
รายวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะ  98 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

• กลุ่มวชิาพื8นฐาน  30 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

กลุ่มพื9นฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

MC2001101 หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Principles of Advertising and  Public Relations) 

3(2-2-5) 

MC2001102 หลกัการวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

(Principles of Television and Radio Broadcasting) 

3(2-2-5) 

MC2001103 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย (Multimedia Technology) 3(2-2-5) 

MC2001104 หลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั (Principles of Digital Journalism) 3(2-2-5) 

กลุ่มพื9นฐานทางเทคโนโลย ี

MC2001105 หลกัการและทฤษฎีสืNอสารมวลชน 

(Principles and Theories of Mass Communication) 

3(3-0-6) 

MC2001106 เทคโนโลยกีารถ่ายภาพเพืNอการสืNอสาร  

(Photography Technology for Communication) 

3(1-4-4) 

MC2001107 เทคนิคการนาํเสนอในงานสืNอสารมวลชน  

(Presentation Techniques for Mass Communication) 

3(2-2-5) 

MC2001108 เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในงานสืNอสารมวลชน 

(Information Technology and Computer for Mass Communication) 

3(2-2-5) 

MC2001309 การวจิยัสืNอสารมวลชน (Mass Communication Research) 3(3-0-6) 

MC2001310 กฎหมายและจริยธรรมสืNอสารมวลชน 

(Law and Ethics in Mass Communication) 

3(3-0-6) 

 

• กลุ่มวชิาชีพเฉพาะดา้น 61 หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 

1.  วชิาเอกเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  

กลุ่มวชิาชีพบงัคบั  45  หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

กลุ่มความรู้ด้านการสื1อสารการตลาด 



MC2012201 การวิเคราะห์เจาะลึกความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer Insight Analysis) 3(2-2-5) 

MC2012302 การจดัการตราสินคา้และตราองคก์ร  

(Product and Corporate Brand Management) 

3(3-0-6) 

MC2012303 กลยทุธ์การสืNอสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communications Strategies) 

3(2-2-5) 

กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

MC2012204 การเขียนเพืNอการสืNอสาร (Writing for Communication) 2(1-2-3) 

MC2012205 การอ่านและการถ่ายทอดสาร (Reading and Dissemination) 2(0-4-2) 

MC2012206 เทคนิคการนาํเสนอและการโนม้นา้วใจ 

(Presentation and Persuasion Techniques) 

2(0-4-2) 

MC2012207 การบริหารลูกคา้ในงานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Client Service Management in Advertising and Public Relations) 

3(2-2-5) 

MC2012208 การเขียนเพืNองานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Writing for Advertising and Public Relations) 

3(2-2-5) 

MC2012209 การตลาดเชิงกิจกรรมและการตลาดเชิงสนบัสนุน 

(Event and Sponsorship Marketing) 

3(0-6-3) 

MC2012210 การวางแผนสืNอโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Advertising and Public Relations Media Planning) 

3(2-2-5) 

MC2012311 กลยทุธ์การสร้างสรรคแ์ละการผลิตงานโฆษณา 

(Creative Strategies and Advertising Production) 

3(2-2-5) 

MC2012312 กลยทุธ์การสร้างสรรคแ์ละการผลิตงานประชาสมัพนัธ์ 

(Creative Strategies and Public Relations Production) 

3(2-2-5) 

MC2012313 การเขียนและการรายงานข่าว (News Writing and Reporting) 3(0-6-3) 

MC2012314 บุคลิกภาพในวชิาชีพสืNอสาร (Personality for Communication Profession) 3(0-6-3) 

MC2012415 การวจิยัในงานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Advertising and Public Relations Research) 

3(3-0-6) 

MC2012416 สมัมนาวชิาชีพดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Advertising and Public Relations Seminar) 

3(2-2-5) 

 



กลุ่มวชิาชีพเลือก   12  หน่วยกิต ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี8  

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

MC2012317 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละการคิดเชิงนวตักรรม 

(Creative and Innovative Thinking) 

3(2-2-5) 

MC2012218 การพฒันาเวบ็ไซตเ์พืNองานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  

(Website Development for Advertising and Public Relations) 

3(0-6-3) 

MC2012219 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมลัติมีเดียเพืNองานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  

(Computer Graphics and Multimedia for Advertising and Public 

Relations) 

3(0-6-3) 

MC2012320 การถ่ายภาพเพืNองานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Photography for Advertising and Public Relations) 

3(0-6-3) 

