
 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์ 
 
ค าอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาชีพ 
 1. วิชาชีพ-บงัคบั   39  หน่วยกิต 
ADM 150  ความรู้เบือ้งต้นทางการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์   3(3-0-6) 
 (Introduction to Advertising and Creative Media) 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณา และสื่อสร้างสรรค์ ในประเด็นเกี่ยวกับ ความหมาย 
บทบาท หน้าที่ อทิธพิลของการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ ประเภทและประสทิธภิาพของสื่อโฆษณาดจิทิลั
ประเภทต่าง ๆ หน้าที่ ประเภท สภาพการณ์ และการให้บรกิารของ บรษิทัตวัแทนโฆษณา และองค์กรใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกจิโฆษณาและสือ่สรา้งสรรค ์การวางแผนงานโฆษณา การสรา้งสรรคง์านโฆษณา  
 Fundamental knowledge of advertising and creative media, meaning, role and 
influences of advertising and creative media, types and efficiency of digital media, role, type, 
situation and responsibilities of advertising agency and supply chain of advertising industry, 
advertising planning, advertising creative. 
 
ADM 153  การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก                 3(3-0-6) 
  (Consumer Insight Analysis) 
 ความหมาย ลกัษณะทัว่ไปและการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภค ทฤษฎ/ีแนวคดิต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคจากปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อเสน้ทางการ
ตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการบริโภคและกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีลักษณะการท างานและความสามารถ
หลากหลายดา้น การประยุกต์ใชค้วามรูท้ี่เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไปเพื่อการสรา้งสรรคง์านโฆษณาอย่าง
เหมาะสม 
 Meaning, characteristics and segmentation of consumer, related theories and 
concepts of consumer behavior; consumer analysis from personal factors and external factors 
affecting consumer’s journey, new characteristics of consuming behaviors and multitasking 
consumer for applicable advertising creation. 
 
 
 
 



ADM 156  การออกแบบทศันสารดิจิทลัเพื่องานโฆษณา    3(2-2-5) 
 (Digital Visual Design for Advertising) 
 ประวัติ หลักการ แนวคิดการออกแบบกราฟิก การใช้ภาพและตัวอักษรในการสื่อ
ความหมายในการโฆษณา การน าคอมพวิเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบกราฟิก การจดัองค์ประกอบ
และการใชส้ใีนการสรา้งสรรคก์ราฟิกดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นสือ่โฆษณาประเภทต่างๆ   
 History, principles and concepts of graphic design, use of pictures and typography 
to convey meaning in advertising, use of computers for graphic design, creating compositions and 
using color for creative advertising by computer software. 
 
ADM 259  การโฆษณาในส่ือดิจิทลั**      3(3-0-6) 
      (Advertising in Digital Media) 
 วิชาบงัคบัก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้งต้นทางการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์
 ADM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก              
 ศกึษาบทบาทและความส าคญัของการโฆษณาดิจทิลัในบรบิทสมยัใหม่  เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมสื่อทีเ่กี่ยวกบัการโฆษณา ลกัษณะและองคป์ระกอบของสื่อดจิทิลัทีใ่ชใ้นการโฆษณา การเลอืกใช ้
เครื่องมือและเทคนิคให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของสื่อดิจิทัลเพื่อการโฆษณา  จรยิธรรม กฎหมายที่
เกีย่วกบัการน าขอ้มลูของผูบ้รโิภคไปใชเ้พือ่การสรา้งสรรคง์านโฆษณาในลกัษณะสือ่สารเฉพาะบุคคลรวมทัง้
เครื่องมือในการวิเคราะห์และวัดผลการโฆษณาในสื่อดิจิทัล  (**รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ) 
 Roles and the importance of digital advertising in modern world context, 
technology and innovative media relating to advertising, characteristics and elements of digital 
advertising, selection of techniques and tools of digital media for effective advertising execution, 
laws and regulations relating to consumer’s data for personalized advertising, as well as analyze 
and evaluation methods for digital advertising effectiveness measurement.  
 
ADM 260  การออกแบบและผลิตงานโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์   3(2-2-5) 
  (Advertising and Creative Media Design and Production) 
  วิชาบงัคบัก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้งต้นทางการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์  
แนวคดิ การพฒันากลยุทธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา กระบวนการการออกแบบและผลติงานโฆษณาและสื่อ
สรา้งสรรค ์วเิคราะหพ์ฤตกิรรมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ ครอบคลุม



สือ่ดจิทิลัและสือ่สงัคมออนไลน์ รวมถงึการวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ คุณลกัษณะสือ่โฆษณาแต่ละประเภท การ
ประเมนิค่าผลงานสรา้งสรรคส์ือ่โฆษณาทีท่ดลองฝึกปฏบิตัแิละกรณีศกึษางานโฆษณาทีน่่าสนใจ   
Concepts of creative strategies for developing online advertising creation, process of advertising 
design, advertising production and target group behavior analysis in order to effectively 
communicate with the target group through all kinds of digital media, social network, comparative 
analyses and evaluation of creative advertising works in interesting advertising protocol practices 
and case studies. 
 
ADM 261 การสร้างสรรคเ์น้ือหาเพื่อการโฆษณา    3(2-2-5) 
 (Advertising Content Creation) 
 วิชาบงัคบัก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้งต้นทางการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์  
 ADM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก              
 บทบาทและความส าคญัของความคดิสรา้งสรรคใ์นอุตสาหกรรมโฆษณา  แนวคดิเรื่องการ
สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการโฆษณา ความเข้าใจถึงขอบเขตของการสร้างสรรค์เนื้อหาสารโฆษณา ฝึก
ปฏบิตักิารสร้างสรรค์เนื้อหาทัง้วจันสารและอวจันสารด้วยเทคนิคและรูปแบบต่างๆ ส าหรบัสื่อหลากหลาย
ประเภททัง้สื่อออฟไลน์แบบดัง้เดมิ สื่อออนไลน์ และสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ โดยสอดคล้องกบัโจทย์การตลาด 
สนิคา้และบรกิาร รวมถงึลกัษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย 
 Role and significance of creativities in advertising industries, concepts on 
advertising content creation,  comprehension of scope of advertising message designs, practice in 
creative process of advertising content making, using verbal and nonverbal message with various 
techniques and forms for multiplatform media including conventional offline media, online media 
and other creative media related to marketing problem, product and service and personalized 
target.  
 
ADM 350 การโฆษณาผ่านส่ือครบวงจร      3(2-2-5) 
 (Omni-channel Advertising) 
 วิชาบงัคบัก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้งต้นทางการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์
 ADM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก              
 สถานการณ์ด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณาในความเปลี่ยนแปลงของภูมทิศัน์และระบบ
นิเวศสื่อยุคปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทลั  แนวคิดและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาที่
เชื่อมโยงสือ่หลายช่องทางแบบครบวงจร  การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการแกปั้ญหาเชงิสรา้งสรรคใ์นงานโฆษณา  



ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อผสมผสานหลายรูปแบบ การพฒันาแนวคดิและการออกแบบการสื่ อสารงาน
โฆษณาแบบครบวงจรภายใตโ้จทยแ์ละบรบิทเฉพาะส าหรบักลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลาย  
 Situation of creative advertising works in current media landscape and media 
ecosystem changing, digital transformation trend, concepts and case studies about omni-channel 
advertising on multiplatform bridging-media, information analysis for creative solution in advertising 
works, integrated practice on synergized media creation in flexible framework, idea development 
and communication design for omni-channel advertising with specific problems and context for 
multitasking personalized target.  
 
ADM 352  การวางแผนส่ือโฆษณา      3(3-0-6) 
 (Advertising Media Planning) 
 วิชาบงัคบัก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้งต้นทางการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์ 
 ADM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก              
 บทบาท และความส าคญัของสื่อโฆษณา ความเปลีย่นแปลงของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ 
และรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ รวมไปถึงการศกึษาขอ้มูลขนาดใหญ่ เพื่อการวเิคราะห์เชิงคาดการณ์ใน
ตลาด ความต้องการของผู้บรโิภค และข้อมูลอื่นๆ  เพื่อน าไปสู่การวางแผนเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนงานโฆษณาและสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
Roles and importance of advertising media; changes of advertising media, types of online and 
social media channels, use of “Big data” on a market predictive analytics, user behavior analytics 
and other data to develop and implement media plan to achieve the advertising campaign 
objectives and target consumer behavior. 
 
