒนาการ  แนวคดิ ความสําคัญ  
ประเภท  โครงสราง องคประกอบ บทบาทหนาที่ของการบรหิารงานสื่อสารในระดับมหภาคและจลุภาคของรัฐและ
เอกชน ตลอดจนเทคโนโลยีทีใ่ชในการบรหิารงานสื่อสาร 
15337   การสื่อสารกับการพัฒนา 
              Communication and Development 
 แนวคดิ ขอบขาย ความหมาย ความสําคญั และพัฒนาการของการสื่อสารกบัการพัฒนา การสื่อสารนวกรรม  
การวางแผนและการกําหนดยทุธวิธีของการสือ่สารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ชุมชน สังคม  ประเทศ  ในดาน
การศึกษา สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอม การนําหลกัและวิธีสื่อสารไปประยุกตใชในการ
พัฒนาและการแกปญหาที่เกิดจากการพัฒนา 
16338   การขาวเบื้องตน 
            Introduction to Journalism 
 ความหมาย  ความสาํคัญ วตัถปุระสงคและประเภทของขาว โครงสรางองคประกอบขาว หลักการ กระบวนการ 
และวิธีการสื่อขาว ลีลาการเขียนและการเรียบเรียงขาว  เทคนิค การรวบรวมขอมูล  การรายงานขาวตามลักษณะของ
เหตุการณ  จรรยาบรรณของนักขาว  การสื่อสารดวยภาพในสือ่สิ่งพิมพ การฝกทักษะดานการขาว 
16339   การขาวขั้นสูงและการบรรณาธกิร 
           Advanced Journalism and Editing 
 ความหมาย ความสําคัญ วัตถปุระสงค หลักการ กระบวนการ วิธีการของการสื่อขาวแบบเจาะลกึ และการ
บรรณาธิกร เครือ่งมือ  อุปกรณในการบรรณาธกิรสื่อสิ่งพิมพ สัญลักษณในการบรรณาธิกร  การบรรณาธิกรขาว และงาน
เขียนอ่ืนๆ การบรรณาธิกรภาพ  หลักการและเทคนคิการพาดหัวขาว  การพาดหัวเรื่อง  ภาษาในสื่อสิ่งพิมพ เทคนิค
วิธีการทาํงาน และจรรยาบรรณในการบรรณาธิกรสื่อสิ่งพิมพ 
16343   การเขียนบทวทิยุกระจายเสยีง 
            Radio Script Writing 
 หลักการและเทคนิคการเขียน  หลักการและเทคนิคการวิเคราะหผูฟงเพ่ือการเขียนบทวทิยุกระจายเสยีง การ
วางแผน การเตรียมการการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเพ่ือการเขียนบทวทิยกุระจายเสียงรปูแบบตางๆ 
16344  การพูดและการแสดงสําหรับวทิยุกระจายเสยีง 
            Radio Performance 

หลักและเทคนคิการพูดและการแสดงสําหรับงานวิทยุกระจายเสียง จิตวทิยาเก่ียวกับการพดูและการฟงในงาน
วิทยุกระจายเสยีง หลักการวางแผน เทคนิคในการพูด การประกาศ  การบรรยาย  การดาํเนินรายการ  การรายงานนอก
สถานที่การแสดงในงานวทิยุกระจายเสยีง การฝกทักษะในการพูดและการแสดงสําหรับวทิยุกระจายเสยีง  

16347  การสรางสรรครายการโทรทัศน 
           Creative for Television Program 

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ กระบวนการคดิสรางสรรครายการโทรทัศน หลักการสื่อความหมายดวย
ภาพ โครงสรางระบบ รูปแบบและการเลาเรื่องทางโทรทัศนหลักการนําเสนอ หลักการเขียนบท และหลักการคิดริเริ่ม
เพ่ือการสรางสรรครายการโทรทัศน       

 
 



