คําอธิบายชุดวิชา
10103 ทักษะชีวต
ิ
Life Skills
ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม ความใฝรู การแสวงหาและพัฒนาความรูใหม ความสามารถใน
ดานการจัดการ การใชเทคโนโลยี การใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา การเจรจาตอรอง การ
ประนีประนอม การขจัดความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ มารยาท และการสมาคม
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย
Human Civilization
ความรูเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก การปฏิสม
ั พันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและกับ
สังคมรอบตัว วิถีการดําเนินชีวิต ภูมิปญญา ความนึกคิด ศิลปะ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10131 สังคมมนุษย
Human Society
ลักษณะพื้นฐานของความเปนมนุษย การรวมตัวเปนชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย องคประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษยในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
สงผลตอการจัดระเบียบสังคมมนุษย ปญหาสังคมและแนวทางแกไข การเสริมสรางสังคมที่ดี
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพือ
่ ชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เกี่ยวของกับมนุษย องคประกอบของรางกายมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัยและโภชนาการ
การประยุกต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
Thai Studies
ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และกาประยุกตผสมผสาน
การจัดระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี
ศิลปกรรม
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษากับการสือ
่ สาร 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
การใชภาษาเพือ
่ การติดตอสื่อสารในชีวต
ิ ประจําวัน การใชภาษาในงานนิเทศศาสตรดานวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน ภาพยนตร หนังสือพิมพ โฆษณา ประชาสัมพันธ ศิลปะการพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาไทย
เพื่อการโนมนาวใจ การใชภาษาในสื่อคอมพิวเตอร
15231 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อมวลชน
Introduction to Mass Media
ธรรมชาติ ลักษณะ ประวัติ พัฒนาการ บทบาทหนาที่ ความสําคัญของสื่อมวลชน การผลิต การใชและ
การเผยแพรของสื่อมวลชน ไดแก วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ภาพยนตร หนังสือพิมพและสื่อสิ่งพิมพ รวมทั้ง
สื่อมวลชนทีใ่ ชเทคโนโลยีผสมผสาน
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
Communication Theories and Behavior
่ องการสื่อสาร
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมาย องคประกอบ กระบวนการสื่อสาร บทบาท หนาทีข
ประวัติ พัฒนาการของการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารทีส
่ ําคัญ การนําทฤษฎีการสื่อสารมาอธิบายพฤติกรรมการสื่อสาร
ประเภทตางๆ โดยศึกษาในดานจิตวิทยา สังคมวิทยา และวัฒนธรรม

15233 ความรูท
 างสังคมศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับนักนิเทศศาสตร
Social Science and Technology for Communication Arts
ความรูพน
ื้ ฐานทางโครงสรางระบบสังคม ประเด็นและปญหาดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง กฎหมาย
สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี สันทนาการ เพื่อเปนแนวทางใน
การประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร
15234 การสรางสารในงานนิเทศศาสตร
Message Design for Communication Arts
แนวคิดการสรางสรรคและการออกแบบสารทางดานเนื้อหาและรูปแบบ หลักการทางสุนทรียศาสตรในการสื่อ
ความหมายดวย ภาพ แสง สี เสน รูปทรง ตัวอักษร สัญลักษณ เสียง ดนตรี และภาษาทาทาง วิธีการและ
เทคโนโลยีในการสรางสารในงานนิเทศศาสตร
15307 กฎหมายและจริยธรรมดานนิเทศศาสตร