ADM 354   การวิจยัและพฒันาเพื่อการโฆษณา     3(3-0-6) 
 (Advertising Research and Development) 
 วิชาบงัคบัก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้งต้นทางการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์ 
 ADM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก              
 หลกัการ ความส าคญัและความจ าเป็นของงานวจิยัเพื่อการโฆษณา ระเบียบวธิกีารวจิยั 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล หลกัการสถติิและเทคนิคต่าง ๆ ของการวจิยัโฆษณา น าขอ้มูลไปใช้ในการพฒันา
งานโฆษณา โดยมกีารทดลองปฏิบตัิงานวจิยักบักรณีศึกษาจรงิ ได้แก่ การทดสอบชิ้นงานโฆษณา การ
วเิคราะห์การรณรงค์การโฆษณา การวเิคราะห์ตลาดและผู้รบัสารเป้าหมาย การประเมนิประสทิธิผลงาน
โฆษณา ตลอดจนวธิกีารน าเสนอผลการวจิยั  



 Principles, significance and necessity of research for advertising, methods and 
collective data, statistics and techniques of advertising research to apply and development in all 
procedures, practice with case study from real market situation such as advertisement value 
testing, advertising campaign planning analysis, target audience analysis, effectiveness advertising 
evaluation, including advertising research presentation.  
 
ADM 451 การจดัการธรุกิจโฆษณา      3(3-0-6) 
 (Advertising Business Management) 
วิชาบงัคบัก่อน : ผ่านการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพอย่างน้อย 27 หน่วยกิตหรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสาขาวิชา (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรคเ์ท่านัน้)  
 ศกึษาเกีย่วกบัธุรกจิและวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการโฆษณา ตัง้แต่ผูผ้ลติสนิคา้ 
บรษิัทตวัแทนโฆษณา บรษิัทผู้ผลิตงานโฆษณา บรษิัทวจิยั บรษิัทด าเนินงานด้านกิจกรรมทางการตลาด 
ดจิทิลัเอเยนซี ่สตารท์อพั รวมถงึฟรแีลนซ์และบรษิทัทีจ่ดัการดา้นการสื่อสารออนไลน์ ตลอดจนกระบวนการ
ด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูผ้ลติงานโฆษณาในสื่อต่าง ๆ อาท ิโครงสรา้งองคก์รในอุตสาหกรรมการโฆษณา 
การคดิงบประมาณ ประเภทของลูกค้า รวมถงึความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโฆษณาแยกออกมาเป็น
กลุ่มธุรกจิเฉพาะทางมากขึน้  
 Study of the advertising industrial and career and other affiliations; advertiser, 
advertising agency, research company, the process of marketing activity agency, production house, 
startup, freelance and online marketing; organization structure, budgeting, types of client  as well 
as  changes in advertising industry into specialization of special business groups.  
 
ADM 453 การน าเสนอขายงานโฆษณาอย่างมืออาชีพ**    3(3-0-6) 
 (Professional Advertising Pitching) 
 วิชาบงัคบัก่อน : ADM 489 การฝึกงานวิชาชีพ และผ่านการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ
อย่างน้อย 27 หน่วยกิตหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา (เฉพาะนักศึกษา
สาขาวิชาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรคเ์ท่านัน้)  
 แนวคดิและเทคนิคในการน าเสนอขายงานโฆษณาตามวตัถุประสงคต์่างๆ  ดว้ยการเรยีนรู้
กระบวนการเตรยีมความพรอ้มทัง้ในดา้นทกัษะตวับุคคล เนื้อหา รวมไปถงึเทคนิคและวธิกีารน าเสนอ อาทิ
การเตรยีมขอ้เสนอ เครื่องมอืการน าเสนอ การเตรยีมตวัเพื่อตอบค าถาม เพื่อบรรลุวตัถุประสงคค์อืการขาย
งานโฆษณาไดอ้ย่างมอือาชพีและมปีระสทิธภิาพ  (**รายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 



 Concepts and techniques of different purposed presentation for advertising 
pitching towards the preparation process of personal skills, content and presentation techniques 
including proposal preparation, presentation tools and Q&A preparation in order to reach the 
effective of advertising pitching. 
 
