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 10103 ทกัษะชวีติ 
  Life Skills 

 ทกัษะในการด าเนนิชวีติในสงัคมสมัยใหม่  ความใฝ่รู ้ การแสวงหาและพัฒนาความรูใ้หม่  ความสามารถในดา้น 

การจัดการ  การใชเ้ทคโนโลย ี การใชเ้หตผุล  การคดิวเิคราะห ์ การแกปั้ญหา  การเจรจาตอ่รอง  การประนปีระนอม   
การขจัดความเครยีด  คณุธรรม  จรยิธรรม  มนุษยสมัพันธ ์ มารยาท  และการสมาคม 

  
 10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  English for Communication 
 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

   

 10121 อารยธรรมมนุษย ์
  Human Civilization 

 ความรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก   การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตแิละกบั 
สงัคมรอบตวั  วถิกีารด าเนนิชวีติ  ภมูปัิญญา  ความนกึคดิ  ศลิปะ  และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

   

 10131 สงัคมมนุษย ์
  Human Society 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย์  การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม  การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์ 
องคป์ระกอบของสงัคม  พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม  กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัด 

ระเบยีบสงัคมมนุษย ์ ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข  การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี 
  

 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ              

  Science, Technology and Environment for Life 
 แนวคดิ  ทฤษฎ ี ความคดิเชงิวเิคราะห ์ กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   ธรรมชาตวิทิยา 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย์  มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม  สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยกุต ์  
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ  

  

 10151 ไทยศกึษา 
  Thai Studies 

 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย  การตัง้ถิน่ฐาน  การรับวฒันธรรมจากภายนอก  และการประยกุตผ์สมผสาน   
การจัดระเบยีบสงัคม  การเมอืง  เศรษฐกจิ  การศกึษา  วฒันธรรม  ศาสนาและพธิกีรรม  ภาษาและวรรณคด ี ศลิปกรรม    

  

 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
  Thai for Communication 

 ภาษากบัการสือ่สาร  บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษา 
ในการสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะ ภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

  
 15205 หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

  Principles of Advertising and Public Relations 

 ความหมาย  ความส าคญัของการโฆษณากับการประชาสมัพันธใ์นกระบวนการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน  
ประวตั ิและพัฒนาการของการโฆษณาและการประชาสมัพันธ ์ บทบาทอทิธพิลและความรับผดิชอบของการโฆษณาและ  

การประชาสมัพันธต์อ่สงัคม องคป์ระกอบของการโฆษณา องคป์ระกอบของการประชาสมัพันธ ์ความส าคญัของงานวจัิย  
ตอ่งานโฆษณาและงานประชาสมัพันธแ์ละจรยิธรรมดา้นการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ 

  

 15206 ภาษาเพือ่การสือ่สาร 
  Language for Communication                                           
 การใชภ้าษาเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจ าวนั  จติวทิยากบัการใชภ้าษาเพือ่การสือ่สาร การใชภ้าษาในงาน 
นเิทศศาสตรด์า้นวทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน์ ภาพยนตร ์หนังสอืพมิพ ์โฆษณา ประชาสมัพันธ ์ ศลิปะการพูด การฟัง   

การอา่น  และการเขยีนภาษาไทยเพือ่การโนม้นา้วใจ การใชภ้าษาในสือ่คอมพวิเตอร์ 
  

 15231 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสือ่มวลชน 

  Introduction to Mass Media 
  ลกัษณะ พัฒนาการ บทบาทหนา้ที่ อทิธพิลของสือ่มวลชน เทคโนโลยกีารสือ่สารสมัยใหม ่กระบวนการผลติ 

การเผยแพร่ กฎหมาย จรยิธรรมสือ่มวลชน การวจัิยและประเมนิผลสือ่มวลชน การรูเ้ทา่ทนัสือ่มวลชน 
  