MC2012321 การผลิตภาพยนตร์โฆษณา (Advertising Film Production) 3(0-6-3) 

MC2012322 การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ 

(Online Advertising and Public Relations) 

3(2-2-5) 

MC2012323 ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั (News and Current Affairs) 3(0-6-3) 

MC2012324 การสืNอสารเพืNอการเปลีNยนแปลงสังคม (Communication for Social Change) 3(3-0-6) 

MC2012325 การบริหารภาวะวกิฤติและประเดน็ข่าว  

(Crisis and News Issue Management) 

3(3-0-6) 

MC2012326 งานกาํกบัศิลป์ในงานโฆษณา (Art Directing for Advertising) 3(2-2-5) 

MC2012327 การสืNอสารระหวา่งวฒันธรรม (Cross Cultural Communication) 3(3-0-6) 

 

กลุ่มวชิาโครงงาน   4  หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

MC2012328 การเตรียมโครงงานพิเศษทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Preparation for Special Project of Advertising and Public Relations) 

1(0-2-1) 

MC2012429 โครงงานพิเศษทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  

(Special Project of Advertising and Public Relations) 

3(0-9-0) 

 



• กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 7 หน่วยกิต กาํหนดใหศึ้กษาตามกลุ่มวชิาเอกทีN 

ลงทะเบียนดงันี8  

1. วชิาเอกเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

MC2013301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

(Preparation for Cooperative Education) 

1(0-2-1) 

MC2013402 สหกิจศึกษาทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Cooperative Education for Advertising and Public Relations) 

6(0-40-0) 

 ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนรายวชิา MC2013402 

สหกิจศึกษาทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

ซึN งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วา่ดว้ยการจดัสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ พ.ศ. 2553 

หรือมติของคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ใหเ้ลือกลงทะเบียนรายวชิา MC2013403 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ตามวชิาเอก 

ทีNไดล้งทะเบียนไว ้

MC2013403 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Practice for Advertising and Public Relations Technology) 

3(0-40-0) 

 สาํหรับผูที้Nลงทะเบียนวชิา MC2013403 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

จะตอ้งเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาบงัคบัเลือกในรายวชิาทางปฏิบติัการของหลกัสูตร 

ใหค้รบ 3 หน่วยกิต โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นรายวชิาปฏิบติัของกลุ่มวชิาเอก 

เพืNอใหห้น่วยกิตในรายวชิาปฏิบติัครบ 36 หน่วยกิต ตามเกณฑ ์มคอ.1 สาขาเทคโนโลย ี

 

• หมวดวชิาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาทีNเปิดสอนระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

และในมหาวิทยาลยัทีNให้ความร่วมมือทั8งในและต่างประเทศ 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 



1. กลุ่มวชิาพื9นฐาน 

 1.1  กลุ่มพื9นฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

MC2001101  หลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

  Principles of Advertising and Public Relations 

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

  หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

ประวติัและพฒันาการของการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

องคป์ระกอบและกระบวนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ เทคโนโลยดีา้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

อุตสาหกรรมการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ สืNอทีNใชใ้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

การคาํนวณตน้ทุนการผลิต การประเมินผลการผลิต และคุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณทีNเกีNยวขอ้งกบัวชิาชีพโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

  Principle of advertising and public relations; advertising and public relations history 

and development; advertising and public relations elements; advertising and public relations process; 

advertising and public relation technology; advertising and public relations industry; advertising and public 

relations media; production cost calculating; production evaluation; and advertising and public relations ethics 

and code of conduct 

 

MC2001102   หลกัการวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 

   Principles of Television and Radio Broadcasting 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการวทิยกุระจายเสียง หลกัการวทิยโุทรทศัน์ 

กระบวนการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ 

เทคโนโลยกีารออกอากาศทางวทิยกุระจายเสียง  

เทคโนโลยกีารออกอากาศทางวทิยโุทรทศัน์ การคาํนวณตน้ทุนการผลิต การประเมินผลการผลิต  

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทีNเกีNยวขอ้งกบังานวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

   Principle of radio broadcasting; principle  of television broadcasting; radio broadcasting 

production process; television production process; radio broadcasting technologies; television broadcasting 



technologies; production cost calculating; production evaluation; and television and radio broadcasting ethics and 

code of conduct 

 

 

 

MC2001103   เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี  3(2-2-5) 

   Multimedia Technology 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

    หลกัการเทคโนโลยมีลัติมีเดีย พฒันาการของเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