Laws and Ethics for Mass Communication
ประวัติ พัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพนิเทศศาสตร กฎหมาย ระเบียบปฏิบต
ั ิจรรยาวิชาชีพ
ของนักนิเทศศาสตร สิทธิเสรีภาพของผูส
 งสารและผูร ับสาร
15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร
Research for Communication Arts
แนวคิด หลักการ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และหลักสถิติทใี่ ชในงานวิจัยทางนิเทศศาสตร การวิจัย
ที่เกี่ยวของกับองคประกอบ กระบวนการ ผลกระทบ และอิทธิพลของการสือ
่ สารประเภทตางๆ
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
Communication Management
ความรูพน
ื้ ฐานเกี่ยวกับการบริหารงานสื่อสาร ความหมาย ขอบขาย พัฒนาการ แนวคิด ความสําคัญ
า
ประเภท โครงสร ง องคประกอบ บทบาทหนาที่ของการบริหารงานสื่อสารในระดับมหภาคและจุลภาคของรัฐและ
เอกชน ตลอดจนเทคโนโลยีทใี่ ชในการบริหารงานสื่อสาร
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
Communication and Development
แนวคิด ขอบขาย ความหมาย ความสําคัญ และพัฒนาการของการสื่อสารกับการพัฒนา การสื่อสารนวกรรม
การวางแผนและการกําหนดยุทธวิธีของการสือ
่ สารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ชุมชน สังคม ประเทศ ในดาน
การศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอม การนําหลักและวิธส
ี ื่อสารไปประยุกตใชในการ
พัฒนาและการแกปญหาที่เกิดจากการพัฒนา
16338 การขาวเบื้องตน
Introduction to Journalism
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทของขาว โครงสรางองคประกอบขาว หลักการ กระบวนการ
และวิธีการสื่อขาว ลีลาการเขียนและการเรียบเรียงขาว เทคนิค การรวบรวมขอมูล การรายงานขาวตามลักษณะของ
เหตุการณ จรรยาบรรณของนักขาว การสื่อสารดวยภาพในสือ
่ สิ่งพิมพ การฝกทักษะดานการขาว
16339 การขาวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
Advanced Journalism and Editing
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค หลักการ กระบวนการ วิธีการของการสื่อขาวแบบเจาะลึก และการ
บรรณาธิกร เครือ
่ งมือ อุปกรณในการบรรณาธิกรสื่อสิ่งพิมพ สัญลักษณในการบรรณาธิกร การบรรณาธิกรขาว และงาน
เขียนอื่นๆ การบรรณาธิกรภาพ หลักการและเทคนิคการพาดหัวขาว การพาดหัวเรื่อง ภาษาในสื่อสิ่งพิมพ เทคนิค
วิธีการทํางาน และจรรยาบรรณในการบรรณาธิกรสื่อสิ่งพิมพ
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
Radio Script Writing
หลักการและเทคนิคการเขียน หลักการและเทคนิคการวิเคราะหผฟ
ู งเพื่อการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง การ
วางแผน การเตรียมการการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเพื่อการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตางๆ
16344 การพูดและการแสดงสําหรับวิทยุกระจายเสียง
Radio Performance
หลักและเทคนิคการพูดและการแสดงสําหรับงานวิทยุกระจายเสียง จิตวิทยาเกี่ยวกับการพูดและการฟงในงาน
วิทยุกระจายเสียง หลักการวางแผน เทคนิคในการพูด การประกาศ การบรรยาย การดําเนินรายการ การรายงานนอก
สถานที่การแสดงในงานวิทยุกระจายเสียง การฝกทักษะในการพูดและการแสดงสําหรับวิทยุกระจายเสียง
16347 การสรางสรรครายการโทรทัศน
Creative for Television Program
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ กระบวนการคิดสรางสรรครายการโทรทัศน หลักการสื่อความหมายดวย
ภาพ โครงสรางระบบ รูปแบบและการเลาเรื่องทางโทรทัศนหลักการนําเสนอ หลักการเขียนบท และหลักการคิดริเริ่ม
เพื่อการสรางสรรครายการโทรทัศน

16350 ศิลปะภาพถายและภาพยนตร
Photography and Film Arts
ความหมาย องคประกอบ ศิลปะการสื่อความหมายดวยภาษา ภาพ แสง สี เสียง ฉาก เครื่องแตงกาย การ
แสดง การเคลือ
่ นไหว การตัดตอ ประวัติความเปนมา บทบาท อิทธิพลและผลกระทบของภาพถายและภาพยนตร หลัก
พื้นฐานในการสรางสรรคงานศิลปะภาพถายและภาพยนตร