 15232 ทฤษฎแีละพฤตกิรรมการสือ่สาร 

  Communication Theories and Behavior 
    แนวคดิเกีย่วกบัการสือ่สาร  ความหมาย องคป์ระกอบ กระบวนการสือ่สาร  บทบาท  หนา้ทีข่องการสือ่สาร  ประวตั ิ 

พัฒนาการของการสือ่สาร  ทฤษฎกีารสือ่สารทีส่ าคญั  การน าทฤษฎกีารสือ่สารมาอธบิายพฤตกิรรมการสือ่สารประเภทตา่งๆ   
โดยศกึษาในดา้นจติวทิยา สงัคมวทิยา  และวฒันธรรม 



 15233 ความรูท้างสงัคมศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรบันกันเิทศศาสตร์  

  Social Science and Technology for Communication Arts 
 ความรูพ้ืน้ฐานทางโครงสรา้งระบบสงัคม  ประเด็นและปัญหาดา้นเศรษฐกจิ  การเมอืง การปกครอง  กฎหมาย สงัคม  

วฒันธรรม  สาธารณสขุ  การศกึษา  วทิยาศาสตร์  สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ีสนัทนาการ เพือ่เป็นแนวทางในการประกอบวชิาชพี
นเิทศศาสตร์ 

  

 15234 การสรา้งสารในงานนเิทศศาสตร์ 
  Message Design for Communication Arts  

 แนวคดิการสรา้งสรรคแ์ละการออกแบบสารทางดา้นเนือ้หาและรูปแบบ  หลกัการทางสุนทรยีศาสตรใ์นการสือ่    
ความหมายดว้ยภาพ  แสง  ส ี เสน้ รูปทรง ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ เสยีง ดนตร ี และภาษาทา่ทาง วธิกีารและเทคโนโลยี 

ในการสรา้งสารในงานนเิทศศาสตร์ 
  

 15307 กฎหมายและจรยิธรรมดา้นนเิทศศาสตร์ 

  Laws and Ethics for Mass Communication 
 ประวตั ิ พัฒนาการของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีนเิทศศาสตร์  กฎหมาย  ระเบยีบปฏบิตั ิจรรยาวชิาชพีของ 

นักนเิทศศาสตร์ และผูป้ฏบิตังิานผา่นสือ่อนิเทอรเ์น็ต การสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิส ์และสือ่ใหม ่ สทิธ ิเสรภีาพและ 
ความรับผดิชอบของผูส้ง่สารและผูรั้บสาร            

  

 15335 การวจิยัทางนเิทศศาสตร์ 
  Research for Communication Arts 

 แนวคดิ หลกัการ ประเภทของการวจิัย ระเบยีบวธิวีจิัย และหลกัสถติทิีใ่ชใ้นงานวจัิยทางนเิทศศาสตร์ การวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัองคป์ระกอบ กระบวนการ ผลกระทบ และอทิธพิลของการสือ่สารประเภทตา่งๆ  

  
 15336 การบรหิารกจิการสือ่สาร 

  Communication Management 

      ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการบรหิารงานสือ่สาร  ความหมาย  ขอบขา่ย พัฒนาการ  แนวคดิ ความส าคญั  ประเภท  
โครงสรา้ง องคป์ระกอบ บทบาทหนา้ทีข่องการบรหิารงานสือ่สารในระดบัมหภาคและจลุภาคของรัฐและเอกชน  ตลอดจน 

เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการบรหิารงานสือ่สาร 
  

 15337 การสือ่สารกบัการพฒันา 

  Communication and Development 
 แนวคดิ ขอบขา่ย ความหมาย ความส าคญั และพัฒนาการของการสือ่สารกบัการพัฒนา  การสือ่สารนวกรรม  การวางแผน

และการก าหนดยทุธวธิขีองการสือ่สารเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ชมุชน สงัคม  ประเทศในดา้นการศกึษา สงัคม  วฒันธรรม  
เศรษฐกจิ การเมอืงและสิง่แวดลอ้ม การน าหลกัและวธิีการสือ่สารไปประยกุตใ์ชใ้นการพัฒนาและการแกปั้ญหาทีเ่กดิจากการพัฒนา  

  