สืNอมลัติมีเดียทีNใชใ้นงานสืNอสารมวลชนสืNอสมยัใหม่ กระบวนการการผลิตและการใชง้านมลัติมีเดีย 

การคาํนวณตน้ทุนการผลิต การประเมินผลการผลิต การออกแบบเชิงอารยสถาปัตย ์  และคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณทีNเกีNยวกบัเทคโนโลยสืีNอสารและสารสนเทศ 

   Multimedia technology principles; multimidia technology development; multimedia 

used in mass communication; new media; multimedia process and usage; production cost calculating; 

production evaluation; universal design; and information and communication technology ethics and production 

code of conduct 

 

MC2001104 หลกัการวารสารสนเทศดจิิทลั 3(2-2-5) 

    Principles of Digital Journalism 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดและทฤษฎีวารสารสนเทศ พฒันาการดา้นวารสารสนเทศ  

กระบวนการดาํเนินงาน กระบวนการผลิตงานวารสารสนเทศ การคาํนวณตน้ทุนการผลิต 

การประเมินผลการผลิต 

การเผยแพร่ผา่นสืNอหลกัและสืNอดิจิทลั และคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทีNเกีNยวขอ้งกบัวชิาชีพวารสารสนเทศ 

 Journalism concepts and theories; journalism development; journalism process; 

journalism production process; production cost calculating; production evaluation; disseminating through 

mainstream media and digital media; and journalism ethics and code of conduct 



 

1.2 กลุ่มพื9นฐานทางเทคโนโลย ี

MC2001105   หลกัการและทฤษฎสืี1อสารมวลชน 3(3-0-6) 

   Principles and Theories of Mass Communication 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการสืNอสาร องค์ประกอบการสืNอสาร กระบวนการการสืNอสารและการสืNอสารมวลชน 

สืNอในการสืNอสาร การสืNอสารมวลชน และแนวคิดทฤษฎีสืNอสารมวลชน 

   Communication principles; communication elements; communication and mass 

communication processes; communication media; mass communication; and mass communication concepts 

and theories 

 

 

MC2001106   เทคโนโลยกีารถ่ายภาพเพื1อการสื1อสาร 3(1-4-4) 

 Photography Technology for Communication 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 แนวคิดเกีNยวกบัการถ่ายภาพ การสืNอความหมายดว้ยภาพ ส่วนประกอบและ 

การทาํงานของกลอ้งถ่ายภาพทีNใชฟิ้ล์มและกลอ้งดิจิทลั แสงและหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ  

การแปลงภาพจากระบบอนาลอ็กมาเป็นระบบดิจิทลั และการสร้างสรรคภ์าพถ่ายใหเ้ป็นสืNอทีNน่าสนใจ 

 Concepts of photography; message communicated via photos; parts and functions of film 

camera and digital camera; lights and principles of picture composition; photo transformation from analog to digital; 

and creating photographs into interesting media 

 

MC2001107   เทคนิคการนําเสนอในงานสื1อสารมวลชน 3(2-2-5) 

   Presentation Techniques for Mass Communication    

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 



   การเตรียมการนาํเสนอ กระบวนการนาํเสนอ เทคนิคการนาํเสนอ การพูดเพืNอ 

การสืNอสารโนม้นา้วใจ กลวิธีการเจรจาต่อรองและการแกไ้ขสถานการณ์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 Preparations of media presentations; process of media presentations; presentation 

techniques; persuasive speech; negotiation techniques and crisis management; and analysis of related case 

studies   

 

MC2001108   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์ในงานสื1อสารมวลชน 3(2-2-5) 

  Information Technology and Computer for Mass Communication 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   พฒันาการของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สารสนเทศในงานสืNอสารมวลชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นวตักรรมและเทคโนโลยใีนงานสืNอสารมวลชน 

ผลกระทบและแนวโนม้เทคโนโลย ีและจริยธรรมการใชค้อมพิวเตอร์ 

   Development of computers technology and information technology; Information in 

journalism; computer application software; innovation and technology in mass communication; impact and 

trend of technology; and ethics of computer usage 

 

 

 

 

 

 

 

MC2001309   การวจัิยสื1อสารมวลชน  3(3-0-6) 

   Mass Communication Research  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 



   ความรู้เกีNยวกบัการวิจยัในงานสืNอสารมวลชน กระบวนการในการวิจยั 

เครืNองมือทีNใชใ้นการวิจยั ความเทีNยงและความตรงในการวิจยั ขอ้มูล วิธีการเก็บขอ้มูลและลงภาคสนาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและการเลือกใชส้ถิติ และการเขียนรายงาน 