16351 ทฤษฎีและการวิจารณภาพยนตรเบื้องตน
Introduction to Film Theory and Criticism
่ ง
ทฤษฎีพื้นฐานของภาพยนตร แนวคิดและพัฒนาการของทฤษฎีภาพยนตรที่สาํ คัญรูปแบบและการเลาเรือ
ของภาพยนตร หลักพื้นฐานดานสุนทรียศาสตรและการวิจารณภาพยนตรขอบเขตและความหมายของการวิจารณ
ภาพยนตร ทฤษฎีการวิจารณภาพยนตรของสํานักตางๆ กรณีศึกษาการวิจารณภาพยนตร
16353 การสื่อสารการตลาด
Marketing Communication
ความหมาย แนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงธุรกิจ และการตลาดเพื่อสังคม การวางแผนกลยุทธและเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดในดานการโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดแบบเจาะจง การตลาดเชิง
กิจกรรม การวิจัยการสื่อสารการตลาด จิตวิทยาและรูปแบบการสื่อสารเพือ
่ จูงใจกลุมผูบริโภคเปาหมาย การสื่อสาร
ตราสัญลักษณ และการสรางภาพลักษณในการสื่อสารการตลาด
16354 สื่อโฆษณา
Advertising Media
ลักษณะและประเภทของสื่อทีใ่ ชในงานโฆษณา การวิจัยผูบ
 ริโภค การวิเคราะหตลาดสินคา การวางแผน
และการตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณา การวางจุดประสงคการใชสื่อโฆษณา ยุทธวิธีและหลักเกณฑการจัดซือ
้ สื่อโฆษณา
การจัดสรรงบประมาณ การขายรายการและเวลา การขายเนือ
้ ที่โฆษณา การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลสื่อ
โฆษณา
16356 กลยุทธการประชาสัมพันธ
Public Relations Strategies
แนวคิด หลักการ กลยุทธ และวิธีการประชาสัมพันธเพื่อสังคม การพัฒนา และธุรกิจ การประยุกต แนวคิด
และหลักการทางการประชาสัมพันธ เพื่อกําหนดกลยุทธและวิธีการประชาสัมพันธองคการ ราชการ รัฐวิสาหกิจ
สาธารณะประโยชน องคการระหวางประเทศในสถานการณที่เปนปญหา และภาวะวิกฤตลักษณะตางๆ
16412 ประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร
Professional Experience in Communication Arts
การประยุกตหลักการและแนวคิดทางนิเทศศาสตรสภ
ู าคปฏิบต
ั ิ การปฏิบต
ั ิงาน การวางแผน การบริหาร และ
การประสานงานสื่อสารมวลชน การใชกรณีศึกษาและสถานการณจําลองในการวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจใน
วิชาชีพนิเทศศาสตร การพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร จรรยาวิชาชีพนิเทศศาสตร กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาใหเปน
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเปนผูนําทีม
่ ีประสิทธิภาพ
16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
Radio Management
การบริหาร การจัดการองคกรวิทยุกระจายเสียง การสํารวจ และการประเมินผล การดําเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียงทั้งในและตางประเทศ การบริหารรายการ การวางผังรายการ การสํารวจและการประเมินรายการ
16419 การจัดรายการโทรทัศน
Television Programming
แนวคิดของการจัดรายการโทรทัศน หลักและวิธีการจัดรายการโทรทัศนประเภทและรูปแบบตางๆ หลักการ
วิเคราะหกลุมเปาหมายและปจจัยที่เกี่ยวของในการจัดรายการโทรทัศน หลักและกลยุทธการจัดผังและตาราง
ออกอากาศ
16421 การบริหารงานโทรทัศน
Television Management
หลักการบริหารงานโทรทัศน การบริหารงานองคกรโทรทัศนประเภทตางๆ กระบวนการวางแผนและการบริหาร
การจัดการงานโทรทัศน หลักและวิธีการแสวงหาขอมูลเพื่อนํามาใชในการบริหารงานโทรทัศน
16423 การผลิตภาพยนตรขน
ั้ สูง
Advanced Film Production
กระบวนการผลิตภาพยนตรทั้งในโรงถายและนอกโรงถาย บทบาทของทีมงานสรางภาพยนตร บทภาพยนตร
เทคนิคและอุปกรณในการผลิตภาพยนตรขั้นสูง การออกแบบการผลิตภาพยนตร การออกแบบฉาก เสื้อผา และ
เครื่องแตงกาย การแตงหนา การกํากับภาพ การแสดง การกํากับการแสดง เทคนิคการถายภาพยนตร การ
ออกแบบและการกํากับแสง การออกแบบและการกํากับเสียง การตัดตอภาพยนตร เทคนิคพิเศษทางภาพ เทคนิค
พิเศษทางเสียง แอนิเมชั่น และการฝกทักษะผลิตภาพยนตรขั้นสูง

16424 การบริหารงานภาพยนตร
Film Management