 16338 การขา่วเบือ้งตน้ 
  Introduction to Journalism 

 ความหมาย  ความส าคญั วตัถปุระสงคแ์ละประเภทของขา่ว โครงสรา้ง องคป์ระกอบของขา่ว หลกัการ กระบวนการ และ
วธิกีารสือ่สาร ลลีาการเขยีนและการเรยีบเรยีงขา่ว  เทคนคิ การรวบรวมขอ้มลู  การรายงานขา่วตามลกัษณะของเหตกุารณ์ 

จรรยาบรรณของนักขา่ว  การสือ่สารดว้ยภาพในสือ่สิง่พมิพ ์การฝึกทกัษะดา้นการขา่ว  
  

 16339 การขา่วข ัน้สงูและการบรรณาธกิร 

  Advanced Journalism and Editing 
 ความหมาย ความส าคญั วตัถปุระสงค ์หลกัการ กระบวนการ วธิกีารของการสือ่ขา่วแบบเจาะลกึ  การสือ่ขา่วเชงิสบืสวน

และตคีวาม การสือ่สารเชงิวจัิยประยกุต ์การรายงานขา่วในรูปแบบสารคด ีการรายงานข่ าวออนไลน ์การรายงานขา่วเฉพาะดา้น  
การบรรณาธกิรขา่ว การออกแบบและจัดหนา้ จรรยาบรรณและความรับผดิชอบในการรายงานขา่ว 

  

 16343 การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีง  
  Radio Script Writing 

 หลกัการและเทคนคิการเขยีน  หลกัการและเทคนคิการวเิคราะหผ์ูฟั้งเพือ่การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีง การวางแผน  
การเตรยีมการการสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การเขยีนบทวทิยกุระจายเสยีงรูปแบบตา่งๆ  

  
 16344 การพดูและการแสดงส าหรบัวทิยกุระจายเสยีง  

  Radio Performance 

 หลกัและเทคนคิการพูดและการแสดงส าหรับงานวทิยกุระจายเสยีง จติวทิยาเกีย่วกบัการพูด และการฟังในงาน 
วทิยกุระจายเสยีง หลกัการวางแผน เทคนคิในการพูด การประกาศ  การบรรยาย  การด าเนนิรายการ  การรายงานนอกสถานที่   

การแสดงในงานวทิยกุระจายเสยีง การฝึกทกัษะในการพูดและการแสดงส าหรับวทิยกุระจายเสยีง  
  

 16347 การสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ 

  Creative for Television Program 
  ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ แนวคดิในการสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ กระบวนการคดิสรา้งสรรคร์ายการ

โทรทศัน ์การสรา้งสาร การสือ่ความหมายและการน าเสนอรายการโทรทศัน ์กลยทุธก์ารสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน ์การสรา้งสรรค์
รายการโทรทศันเ์พือ่เผยแพร่ผ่านสือ่และชอ่งทางตา่งๆ 



 16350 ศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร์ 

  Photography and Film Arts 
 ความหมาย องคป์ระกอบ ศลิปะการสือ่ความหมายดว้ยภาษา ภาพ แสง ส ีเสยีง ฉาก เครือ่งแตง่กาย การแสดง  

การเคลือ่นไหว การตดัตอ่ ประวตัคิวามเป็นมา บทบาท อทิธพิลและผลกระทบของภาพถา่ยแล ะภาพยนตร ์หลกัพืน้ฐาน 
ในการสรา้งสรรคง์านศลิปะภาพถา่ยและภาพยนตร์ 

  

 16351 ทฤษฎแีละการวจิารณภ์าพยนตรเ์บือ้งตน้  
  Introduction to Film Theory and Criticism 

 ทฤษฎพีืน้ฐานของภาพยนตร์ แนวคดิและพัฒนาการของทฤษฎภีาพยนตรท์ีส่ าคญั รูปแบบและการเลา่เรือ่งของ 
ภาพยนตร ์หลกัพืน้ฐานดา้นสนุทรยีศาสตรแ์ละการวจิารณ์ภาพยนตรข์อบเขตและความหมายของการวจิารณ์ภาพยนตร์   