16350   ศิลปะภาพถายและภาพยนตร 
            Photography and Film Arts  

ความหมาย องคประกอบ ศลิปะการสื่อความหมายดวยภาษา ภาพ แสง สี เสยีง ฉาก เครื่องแตงกาย การ
แสดง การเคลือ่นไหว การตัดตอ ประวตัิความเปนมา บทบาท อิทธิพลและผลกระทบของภาพถายและภาพยนตร หลัก
พ้ืนฐานในการสรางสรรคงานศิลปะภาพถายและภาพยนตร 
16351  ทฤษฎแีละการวิจารณภาพยนตรเบ้ืองตน 
            Introduction to Film Theory and Criticism 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานของภาพยนตร แนวคดิและพฒันาการของทฤษฎีภาพยนตรที่สาํคัญรูปแบบและการเลาเรือ่ง
ของภาพยนตร หลักพ้ืนฐานดานสุนทรียศาสตรและการวิจารณภาพยนตรขอบเขตและความหมายของการวจิารณ
ภาพยนตร ทฤษฎีการวิจารณภาพยนตรของสํานักตางๆ  กรณีศึกษาการวิจารณภาพยนตร 
16353   การสื่อสารการตลาด 
            Marketing Communication 
 ความหมาย แนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงธุรกิจ และการตลาดเพื่อสังคม การวางแผนกลยุทธและเครื่องมือ 
การสื่อสารการตลาดในดานการโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย  การตลาดแบบเจาะจง  การตลาดเชิง
กิจกรรม  การวิจัยการสื่อสารการตลาด  จิตวทิยาและรูปแบบการสื่อสารเพือ่จูงใจกลุมผูบริโภคเปาหมาย การสื่อสาร 
ตราสัญลักษณ  และการสรางภาพลักษณในการสื่อสารการตลาด 
16354   สื่อโฆษณา 
            Advertising Media 
    ลักษณะและประเภทของสื่อทีใ่ชในงานโฆษณา  การวิจัยผูบริโภค  การวิเคราะหตลาดสนิคา  การวางแผน
และการตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณา การวางจดุประสงคการใชสื่อโฆษณา  ยทุธวิธีและหลักเกณฑการจัดซือ้สื่อโฆษณา  
การจัดสรรงบประมาณ  การขายรายการและเวลา  การขายเนือ้ที่โฆษณา  การประเมินประสทิธิภาพและประสทิธิผลสื่อ
โฆษณา 
16356   กลยุทธการประชาสมัพันธ  
 Public Relations Strategies 
 แนวคดิ  หลักการ กลยุทธ และวิธีการประชาสัมพันธเพ่ือสังคม  การพัฒนา และธุรกิจ  การประยุกต แนวคิด  
และหลักการทางการประชาสมัพันธ เพ่ือกําหนดกลยทุธและวิธีการประชาสัมพันธองคการ  ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
สาธารณะประโยชน องคการระหวางประเทศในสถานการณที่เปนปญหา  และภาวะวิกฤตลักษณะตางๆ  
16412   ประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 
              Professional Experience in Communication Arts 
 การประยุกตหลกัการและแนวคดิทางนิเทศศาสตรสูภาคปฏิบตัิ การปฏิบตัิงาน การวางแผน การบริหาร และ
การประสานงานสื่อสารมวลชน  การใชกรณีศึกษาและสถานการณจําลองในการวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจใน
วิชาชีพนิเทศศาสตร การพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร จรรยาวิชาชีพนิเทศศาสตร กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาใหเปน
ผูมีคุณธรรม จรยิธรรม และภาวะการเปนผูนําทีม่ีประสิทธิภาพ 
16418   การบริหารงานวทิยุกระจายเสยีง 