   Knowledge of mass communication research; research process; research tools; 

research validity and reliability data; data collection and field work; data analysis and statistics selection; and 

report writing 

 

MC2001310   กฎหมายและจริยธรรมสื1อสารมวลชน 3(3-0-6) 

   Law and Ethics in Mass Communication  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดเกีNยวกบักฎหมายและจริยธรรม สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายเกีNยวกบังานสืNอสารมวลชน หลกัธรรมาภิบาลในงานสืNอสาร 

แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคมของสืNอมวลชนและคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

   Law and ethics concepts; rights and freedom under the constitution; mass 

communication law; good governance in mass communication; concepts of mass communication social 

responsibilities; and ethics and code of conduct 

 

2. กลุ่มวชิาชีพเฉพาะด้าน 

2.1 วชิาเอกเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

2.1.1 กลุ่มความรู้ด้านการสื1อสารการตลาด 

MC2012201 การวเิคราะห์เจาะลกึความต้องการของผู้บริโภค  3(2-2-5)

 Consumer Insight Analysis 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค วธีิการตดัสินใจซื8อของผูบ้ริโภค 

บทบาทของผูบ้ริโภคต่อการสืNอสารการตลาด  การวเิคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

เทคนิคการเจาะลึกความตอ้งการของผูบ้ริโภค   และขั8นตอนวธีิการเปลีNยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 



   Consumer behavior characteristics; consumer purchasing decisions approaches; 

consumer roles in marketing communication; consumer demand analysis; consumer insight analysis 

techniques; and consumer behavior changing methods 

 

 

 

MC2012302 การจัดการตราสินค้าและตราองค์กร 3(3-0-6) 

Product and Corporate Brand Management 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

แนวคิดและทฤษฎีการสร้างตราสินคา้ บทบาทตราสินคา้ในทางธุรกิจ คุณค่าตราสินคา้ 

เอกลกัษณ์และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การสร้างตราสินคา้องคก์ร 

การสร้างตราสินคา้ผา่นช่องทางการสืNอสารเก่าและช่องทางดิจิทลั และการประเมินผลตราสินคา้  

 Brand building concepts and theories; roles of brands in business; brand equity; 

brand identity and brand image; corporate brand; brand building through traditional and digital media; and 

brand evaluation 

 

MC2012303 กลยุทธ์การสื1อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 

 Integrated Marketing Communications Strategies 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 แนวคิดการสืNอสารการตลาดเชิงบูรณาการ การสืNอสารผา่นส่วนประสมทางการตลาด 

การสืNอสารผา่นกลยทุธ์การโฆษณา การสืNอสารผา่นการประชาสมัพนัธ์ การสืNอสารผา่นการส่งเสริมการขาย 

การสืNอสารผา่นการขายโดยพนกังานขาย และการสืNอสารผา่นการตลาดทางตรง 

และการประยกุตใ์ชเ้ครืNองมือสืNอสารการตลาดในการแกปั้ญหาทางการตลาด  

 Integrated marketing communications concepts; communications via marketing mix; 

communications via advertising strategies; communications via public relations; communications via sales 

promotion; communication via personal selling; communication via direct marketing; and application of 

marketing communication tools for marketing problem solving 



 

 2.1.2 กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

MC2012204 การเขยีนเพื1อการสื1อสาร  2(1-2-3) 

 Writing for Communication 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการและโครงสร้างการเขียน บทบาทของการเขียนเพืNอการสืNอสาร 

การเขียนเพืNอการสืNอสารภายในองคก์ร การเขียนข่าวเบื8องตน้ การเขียนเพืNอการประชาสมัพนัธ์ในสืNอหลกั 

การเขียนสาํหรับสืNอดิจิทลั และจรรยาบรรณนกัเขียน  

 Writing principles and structures; role of writing for communication; writing for 

communication within organization; news writing basics; writing for public relations in mainstream media; 

writing for digital media; and writer’s code of conduct 

 

 

MC2012205 การอ่านและการถ่ายทอดสาร 2(0-4-2) 

Reading and Dissemination  

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ความสาํคญัของการอ่าน เทคนิคการอ่าน การจบัใจความสาํคญั การยอ่ความ  

การถ่ายทอดสารดว้ยวธีิการพดู การเขียน และการแสดง การพฒันาความคิดจากการอ่านเพืNอนาํไปใช ้

ในงานสืNอสารมวลชน 

   Importance of reading; reading techniques; reading for main ideas; summarization; 

dissemination by means of speaking, writing and acting and the development of ideas from reading for mass 

communication 

 