ทฤษฎกีารวจิารณ์ภาพยนตรข์องส านักตา่งๆ  กรณีศกึษาการวจิารณ์ภาพยนตร์ 
  

 16353 การสือ่สารการตลาด 

  Marketing Communication 
 ความหมาย แนวคดิการสือ่สารการตลาดเชงิธรุกิจ และการตลาดเพือ่สงัคม การวางแผนกลยทุธแ์ละเครือ่งมอื  

การสือ่สารการตลาดในดา้นการโฆษณา การประชาสมัพันธ ์การสง่เสรมิการขาย  การตลาดแบบเจาะจง  การตลาดเชงิ 
กจิกรรม  การวจัิยการสือ่สารการตลาด  จติวทิยาและรูปแบบการสือ่สารเพือ่จงูใจกลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย  การสือ่สาร  

ตราสญัลกัษณ์  และการสรา้งภาพลกัษณ์ในการสือ่สารการตลาด  

  
 16354 สือ่โฆษณา 

  Advertising Media 
 ลกัษณะและประเภทของสือ่ที่ใชใ้นงานโฆษณา การวจิัยผูบ้รโิภค การวเิคราะหต์ลาดสนิคา้ การวางแผนและ 

การตดัสนิใจเลอืกสือ่โฆษณา การวางจดุประสงคก์ารใชส้ือ่โฆษณา ยุทธวธิแีละหลกัเกณฑก์ารจัดซือ้สือ่โฆษณา  การจัดสรร
งบประมาณ การขายรายการและเวลา การขายเนือ้ทีโ่ฆษณา การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของสือ่โฆษณา 

  

 16356 กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ  ์  
  Public Relations Strategies 

  แนวคดิ  หลกัการ กลยทุธ ์และวธิกีารประชาสมัพันธเ์พือ่สงัคม  การพัฒนา และธรุกจิ  การประยกุตแ์นวคดิและ 
หลกัการทางการประชาสมัพันธ์ เพือ่ก าหนดกลยทุธแ์ละวธิกีารประชาสมัพันธอ์งคก์าร   ราชการ  รัฐวสิาหกจิ  สาธารณะประโยชน์ 

องคก์ารระหวา่งประเทศในสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหา  และภาวะวกิฤตลกัษณะตา่งๆ  

  
 16412 ประสบการณว์ชิาชพีนเิทศศาสตร ์

  Professional Experience in Communication Arts 
 การประยกุตห์ลกัการและแนวคดิทางนเิทศศาสตรส์ูภ่าคปฏบิตั ิ การปฏบิตังิาน การวางแผน การบรหิารงาน และ 

การประสานงานสือ่สารมวลชน  การใชก้รณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในวชิาชพี 

นเิทศศาสตร์ การพัฒนาวชิาชพีนเิทศศาสตร์ จรรยาวชิาชพีนเิทศศาสตร์ กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม 
จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

  
 16418 การบรหิารงานวทิยกุระจายเสยีง 

  Radio Management 
  ระบบการกระจายเสยีง การจัดการองคก์รกระจายเสยีงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การบรหิารสถานวีทิยุ 

กระจายเสยีงระดบัชาต ิและชมุชนทัง้ภาครัฐและเอกชน เทคนคิการจัดการดา้นบคุลากร รายการ วสัดอุปุกรณ์ และ  

เทคโนโลยกีารกระจายเสยีง 
  

 16419 การจดัรายการโทรทศัน  ์
  Television Programming 

 แนวคดิของการจัดรายการโทรทศัน์ หลกัและวธิกีารจัดรายการโทรทศันป์ระเภทและรูปแบบตา่งๆ   หลกัการ 

วเิคราะหก์ลุม่เป้าหมายและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดรายการโทรทศัน์  หลกัและกลยทุธก์ารจัดผังและตารางออกอากาศ  
  