หลักการบริหารองคกรภาพยนตร การบริหารการผลิตภาพยนตร การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมภาพยนตร
หลักและวิธีการแสวงหาขอมูลเพื่อนํามาใชในการบริหารงานภาพยนตร การตลาด การจัดจําหนาย การเผยแพรและ
การจัดฉากภาพยนตร องคประกอบและปจจัยในการบริหารงานภาพยนตรทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
16426 การสรางสรรคงานโฆษณา
Creative Advertising
วิธีการสรางสรรคพลังความคิด สถานการณทางการตลาด การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค และเทคโนโลยี
ทางสื่อโฆษณา ศิลปะและศาสตรการถายทอดความคิดโดยการสื่อความหมายดวยภาพ เสียง และขอความโฆษณา
ผานสื่อโฆษณาตางๆ เทคนิคการนําเสนอชิ้นงานโฆษณา การสรางความรับผิดชอบตอสังคม และคุณธรรมของนัก
สรางสรรคงานโฆษณา การฝกทักษะการสรางสรรคงานโฆษณา
16427 การบริหารงานโฆษณา
Advertising Management
โครงสรางของบริษัทตัวแทนโฆษณา กลยุทธการบริหารเพื่อความเปนเลิศของบริษัทตัวแทนโฆษณา ภาวะ
ผูนําและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในงานโฆษณา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโฆษณา การกําหนดนโยบาย
และวางแผนกลยุทธการโฆษณา ปญหาการบริหารงานโฆษณาและแนวทางการแกปญหาและกรณีศึกษา
16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ
Public Relations Administration
แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ การจัดโครงสรางองคการ การจัดการทรัพยากรของ
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องคการไมแสวงหากําไร และองคการสาธารณะอื่นๆ การแสวงหาขอมูลเพื่อ
นํามาใชในการบริหารและการวางแผนงานประชาสัมพันธ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ
16440 การเขียนสําหรับสื่อสิ่งพิมพ
Writing for Printed Media
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท วัตถุประสงค องคประกอบและโครงสรางของบทความ สารคดี บทวิจารณ
บทวิเคราะหและบทบรรณาธิการ หลัก กระบวนการ เทคนิค การฝกทักษะ การเขียนบทความสารคดี บทวิจารณ บท
วิเคราะห และบทบรรณาธิการสําหรับสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ
16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
Printed Media Production
กระบวนการเกีย
่ วกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ระบบ เทคนิค และอุปกรณการพิมพ หลักและกฎเกณฑในการ
คัดเลือกขาว บทความ สารคดี และงานเขียนประเภทอื่นๆ ภาพ การสั่งตัวพิมพ การพิสจ
ู นอักษร การจัดหนาประเภท
ตางๆ เทคโนโลยีทใี่ ชในการผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ การฝกทักษะการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ
Printed Media Management
หลักการดานการผลิต การตลาด การขายเนื้อที่โฆษณา การวางแผนและการประเมินสําหรับการบริหาร
สื่อสิ่งพิมพ การจัดจําหนาย การสงเสริมการจําหนายสื่อสิ่งพิมพ เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการดําเนิน
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ
16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
Radio Programming and Production for Simple Format Program
การจัดรายการ การวางแผน การเตรียมการ และการฝกทักษะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รูปแบบ
บรรยาย บทความ พูดคุย ขาว วิเคราะหขา ว วิจารณขาว สัมภาษณ สนทนา อภิปราย
16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
Radio Production for Complex Format Program
การจัดรายการ การวางแผน การเตรียมการ และการฝกทักษะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รูปแบบ
สารคดี สาระละคร ละคร นิตยสารทางอากาศ รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการโฆษณา การประชาสัมพันธ การ
รณรงค
16448 การผลิตรายการโทรทัศนเบื้องตน
Basic Television Program Production