MC2012206 เทคนิคการนําเสนอและการโน้มน้าวใจ 2(0-4-2) 

 Presentation and Persuasion Techniques 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  



   การเตรียมการนาํเสนอ กระบวนการนาํเสนอ เทคนิคการนาํเสนอ การพดูเพืNอ 

การสืNอสารโนม้นา้วใจ กลวธีิการเจรจาต่อรองและการแกไ้ขสถานการณ์ และการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

   Presentation preparation; presentation process; presentation techniques; speaking for 

persuasive communication; negotiation tactics and situation resolving; and case studies analysis 

 

MC2012207  การบริหารลูกค้าในงานโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

 Client Service Management in Advertising and Public Relations 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 โครงสร้างของบริษทัตวัแทนโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

การใชเ้ทคโนโลยเีพืNอการบริหารงานลูกคา้ ทกัษะการบริหารงานลูกคา้ 

การวเิคราะห์ปัญหาและการจดัการของการบริหารงานลูกคา้ การบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

และจรรยาบรรณของนกับริหารงานลูกคา้ 

 Structure of advertising and public relations agencies; technological applications for 

client service management; client service management skills; problems analysis and solution in client service 

management; client relationship management; and client service manager ethics 

 

 

 

 

 

 

MC2012208  การเขยีนเพื1องานโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

   Writing for Advertising and Public Relations     

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดเกีNยวกบัการเขียนเพืNอการโฆษณา เทคนิคการเขียนบทโฆษณา 

การเขียนบทโฆษณากบัช่องทางการสืNอสาร แนวคิดเกีNยวกบัการเขียนเพืNอการประชาสมัพนัธ์ การเขียนเพืNอ 

การประชาสมัพนัธ์ทางสืNอสิNงพิมพ ์การเขียนเพืNอการประชาสมัพนัธ์ทางสืNอเก่าและสืNอดิจิทลั 



   Concepts of writing for advertising; advertising script writing techniques; 

advertising script writing and media; concepts of writing for public relations; writing for public relations via 

publications; writing for public relations through mainstream and digital media 

 

MC2012209 การตลาดเชิงกจิกรรมและการตลาดเชิงสนับสนุน 3(0-6-3) 

Event and Sponsorship Marketing  

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดเชิงสนบัสนุน การวางแผนการคิดสร้างสรรค ์ 

การประสานงานลูกคา้และหน่วยงานทีNเกีNยวขอ้ง การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรมและการตลาดเชิงสนบัสนุน 

และการประเมินผลกิจกรรม 

   Event marketing; sponsorship marketing; creative thinking planning; clients and 

agencies coordinating; event marketing and sponsorship marketing management; and activity evaluation 

 

MC2012210 การวางแผนสื1อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

 Advertising and Public Relations Media Planning  

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 แนวคิดและทฤษฎีเกีNยวกบัโฆษณา สืNอโฆษณา การซื8อสืNอโฆษณา 

การวางแผนสืNอโฆษณา การประเมินประสิทธิภาพของสืNอโฆษณา สืNอโฆษณาทางออนไลน์ 

และสืNอโฆษณาในอนาคต  

 Advertising concepts and theories; advertising media; advertising media buying; 

advertising media planning; advertising media effectiveness evaluation; online advertising media; and future 

advertising media 

 

 

 

 

 



 

 

MC2012311  กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลติงานโฆษณา 3(2-2-5) 

 Creative Strategies and Advertising Production 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการและโครงสร้างของบริษทัผลิตงานโฆษณา บทบาทของการผลิตงานโฆษณา 

กลยทุธ์การสร้างสรรคง์านโฆษณา กลวธีิการผลิตงานโฆษณา กระบวนการผลิตงานโฆษณา และ 

การประเมินผลการผลิตงานโฆษณา 

 Principles and structures of advertising production company; advertising production 

roles; advertising creative strategies; advertising production tactics; advertising production process; and 

advertising production evaluation 

 

MC2012312  กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลติงานประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

 Creative Strategies and Public Relations Production 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

   หลกัการการสร้างสรรคแ์ละการประชาสมัพนัธ์ การวเิคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ 

การกาํหนดกลยทุธ์ กลวธีิการสร้างสรรคง์านประชาสมัพนัธ์ 

กระบวนการการผลิตงานประชาสมัพนัธ์เพืNอสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 