 16421 การบรหิารงานโทรทศัน ์
  Television Management                                  

 หลกัการบรหิารงานโทรทศัน์ การบรหิารงานองคก์รโทรทศันป์ระเภทตา่งๆ กระบวนการวางแผนและการบรหิาร 
การจัดการงานโทรทศัน์ หลกัและวธิกีารแสวงหาขอ้มลูเพือ่น ามาใชใ้นการบรหิารงานโทรทศัน์  

  

 16423 การผลติภาพยนตรข์ ัน้สูง 
  Advanced Film Production                           

 กระบวนการผลติภาพยนตรท์ัง้ระบบฟิลม์และดจิทิลั เทคนคิและอปุกรณ์ในการผลติภาพยนตร์ การออกแบบ  
เทคนคิและการด าเนนิการผลติภาพยนตร ์ทัง้กอ่นการผลติ ระหวา่งการผลติ และหลงัการผลติ การท า เทคนคิพเิศษ  

การท าไตเติล้ และแอนเิมชัน่ ระบบการจัดจ าหน่าย การเผยแพร่ภาพยนตร ์และการฝึกทกัษะการผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

  
 

 
 



 16424   การบรหิารงานภาพยนตร ์

  Film Management                                        
 แนวคดิ หลกัการ และวธิกีารบรหิารงานภาพยนตร ์ทัง้สว่นบรษัิทสรา้งภาพยนตร ์การสรา้งสรรคแ์ละการจัดหา 

บทภาพยนตร ์การควบคมุกองถา่ยภาพยนตร ์การตรวจพจิารณาภาพยนตร ์การจัดซือ้ และการจัดหาภาพยนตร ์การโฆษณา  
และประชาสมัพันธภ์าพยนตร ์การจัดจ าหน่ายและเผยแพร่ภาพยนตรต์ามหลกัสากล กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรยิธรรม

วชิาชพีภาพยนตร์ 

  
 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

  Creative Advertising                        
 วธิกีารสรา้งสรรคพ์ลงัความคดิ  สถานการณ์ทางการตลาด  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค  และเทคโนโลย ี

ทางสือ่โฆษณา  ศลิปะและศาสตรก์ารถา่ยทอดความคดิโดยการสือ่ความหมายดว้ยภาพ   เสยีง  และขอ้ความโฆษณาผา่น 
สือ่โฆษณาตา่งๆ  เทคนคิการน าเสนอชิน้งานโฆษณา การสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคม และคณุธรรมของนักสรา้งสรรค์ 

งานโฆษณา การฝึกทกัษะการสรา้งสรรคง์านโฆษณา  

  
 16427 การบรหิารงานโฆษณา 

  Advertising Management                                           
 โครงสรา้งของบรษัิทตวัแทนโฆษณา กลยทุธก์ารบรหิารเพือ่ความเป็นเลศิของบรษัิทตวัแทนโฆษณา ภาวะผูน้ าและ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นงานโฆษณา ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานโฆษณา การก าหนดนโยบายและวางแผน 

กลยทุธก์ารโฆษณา ปัญหาการบรหิารงานโฆษณาและแนวทางการแกปั้ญหาและกรณีศกึษา  
  

 16430 การบรหิารงานประชาสมัพนัธ ์
  Public Relations Management                                  

 แนวคดิ หลกัการ กระบวนการบรหิารงานประชาสมัพันธ์ การจัดโครงสรา้งองคก์าร การจัดการทรัพยากรของหน่วยงาน
ภาครัฐ  รัฐวสิาหกจิ  เอกชน  องคก์ารไมแ่สวงหาก าไร และองคก์ารสาธารณะอืน่ๆ การแสวงหาขอ้มลูเพือ่น ามาใชใ้นการบรหิาร 

และการวางแผนงานประชาสมัพันธ์  ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการวางแผนงานประชาสมัพันธ์ 

  
 16440 การเขยีนส าหรบัสือ่ส ิง่พมิพ ์

  Writing for Printed Media 
 ความหมาย ความส าคญั ประเภท วตัถปุระสงค ์องคป์ระกอบและโครงสรา้งของบทความ  สารคด ี บทวจิารณ์  