ADM 489 การฝึกงานวิชาชีพ*    1(0-40-20) 
  (Internship) 
  วิชาบงัคบัก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 39 หน่วย  
  การฝึกงานในหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในสาขาวิชาชีพโฆษณาและที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เรยีนรู้และหาประสบการณ์วชิาชพี โดยอยู่ในการควบคุมและประเมนิผลของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 8 
สปัดาห ์ 
Students gain practical experience in the professional environment working with a designated 
supervisor at the company. Students should submits a proposal with a job description to their 
department for approval. At least 8 weeks of internship period is required. 
 
ADM 492 ปริญญานิพนธ*์       5(0-10-5) 
  (Senior Project) 
  วิชาบงัคบัก่อน : ADM 489 การฝึกงานวิชาชีพ และต้องผ่านการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรคเ์ท่านัน้) 
  การน าเสนอโครงการปริญญานิพนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจหรือผู้บรโิภคสินค้า และ
สอดคล้องกบัหลกัสูตรสาขาวชิาการโฆษณาและสื่อสรา้งสรรค์ เช่น การค้นคว้าวจิยัด้านการโฆษณา การ
ผลติผลงานโฆษณาการตลาด ในประเดน็หรอืปัญหาทีน่่าสนใจ โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลและประเมนิผล
ของคณะกรรมการสาขาวชิา  
Before graduate, student required to present the senior project proposal in related topics such as 
advertising research, advertisement production under the supervision and evaluation of department 
committee. 
 
 
 
 
 



ADM 493 สหกิจศึกษา*                 6(0-40-20) 
 (Cooperative Education) 
  วิชาบงัคบัก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต หรือโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค์
เท่านัน้) 
  นักศึกษาปฏิบัติงานกับองค์กรธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ หรือสถาน
ประกอบการทางวชิาชพีด้านการโฆษณา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ เพื่อให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
วชิาชีพและมคีวามสามารถในการประกอบวชิาชีพภายใต้การเตรยีมความพร้อม มกีารจดัระบบติดตาม
ประเมนิผลในรูปแบบสหกจิศกึษา โดยนักศกึษามฐีานะเป็นพนักงานชัว่คราว ภายหลงัการปฏบิตังิานสหกจิ
ศกึษา ต้องเสนอผลส าเรจ็ของงานเพื่อรบัการประเมนิผล โดยวธิกีารหรอืรูปแบบที่สถาบนัการศกึษา คณะ 
และ/หรอื สาขาวชิาการโฆษณาและสือ่สรา้งสรรคก์าหนด เช่น การประชุมสมัมนา การน าเสนอผลงานพรอ้ม
เอกสารประกอบ หรอืเชญิผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกหรอืผูแ้ทนจากสถานประกอบการมาแสดงความคดิเหน็
ร่วมกบัคณะกรรมการของสาขาวชิา เพื่อเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาแสดงศกัยภาพในเชงิบูรณาการทีส่ะทอ้นถงึ
ความเขา้ใจในวชิาชพีโฆษณา  
 Students have to undergo at least 16 weeks of external internship in advertising business 
firm or related organization. After the cooperative program finished, students have to present the 
projects or working out-put to fulfill the requirement of advertising department by conference, 
seminar and presentation with related papers under the supervision of professional organization 
experts and department committee. 
 
  2. วิชาชีพ-เลือก  15 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรยีนจากกลุ่มวชิาใดก็ได้ 5 รายวชิา จากรายวชิาดงัต่อไปนี้ หรอืเลือก
ศึกษารายวชิาอื่นๆ ที่เป็นรายวชิาชีพเลือกที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัรงัสติ ทัง้นี้โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสาขา 
 
ADM 233  การผลิตวีดิทศัน์และภาพเคล่ือนไหวเพื่องานโฆษณา  3(2-2-5) 
 (Commercial Video and Motion Graphic Production) 
 กระบวนการและขัน้ตอนในการผลติงานโฆษณา ทกัษะและประสบการณ์วชิาชพี เครื่องมอื 
การฝึกปฏบิตัผิลติงานโฆษณาทางสือ่ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตรโ์ฆษณาโทรทศัน์ และสือ่ดจิทิลัอื่น ๆ  
 Procedure of advertising production with emphasis on tools and practice of media 
production relating to motion graphic, television commercials and other digital media. 
 