Radio  Management 
            การบริหาร  การจัดการองคกรวิทยุกระจายเสยีง การสํารวจ และการประเมนิผล การดําเนนิงานสถานี
วิทยุกระจายเสยีงทั้งในและตางประเทศ  การบริหารรายการ  การวางผังรายการ  การสาํรวจและการประเมินรายการ 
16419   การจดัรายการโทรทศัน 
            Television Programming 
       แนวคดิของการจัดรายการโทรทัศน หลักและวิธีการจัดรายการโทรทัศนประเภทและรูปแบบตางๆ  หลักการ
วิเคราะหกลุมเปาหมายและปจจัยที่เก่ียวของในการจดัรายการโทรทัศน หลกัและกลยทุธการจัดผงัและตาราง
ออกอากาศ 
16421   การบริหารงานโทรทศัน  
               Television Management                                       
            หลักการบรหิารงานโทรทศัน การบรหิารงานองคกรโทรทัศนประเภทตางๆ กระบวนการวางแผนและการบริหาร
การจัดการงานโทรทัศน หลักและวิธีการแสวงหาขอมูลเพ่ือนํามาใชในการบริหารงานโทรทัศน 
16423   การผลิตภาพยนตรข้ันสูง 
                Advanced Film Production                                
 กระบวนการผลติภาพยนตรทั้งในโรงถายและนอกโรงถาย  บทบาทของทีมงานสรางภาพยนตร บทภาพยนตร 
เทคนิคและอุปกรณในการผลติภาพยนตรข้ันสูง  การออกแบบการผลิตภาพยนตร   การออกแบบฉาก เสื้อผา  และ
เครื่องแตงกาย  การแตงหนา  การกํากับภาพ  การแสดง  การกํากับการแสดง  เทคนิคการถายภาพยนตร  การ
ออกแบบและการกํากับแสง  การออกแบบและการกํากับเสียง  การตัดตอภาพยนตร  เทคนิคพิเศษทางภาพ  เทคนิค
พิเศษทางเสยีง  แอนิเมชั่น  และการฝกทักษะผลติภาพยนตรข้ันสูง 
 
 