บทวเิคราะหแ์ละบทบรรณาธกิาร หลกั กระบวนการ เทคนคิ  การฝึกทกัษะ  การเขยีนบทความ สารคด ี บทวจิารณ์  บทวเิคราะห ์ 

และบทบรรณาธกิารส าหรับสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ    
  

 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ ์
  Printed Media Production 

 กระบวนการเกีย่วกบัการผลติสือ่ส ิง่พมิพ์ ระบบ  เทคนคิ และอปุกรณ์การพมิพ์ หลกัการใชภ้าพ การสัง่ตวัพมิพ ์ 

การพสิจูนอ์กัษร  การจัดหนา้ เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการผลติสือ่ส ิง่พมิพ์ สิง่พมิพอ์อนไลน ์และสิง่พมิพใ์นลกัษณะสือ่ผสม  
การฝึกทกัษะการผลติสือ่ส ิง่พมิพ์ 

  
 16442 การบรหิารงานสือ่ส ิง่พมิพ ์

  Printed Media Management 
 หลกัการดา้นธรุกจิสือ่ส ิง่พมิพ ์แนวคดิการบรหิารองคก์รสือ่ส ิง่พมิพ ์การบรหิารจัดการกอบบรรณาธกิาร การผลติ   

การจัดจ าหน่าย การตลาด  การขายเนือ้ทีโ่ฆษณา  การบรหิารทรัพยากรองคก์รสิง่พมิพ ์การบรหิารเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง  

การบรหิารสิง่พมิพอ์อนไลนแ์ละสิง่พมิพใ์นลกัษณะสือ่ผสม กฎหมายและจรยิธรรมในการบรหิารสือ่ส ิง่พมิพ์  
  

 16445 การจดัและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้ 
  Radio Programming and Production for Simple Format Program  

 ความหมาย กระบวนการ การจัดรายการ หลกัและเทคนคิการจัดรายการ การประเมนิรายการ การวจิัยผูฟั้ง การจัดรายการ

วทิยชุมุชน การจัดรายการวทิยปุระเภทตา่งๆ การจัดรายการวทิยเุฉพาะกลุม่ผูฟั้ง การจัดรายการวทิยบุนอนิเทอรเ์น็ต การจัดรายการ
วทิยใุนตา่งประเทศ กฎหมาย จรยิธรรม และจรรยาบรรณเกีย่วกบัการจัดรายการวทิยกุระจายเสยีง  

  
 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงข ัน้สงู 

  Radio Production for Complex Format Program  
 แนวคดิในการผลติรายการ กระบวนการวางแผนและผลติรายการ เทคนคิในการผลติรายการแตล่ะประเภท เทคโนโลยี

การผลติรายการในยคุดจิทิลั การพัฒนาทกัษะการเป็นผูป้ระกาศ การเป็นผูด้ าเนนิรายการ และการผลติรายการแตล่ะรูปแบบ  

  
 16448 การผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

  Basic Television Program Production 
 ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ ประเภทและรูปแบบรายการโทรทศัน์ หลกัและกระบวนการผลติรายการโทรทศัน์

ขัน้พืน้ฐาน  การสือ่ความหมายดว้ยภาพและเสยีง  การเขยีนบท  วสัดแุละอปุกรณ์ในการผลติรายการโทรทศัน์  การท างานของกลอ้ง 

การจัดแสง  การบนัทกึเสยีง  การผลติงานศลิปกรรม  การล าดบัภาพและการตดัตอ่  การถา่ยท าในสตดูโิอ  การถา่ยท าภาคสนาม  
การก ากบัรายการและการก ากบัเวที  การฝึกทกัษะขัน้พืน้ฐานในการผลติรายการโทรทศัน์  

  
 



 16449 การผลติรายการโทรทศันข์ ัน้สงู 

  Advanced Television Program Production 
 กระบวนการพัฒนารายการโทรทศัน์  เทคโนโลยทีางดา้นภาพและเสยีง  เทคนคิขัน้สงูในการผลติรายการโทรทศัน์