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศนหลักและกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนขั้นพื้นฐาน การสื่อความหมายดวยภาพและเสียง การเขียนบท วัสดุและอุปกรณในการผลิตรายการโทรทัศน
การทํางานของกลอง การจัดแสง การบันทึกเสียง การผลิตงานศิลปกรรม การลําดับภาพและการตัดตอ การถายทํา
ในสตูดิโอ การถายทําภาคสนาม การกํากับรายการและการกํากับเวที การฝกทักษะขั้นพืน
้ ฐานในการผลิตรายการ
โทรทัศน

16449 การผลิตรายการโทรทัศนขั้นสูง
Advanced Television Program Production
กระบวนการพัฒนารายการโทรทัศน เทคโนโลยีทางดานภาพและเสียง เทคนิคขั้นสูงในการผลิตรายการ
โทรทัศนรูปแบบตางๆ เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใชในการผลิตรายการโทรทัศน เทคนิคขั้นสูงในการเขียนบทโทรทัศน
เทคนิคขั้นสูงในการกํากับรายการ กํากับการแสดง การจัดแสง การบันทึกเสียง การถายภาพ การลําดับภาพ
ศิลปกรรมและเทคนิคพิเศษ การแสดงทางโทรทัศน การฝกทักษะขั้นสูงในการผลิตรายการโทรทัศน
16452 การผลิตภาพยนตรเบื้องตน
Basic Film Production
แนวคิดพื้นฐานในการผลิตภาพยนตร ฟลม กลอง เทคนิคการใชกลอง เลนส การถายภาพยนตร แสงและ
การจัดแสง เสียงและการบันทึกเสียง การตัดตอ บทภาพยนตร การวางแผนและเตรียมการผลิตภาพยนตร การผลิต
ภาพยนตร ระบบการทํางานของหองปฏิบัตก
ิ ารภาพยนตร การฝกทักษะผลิตภาพยนตรขน
ั้ พื้นฐาน
16455 การรณรงคและผลิตงานโฆษณา
Advertising Campaigns and Production
แนวคิด บทบาท หนาที่ องคประกอบสําคัญของการรณรงคทางการโฆษณา การวิจัยการตลาด การวางแผน
กลยุทธ สวนผสมการสื่อสารการตลาดและสื่อโฆษณา เทคนิคการนําเสนอ การบริหารและการประเมินโครงการ
รณรงคทางการโฆษณาสถาบันและสินคาหรือบริการ หลักการ กระบวนการ เทคนิคการออกแบบนิเทศศิลป และบรรจุ
ภัณฑในงานโฆษณา การถายภาพนิ่งและภาพยนตร ศิลปะการพิมพและเทคโนโลยีการสื่อสารโฆษณา การผลิต
ชิ้นงานโฆษณาทางสื่อโฆษณาตางๆ การสรางความรับผิดชอบและคุณธรรมของนักโฆษณา การฝกทักษะการจัดทํา
และการนําเสนอโครงการรณรงคทางการโฆษณา รวมทั้งการผลิตงานโฆษณา
16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
Public Relations Writing
กระบวนการ และการวางแผนการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ หลักการ และวิธีการเขียนขาว บทความ
สารคดี และ สปอตเพื่อการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน สือ
่ เฉพาะกิจ และเครือขายคอมพิวเตอร การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธในโอกาสพิเศษ การเขียนคําปราศรัย สุนทรพจน แถลงการณ จดหมาย รายงาน หลักการ วิธีการใน
การเขียนแผนงาน และโครงการรณรงคทางการประชาสัมพันธทางดานสังคม การพัฒนาธุรกิจ กรณีศึกษาโครงการ
รณรงคลักษณะตางๆ การฝกทักษะการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
16458 การสรางสรรคและผลิตงานประชาสัมพันธ
Media Production for Public Relations
หลักการ กระบวนการสรางสรรคและออกแบบงานประชาสัมพันธ เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ แนวคิด หลักการ กระบวนการสรางสรรคและผลิตสื่อประเภทสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน และ
่ การประชาสัมพันธ
สื่ออื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธ การฝกทักษะการสรางสรรคและผลิตสื่อเพือ
16459 วาทนิเทศ
Speed Communication
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของการพูด ศิลปะและจิตวิทยาการสื่อสารดวยการพูด
บุคลิกภาพในการพูด เทคนิคในการพูดเพื่อใหความรู เพื่อความบันเทิงเพื่อโนมนาวใจ การเจรจาตอรอง การโตแยง
แสดงเหตุผล การพูดในการประชุม การพูดเพื่อนําเสนองาน การพูดตอสาธารณะชน การพูดทางสื่อมวลชน และการ
พูดในโอกาสตางๆ
16460 สื่อมวลชนศึกษา
Media Studies
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ของสื่อมวลชนศึกษา โครงสราง กระบวนการทํางาน ระบบการจัดการของ
สื่อมวลชน หลักการวิเคราะห ตีความ และประเมินสารทีถ
่ ายทอดผานสื่อมวลชนประเภทตางๆ