16424   การบริหารงานภาพยนตร 
            Film Management                                             
            หลักการบรหิารองคกรภาพยนตร  การบริหารการผลติภาพยนตร การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมภาพยนตร 
หลักและวิธีการแสวงหาขอมูลเพ่ือนํามาใชในการบริหารงานภาพยนตร การตลาด  การจดัจําหนาย  การเผยแพรและ
การจัดฉากภาพยนตร   องคประกอบและปจจัยในการบรหิารงานภาพยนตรทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง 
16426   การสรางสรรคงานโฆษณา 
                Creative Advertising                            
            วิธีการสรางสรรคพลังความคดิ  สถานการณทางการตลาด  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  และเทคโนโลยี
ทางสื่อโฆษณา  ศิลปะและศาสตรการถายทอดความคิดโดยการสื่อความหมายดวยภาพ  เสียง  และขอความโฆษณา
ผานสื่อโฆษณาตางๆ  เทคนคิการนําเสนอชิ้นงานโฆษณา  การสรางความรบัผิดชอบตอสังคม  และคุณธรรมของนัก
สรางสรรคงานโฆษณา  การฝกทักษะการสรางสรรคงานโฆษณา 
16427   การบริหารงานโฆษณา 
            Advertising Management                                                
 โครงสรางของบริษัทตัวแทนโฆษณา กลยุทธการบริหารเพื่อความเปนเลิศของบริษัทตวัแทนโฆษณา  ภาวะ
ผูนําและการพฒันาทรัพยากรมนุษยในงานโฆษณา  ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานโฆษณา  การกําหนดนโยบาย
และวางแผนกลยุทธการโฆษณา  ปญหาการบริหารงานโฆษณาและแนวทางการแกปญหาและกรณศีึกษา 
16430   การบริหารงานประชาสัมพันธ 
             Public Relations Administration                                       
 แนวคดิ หลักการ กระบวนการบริหารงานประชาสมัพันธ การจัดโครงสรางองคการ การจัดการทรัพยากรของ
หนวยงานภาครฐั รัฐวสิาหกจิ  เอกชน  องคการไมแสวงหากาํไร และองคการสาธารณะอื่นๆ การแสวงหาขอมูลเพ่ือ
นํามาใชในการบริหารและการวางแผนงานประชาสัมพันธ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ 
16440   การเขียนสําหรบัสื่อสิ่งพิมพ 
            Writing for Printed Media        
 ความหมาย ความสําคัญ ประเภท วัตถุประสงค องคประกอบและโครงสรางของบทความ สารคด ี บทวิจารณ 
บทวิเคราะหและบทบรรณาธิการ หลัก กระบวนการ เทคนคิ  การฝกทักษะ  การเขียนบทความสารคด ี บทวิจารณ  บท
วิเคราะห  และบทบรรณาธิการสําหรับสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ 
16441   การผลติสื่อสิ่งพิมพ 
            Printed Media Production        
 กระบวนการเกีย่วกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ระบบ  เทคนิค และอุปกรณการพิมพ หลักและกฎเกณฑในการ  
คัดเลือกขาว บทความ  สารคดี และงานเขียนประเภทอื่นๆ ภาพ การสั่งตัวพิมพ การพิสจูนอักษร  การจดัหนาประเภท
ตางๆ เทคโนโลยีทีใ่ชในการผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ การฝกทักษะการผลติสื่อสิ่งพิมพ 
16442   การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ 
            Printed Media Management        
 หลักการดานการผลิต  การตลาด  การขายเนื้อที่โฆษณา  การวางแผนและการประเมินสําหรับการบริหาร   
สื่อสิ่งพิมพ การจัดจําหนาย การสงเสริมการจําหนายสื่อสิ่งพิมพ เทคโนโลย ี เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการดําเนิน
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
16445   การจัดและการผลิตรายการวทิยุกระจายเสยีงเบื้องตน 
            Radio Programming and Production for Simple Format Program           
 การจัดรายการ  การวางแผน การเตรยีมการ และการฝกทักษะการผลิตรายการวทิยุกระจายเสียง  รูปแบบ  
บรรยาย  บทความ  พูดคยุ  ขาว  วิเคราะหขาว  วิจารณขาว  สัมภาษณ  สนทนา  อภิปราย 
16446   การผลติรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันสูง 
            Radio Production for Complex Format Program       
 การจัดรายการ  การวางแผน  การเตรยีมการ และการฝกทักษะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รูปแบบ  
สารคด ี สาระละคร  ละคร  นิตยสารทางอากาศ  รายการวทิยกุระจายเสียงเพ่ือการโฆษณา  การประชาสมัพันธ  การ
รณรงค 
16448   การผลิตรายการโทรทัศนเบ้ืองตน 
            Basic Television Program Production       
 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศนหลักและกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนข้ันพ้ืนฐาน  การสื่อความหมายดวยภาพและเสียง  การเขียนบท  วัสดุและอุปกรณในการผลติรายการโทรทัศน 
การทํางานของกลอง การจัดแสง  การบันทึกเสียง  การผลติงานศิลปกรรม  การลําดับภาพและการตัดตอ  การถายทํา
ในสตูดิโอ  การถายทําภาคสนาม  การกํากับรายการและการกํากับเวที  การฝกทักษะข้ันพ้ืนฐานในการผลติรายการ
โทรทัศน 
 
 