รูปแบบตา่งๆ เทคโนโลยขีัน้สงูทีใ่ชใ้นการผลติรายการโทรทศัน์  เทคนคิขัน้สงูในการเขยีนบทโทรทศัน์  เทคนคิขัน้สงูในการก ากบั
รายการ  ก ากบัการแสดง   การจัดแสง  การบนัทกึเสยีง  การถา่ยภาพ  การล าดบัภาพ  ศลิปกรรมและเทคนคิพเิศษ การแสดง 

ทางโทรทศัน์  การฝึกทกัษะขัน้สงูในการผลติรายการโทรทศัน์  

  
 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

  Basic Film Production 
 แนวคดิพืน้ฐานในการผลติภาพยนตร์ ฟิลม์  กลอ้ง  เทคนคิการใชก้ลอ้ง  เลนส ์ การถา่ยภาพยนตร์  แสงและ 

การจัดแสง เสยีงและการบนัทกึเสยีง การตดัตอ่ บทภาพยนตร ์การวางแผนและเตรยีมการผลติภาพยนตร์ การผลติภาพยนตร์   
ระบบการท างานของหอ้งปฏบิตักิารภาพยนตร์ การฝึกทกัษะผลติภาพยนตรข์ัน้พืน้ฐาน 

  

 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 
  Advertising Campaigns and Production 

 แนวคดิ บทบาท หนา้ที ่องคป์ระกอบส าคญัของการรณรงคท์างการโฆษณา   การวจิัยการตลาด  การวางแผนกลยทุธ์  
สว่นผสมการสือ่สารการตลาดและสือ่โฆษณา  เทคนคิการน าเสนอ การบรหิารและการประเมนิโครงการรณรงคท์างการโฆษณา

สถาบนัและสนิคา้หรอืบรกิาร หลกัการ กระบวนการ เทคนคิการออกแบบนเิทศศลิป์ และบรรจภุัณฑใ์นงานโฆษณา การถา่ยภาพนิง่

และภาพยนตร์ ศลิปะการพมิพแ์ละเทคโนโลยกีารสือ่สารโฆษณา  การผลติชิน้งานโฆษณาทางสือ่โฆษณาตา่งๆ การสรา้ง 
ความรับผดิชอบและคณุธรรมของนักโฆษณา   การฝึกทกัษะการจัดท าและการน าเสนอโครงการรณรงคท์างการโฆษณา  รวมทัง้ 

การผลติงานโฆษณา 
  

 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพนัธ ์
  Public Relations Writing  

 กระบวนการ และการวางแผนการเขียนเพือ่การประชาสมัพันธ์ หลกัการ และวธิกีารเขยีนขา่ว  บทความ  สารคด ี และ 

สปอตเพือ่การประชาสมัพันธท์างสือ่มวลชน   สือ่เฉพาะกจิ และเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์  การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธใ์นโอกาส
พเิศษ  การเขยีนค าปราศรัย  สนุทรพจน์  แถลงการณ์  จดหมายรายงาน หลกัการ  วธิกีารในการเขยีนแผนงาน  และโครงการ

รณรงคท์างการประชาสมัพันธท์างดา้นสงัคม การพัฒนาธรุกจิ  กรณีศกึษาโครงการรณรงคล์กัษณะตา่งๆ การฝึกทกัษะการเขยีน 
เพือ่การประชาสมัพันธ์ 

  

 16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพนัธ ์
  Media Production for Public Relations 

  หลกัการ กระบวนการสรา้งสรรคแ์ละออกแบบงานประชาสมัพันธ์ เทคนคิและวธิกีารผลติสือ่เพือ่การประชาสมัพันธ์ 
แนวคดิ  หลกัการ กระบวนการสรา้งสรรคแ์ละผลติสือ่ประเภทสิง่พมิพ์ วทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน์ และสือ่อืน่ๆ เพือ่การ

ประชาสมัพันธ ์การฝึกทกัษะการสรา้งสรรคแ์ละผลติสื่อเพือ่การประชาสมัพันธ์  

  

 