และกระบวนการการผลิตประชาสมัพนัธ์เพืNอหวงัผลทางการตลาด 

   Creativity and public relations principles; customer requirements analysis; strategies 

defining; public relations creation tactics; cooperate public relations production; and marketing public 

relations production 

 

MC2012313 การเขยีนและการรายงานข่าว  3(0-6-3) News 

Writing and Reporting 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  



   การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบของสืNอมวลชน 

การสืบคน้ประเดน็ข่าว การสืNอข่าวและการรายงานข่าว การคิดประเดน็ข่าวและการวนิิจฉยัประเดน็ 

การวเิคราะห์แหล่งข่าวและการสมัภาษณ์ และการเขียนข่าวสาํหรับสืNอหลกัและสืNอดิจิทลั 

   Codes of media moral, ethics, and responsibilities of journalism; news issue 

researching; news gathering and news reporting; news issue creation and analysis; analysis of informed source 

and news interviewing; and news writing for mainstream media and digital media 

 

 

 

 

 

MC2012314 บุคลกิภาพในวชิาชีพสื1อสาร 3(0-6-3) 

    Personality in Communication Profession 

     รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

     รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ทฤษฎีเกีNยวกบับุคลิกภาพ การพฒันาและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

มารยาทสงัคมและธุรกิจ การสร้างความสมัพนัธ์ทีNดีและความประทบัใจ บุคลิกภาพของนกัสืNอสาร 

และการวางตวัตามบทบาทหนา้ทีNของนกัสืNอสาร 

   Personality theories; personality development and enhancement; business and social 

etiquette; good relationships and impression establishment; mass communication personality; and posing on 

mass communication role 

 

MC2012415 การวจัิยในงานโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 

 Advertising and Public Relations Research 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

   ความรู้เกีNยวกบัการวจิยัดา้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

และแนวคิดการวจิยัดา้นการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ แหล่งขอ้มูลและการสาํรวจเอกสารทีNเกีNยวขอ้ง 



การวจิยัเชิงปริมาณ การวจิยัเชิงคุณภาพ การวจิยัเชิงทดลอง การวจิยัแบบผสม 

และการเขียนโครงร่างการวจิยัและการนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการวางแผนงานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

   Knowledge of advertising and public relations research; advertising and public 

relations research concepts; sources and literature review; quantitative research; qualitative research; 

experimental research; mixed method research; and research proposal writing and application of research 

results in advertising and public relations 

 

MC2012416 สัมมนาวชิาชีพด้านโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

 Advertising and Public Relations Seminar 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการ องคป์ระกอบ กระบวนการจดัสมัมนา การเลือกประเดน็สมัมนา 

ดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ เทคนิคการจดัสมัมนา และการประเมินผลการสมัมนา 

 Principles; elements; process of seminar; selection issues of seminar in advertising 

and public relations; seminar techniques; and evaluation of seminar 

 

 

 

 

 

 

MC2012317 การคดิเชิงสร้างสรรค์และการคดิเชิงนวตักรรม 3(2-2-5) 

Creative and Innovative Thinking 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

พื8นฐานการคิดและกลไกทางสมอง กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค ์

วธีิการเสนอความคิดสร้างสรรคใ์นงานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ การคิดเชิงนวตักรรม 

สุนทรียศาสตร์เพืNอพฒันาการคิดเชิงสร้างสรรค ์และการคิดเชิงนวตักรรมในงานสืNอสารมวลชน 



Fundamentals of thinking process and brain mechanisn; process of creative ideas; 

methods of generative creative ideas in advertising and public relations; aesthetical thinking for creative 

production; and innovative thinking for mass media 

 

MC2012218 การพฒันาเวบ็ไซต์เพื1องานโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(0-6-3) 

 Website Development for Advertising and Public Relations 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 กระบวนการออกแบบเวบ็ไซต ์ เทคนิคการออกแบบเวบ็ไซต ์ การใชโ้ปรแกรมใน 

การออกแบบเวบ็ไซต ์ การสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยระบบบริหารจดัการเวบ็ไซตส์าํเร็จรูป 

รูปแบบการเผยแพร่ขอ้มูลไปยงักลุ่มเป้าหมาย และวธีิการส่งเสริมเวบ็ไซต ์

 Web design processes; web design techniques; web design computer software; web 

creating with content management system software; models of information publicity to target audience; and 

web promoting 

 

MC2012219 คอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดยีเพื1องานโฆษณา 3(0-6-3) 

 และประชาสัมพนัธ์   

Computer Graphics and Multimedia for Advertising and  

Public Relations  

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการการออกแบบ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิกและมลัติมีเดีย 

การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพืNอสร้างสรรคสื์Nอโฆษณา 

การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพืNอสร้างสรรคสื์Nอประชาสมัพนัธ์ 

เทคนิคการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและมลัติมีเดีย และรูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลผา่นสืNอ 

   Design principles; computer software for graphics and multimedia; computer 

software for creative advertising; computer software for public relations media; computer graphic and 

multimedia design techniques; and information presentation through media 

 



 

 

MC2012320 การถ่ายภาพเพื1องานโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(0-6-3) 

 Photography for Advertising and Public Relations 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 โครงสร้างและหลกัการของการถ่ายภาพเพืNองานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

บทบาทของการถ่ายภาพในเชิงธุรกิจ การเลือกใชอุ้ปกรณ์เพืNอการถ่ายภาพ 

การถ่ายภาพเพืNอการสืNอสารในงานโฆษณา การถ่ายภาพเพืNอการสืNอสารในงานประชาสมัพนัธ์ 

และเทคนิคการถ่ายภาพเพืNองานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

 Structures and principles of photography for advertising and public relations; role of 

photograpgy for business; selection of photographic equipments; photography for communication in 

advertising; photography for communication in public relations; and techniques of photography for 

advertising and public relations 

 

MC2012321 การผลติภาพยนตร์โฆษณา 3(0-6-3) 

Advertising Film Production  

รายวิชาทีNต้องเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการการผลิตภาพยนตร์โฆษณา โครงสร้างของบริษทัผลิตภาพยนตร์โฆษณา 

บทบาทของภาพยนตร์โฆษณา กลยทุธ์การสร้างสรรคภ์าพยนตร์โฆษณา กลวธีิการผลิตภาพยนตร์โฆษณา  

และกระบวนการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณา 

   Advertising film production principles; advertising film production company 

structures; advertising film roles; advertising film creative strategies; advertising film production tactics; and 

advertising film production process 

 

MC2012322 การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ 3(2-2-5) 

   Online Advertising and Public Relations 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 



   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   บทบาท ความสาํคญั การออกแบบ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชัNน 

การสร้างงานโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ผา่นสืNอออนไลน์ 

   Roles; importance; design; application and computer programs; advertising 

production; and online pubic relations 

 

 

 

 

 

 

 

MC2012323 ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน 3(0-6-3) 

 News and Current Affairs 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   สถานการณ์ข่าวและโลกในปัจจุบนั การวเิคราะห์ข่าวและการจบัประเดน็สาํคญั 

การศึกษานโยบายองคก์รสืNอ ปัจจยัทีNมีผลต่อทิศทางการนาํเสนอข่าว การรู้เท่าทนัข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั 

และความรับผดิชอบต่อสงัคมโลก 

   News and current world situations; news and key issue analysis; media organization 

policy studies; factors affecting news presentation direction; news and current situation literacy; and global 

social responsibilities 

 

MC2012324 การสื1อสารเพื1อการเปลี1ยนแปลงสังคม 3(3-0-6) 

   Communication for Social Change 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การสืNอสารเพืNอการเปลีNยนแปลงสงัคม 

ทฤษฎีดา้นการสืNอสารเพืNอการเปลีNยนแปลงสงัคม ความสมัพนัธ์ระหวา่งการสืNอสารกบัสงัคม 



ปัจจยัทีNส่งผลต่อการเปลีNยนแปลงของสงัคม การออกแบบสารและการเลือกใชสื้Nอ 

และการวางแผนการสืNอสารเพืNอการเปลีNยนแปลงสงัคม 

   Communication for social change; theories of communication for social change; 

relationship between communication and society; factors affecting change of society; message design and 

media selection; and communication planning for social change  

 

MC2012325 การบริหารภาวะวกิฤตแิละประเดน็ข่าว 3(3-0-6) 

 Crisis and News Issue Management 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การเกิดภาวะวกิฤต กลยทุธ์การบริหารภาวะวกิฤติ 

การจดัการภาวะวกิฤติโดยใชก้ารสืNอสาร การบริหารประเดน็ข่าว กลยทุธ์การบริหารประเดน็ข่าว 

และวางแผนการจดัการกบัประเดน็ข่าว 

   Crisis; crisis management strategies; crisis management by communications; news issues 

management; news issues management strategies; and news issues management planning 

 

 

 

 

 

 

 

MC2012326 งานกาํกบัศิลป์ในงานโฆษณา 3(2-2-5) 