16449   การผลติรายการโทรทศันข้ันสงู 
            Advanced Television Program Production       
 กระบวนการพฒันารายการโทรทัศน  เทคโนโลยีทางดานภาพและเสียง  เทคนิคข้ันสูงในการผลติรายการ
โทรทัศนรูปแบบตางๆ เทคโนโลยีข้ันสูงที่ใชในการผลิตรายการโทรทศัน  เทคนคิข้ันสูงในการเขียนบทโทรทัศน  
เทคนิคข้ันสูงในการกํากับรายการ  กํากับการแสดง   การจัดแสง  การบันทกึเสียง  การถายภาพ  การลําดับภาพ  
ศิลปกรรมและเทคนคิพิเศษ  การแสดงทางโทรทัศน  การฝกทักษะข้ันสูงในการผลติรายการโทรทัศน 
16452   การผลติภาพยนตรเบ้ืองตน 
            Basic Film Production        
 แนวคดิพ้ืนฐานในการผลิตภาพยนตร ฟลม  กลอง  เทคนิคการใชกลอง  เลนส  การถายภาพยนตร  แสงและ
การจัดแสง  เสียงและการบันทึกเสียง  การตดัตอ  บทภาพยนตร การวางแผนและเตรยีมการผลิตภาพยนตร  การผลติ
ภาพยนตร  ระบบการทํางานของหองปฏิบัตกิารภาพยนตร การฝกทักษะผลิตภาพยนตรข้ันพ้ืนฐาน 
16455   การรณรงคและผลิตงานโฆษณา 
            Advertising Campaigns and Production        
 แนวคดิ บทบาท หนาที ่องคประกอบสําคัญของการรณรงคทางการโฆษณา  การวิจัยการตลาด  การวางแผน
กลยุทธ  สวนผสมการสื่อสารการตลาดและสื่อโฆษณา  เทคนิคการนําเสนอ  การบริหารและการประเมินโครงการ
รณรงคทางการโฆษณาสถาบนัและสินคาหรอืบริการ หลักการ กระบวนการ เทคนิคการออกแบบนิเทศศิลป  และบรรจุ
ภัณฑในงานโฆษณา  การถายภาพนิ่งและภาพยนตร  ศิลปะการพิมพและเทคโนโลยีการสื่อสารโฆษณา  การผลติ
ชิ้นงานโฆษณาทางสื่อโฆษณาตางๆ  การสรางความรับผดิชอบและคุณธรรมของนักโฆษณา  การฝกทักษะการจดัทํา
และการนาํเสนอโครงการรณรงคทางการโฆษณา รวมทั้งการผลิตงานโฆษณา 
16457   การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 
            Public Relations Writing       
 กระบวนการ และการวางแผนการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ หลักการ และวิธีการเขียนขาว  บทความ  
สารคด ี และ สปอตเพื่อการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน  สือ่เฉพาะกิจ และเครือขายคอมพิวเตอร  การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธในโอกาสพิเศษ  การเขียนคําปราศรยั  สุนทรพจน  แถลงการณ  จดหมาย รายงาน หลักการ  วิธีการใน
การเขียนแผนงาน  และโครงการรณรงคทางการประชาสัมพันธทางดานสังคม การพัฒนาธรุกิจ  กรณีศึกษาโครงการ
รณรงคลักษณะตางๆ การฝกทกัษะการเขียนเพื่อการประชาสมัพันธ 
16458   การสรางสรรคและผลิตงานประชาสัมพันธ 
            Media Production for Public Relations      
 หลักการ กระบวนการสรางสรรคและออกแบบงานประชาสมัพันธ เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ แนวคดิ  หลักการ กระบวนการสรางสรรคและผลิตสื่อประเภทสิ่งพิมพ วิทยกุระจายเสียง โทรทัศน และ
สื่ออ่ืนๆ  เพ่ือการประชาสัมพันธ การฝกทักษะการสรางสรรคและผลิตสื่อเพ่ือการประชาสมัพันธ 
16459   วาทนิเทศ 
            Speed Communication          
 ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของการพูด  ศิลปะและจติวทิยาการสื่อสารดวยการพูด  
บุคลิกภาพในการพูด เทคนิคในการพูดเพ่ือใหความรู เพ่ือความบันเทิงเพ่ือโนมนาวใจ  การเจรจาตอรอง  การโตแยง  
แสดงเหตผุล  การพูดในการประชุม  การพูดเพ่ือนําเสนองาน การพูดตอสาธารณะชน  การพูดทางสื่อมวลชน  และการ
พูดในโอกาสตางๆ  
16460   สื่อมวลชนศึกษา 
            Media Studies          
 ความหมาย  ความสําคัญ แนวคิด ของสื่อมวลชนศึกษา  โครงสราง กระบวนการทํางาน ระบบการจัดการของ
สื่อมวลชน หลักการวิเคราะห ตีความ และประเมินสารทีถ่ายทอดผานสื่อมวลชนประเภทตางๆ  
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