   Art Directing for Advertising 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการและโครงสร้างการกาํกบัศิลป์ในงานโฆษณา 

บทบาทการกาํกบัศิลปะเพืNองานโฆษณา หลกัการศิลปะในการกาํกบัศิลป์ การสร้างสรรคเ์พืNองานกาํกบัศิลป์ 



เทคนิคการกาํกบัศิลป์  

และการกาํกบัศิลป์เพืNอสืNอสารในงานโฆษณา 

   Principles and structures of art directing for advertising; roles of art directing for 

advertising; principles of art in art directing; creativity for art directing; art directing techniques; and art 

directing for advertising communication 

 

MC2012327 การสื1อสารระหว่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 

   Cross Cultural Communication 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

  หลกัการของการสืNอสารกบัวฒันธรรม บทบาทการสืNอสารระหวา่งวฒันธรรม 

ทฤษฏีและแนวคิดการสืNอสารระหวา่งวฒันธรรม ภาษาและวฒันธรรมในสืNอหลากหลายประเภท 

การวเิคราะห์การสืNอสารระหวา่งวฒันธรรม และกลยทุธ์การสืNอสารระหวา่งวฒันธรรม 

   Cross cultural communication principles; cross cultural communication roles; cross 

cultural communication theories; languages and cultures in different types of media; cross cultural 

communication analysis; and cross cultural communication strategies 

 

  2.1.3 กลุ่มวชิาโครงงาน 

MC2012328 การเตรียมโครงงานพเิศษทางการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 1(0-2-1) 

Preparation for Special Project of Advertising and Public Relations 

รายวิชาทีNต้องเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   กระบวนการการสร้างโครงงานพิเศษ การกาํหนดหวัขอ้โครงร่างโครงงานพิเศษ  

การเสนอหวัขอ้โครงงานพิเศษ การเขียนโครงร่างโครงงานพิเศษ 

การใชสื้NอทีNเหมาะสมในการนาํเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ 

และการนาํเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษทางโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

   Special project creating process; special project topic outline; special project 

proposal; special project proposal writing; use of appropriate media in special project proposal presentation; 

and advertising and public relations special project proposal presentation 



 

 

 

 

MC2012429 โครงงานพเิศษทางการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(0-9-0) 

Special Project of Advertising and Public Relations  

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  MC2012328 

การเตรียมโครงงานพิเศษทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   กระบวนการการสร้างโครงงานพิเศษ การกาํหนดหวัขอ้โครงร่างโครงงานพิเศษ  

การเสนอหวัขอ้โครงงานพิเศษ การเขียนโครงร่างโครงงานพิเศษ 

การใชสื้NอทีNเหมาะสมในการนาํเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ 

และการนาํเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษทางโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

   Special project creating process; special project topic outline; special project 

proposal; special project proposal writing; use of appropriate media in special project proposal presentation; 

and advertising and public relations special project proposal presentation 

 

3. กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

3.1 วชิาเอกเทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

MC2013301 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) 

Preparation for Cooperative Education 

รายวิชาทีNต้องเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมคัรงาน  

การสมัภาษณ์งานอาชีพ การพฒันาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ระบบคุณภาพและความปลอดภยั การเขียนรายงานและการนาํเสนองาน 

   Cooperative education processes; selecting establishments and job applications; job 

interviews; personality developments; labor law and professional ethics; quality system and safety; report 

writing and presentation 



 

MC2013402 สหกจิศึกษาทางการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Advertising and Public Relations 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2013301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

  ปฏิบติังานจริงดา้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

เสมือนพนกังานของหน่วยงานตามลกัษณะงานในตาํแหน่งงานทีNไดรั้บการคดัเลือกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 

สปัดาห์ 

จดัทาํรายงานการปฏิบติังานหรือรายงานการทาํโครงการภายใตก้ารดูแลของพนกังานพีNเลี8ยงและอาจารยนิ์เทศ 

 Practice working in advertising and public relations as an actual employee according 

to the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or project report 

under the supervision of the supervisor and teacher 

 

MC2013403 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(0-40-0) Practice 

for Advertising and Public Relations 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2013301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

  ฝึกปฏิบติังานในองคก์รดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

หรือสถานประกอบการทีNเกีNยวขอ้ง โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 8 สปัดาห์ 

และการจดัทาํรายงานการปฏิบติังาน  

    Apprenticeship to advertising and public relations companies or other relevant 

organizations relating to advertising and public relations for a minimum of 8 weeks including completion of 

report process 

 