ADM 253 การพฒันาผู้มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อการโฆษณา**   3(3-0-6) 
 (Key Opinion Leader Development for Advertising) 
 ความหมายและลกัษณะของบุคคลทีเ่ป็นผูม้อีทิธพิลทางความคดิ ลกัษณะของกลุ่มอา้งองิที่
มอีทิธพิลทางสงัคม ประเภทของผู้มอีทิธพิลทางความคดิ บทบาทผู้มอีทิธพิลทางความคดิต่อการตดัสนิใจ
ของผูบ้รโิภค การเลอืกใช ้การพฒันาและการใชป้ระโยชน์จากผูม้อีทิธพิลทางความคดิในการรณรงคเ์พือ่การ
โฆษณา กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มของการใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อการโฆษณา       
(รายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 
 Definition and characteristics of (Key Opinion Leaders: KOLs) characteristics of 
reference group, types of KOLs, roles of KOLs on consumer decision making, selection, developing 
and maximizing KOLs for advertising campaign, relating case studies as well as trends of KOLs 
use in advertising.  
 
ADM 257  การก ากบัศิลป์ในงานโฆษณา      3(2-2-5) 
 (Advertising Art Direction) 
วิชาบงัคบัก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้งต้นทางการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์ 
  แนวคดิและความเขา้ใจเรื่องศลิปะและการออกแบบเพือ่การสื่อสาร บทบาทและความส าคญั
ของศิลปะในการสร้างสรรค์งานโฆษณา  เรียนรู้กรณีศึกษาด้านศิลปะในการสร้ างสรรค์โฆษณา  การ
วเิคราะหโ์จทยส์ าหรบันักสรา้งสรรค ์ผูก้ ากบัศลิป์ และนักออกแบบ   เทคนิคและรูปแบบเชงิพาณิชยศ์ลิป์ใน
อุตสาหกรรมโฆษณาและธุรกจิสรา้งสรรคต์่างๆ   ฝึกปฏบิตังิานก ากบัศลิป์ส าหรบัสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ 
การวจิารณ์และประเมนิผลงานออกแบบโฆษณา  การศกึษาและสังเกตการณ์งานสรา้งสรรคก์ ากบัศลิป์นอก
สถานที ่ 
  Concepts and understanding on arts and designs for communication, role and 
impact of arts in creative advertising production, learning on artistic creative advertising case 
studies,  problem analysis for creative people, art director, designer, commercial art techniques and 
forms in advertising industries and other creative business, art direction practice in various types of 
advertising media, advertising design critics and evaluation, creative art direction field studies and 
observation.     
 
 
 
 
 



ADM 356  การส่ือสารข้อมูลด้วยภาพ      3(2-2-5) 
  (Data Visualization) 
  วิชาบงัคบัก่อน : ADM 156 การออกแบบทศันสารดิจิทลัเพื่องานโฆษณา  
  แนวคดิ หลกัการ กระบวนการเกบ็ขอ้มูล การจดัการขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล ศาสตรแ์ละ
ศลิป์ของการเล่าเรื่องของขอ้มูล และการฝึกปฏบิตัดิา้นสือ่สารดว้ยภาพ เทคนิคการสรา้งสรรคข์อ้มลูเชงิภาพ
เพือ่การโฆษณา การน าเสนอขอ้มลูดว้ยการออกแบบอนิโฟกราฟิกรูปแบบต่างๆ 
  Concept, principles, process of data collecting, data management, data analysis, art 
and science of data storytelling and practices on visual communication, creative techniques in 
visualized data for advertising, data presentation with infographic design in various forms.  
  
ADM 357 การส่ือสารผ่านบรรจภุณัฑ์       3(2-2-5) 
  (Packaging Communication) 
  วิชาบงัคบัก่อน : ADM 156 การออกแบบทศันสารดิจิทลัเพื่องานโฆษณา  
  แนวคิด หลกัการ เทคนิคการสร้างสรรค์วิธีสื่อสารความหมายเพื่อการโฆษณาผ่านการ
ออกแบบบรรจุภณัฑร์ปูแบบต่างๆ รวมถงึการน าเสนอบรรจุภณัฑ ์ณ จุดขาย 
  Concept, principles, technique of creative message communication for advertising 
through packaging design in various styles, including visual merchandise display. 
 
ADM 358  การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา      3(2-2-5) 
  (Advertising Photography) 
  วิชาบงัคบัก่อน : COM 223 การถ่ายภาพดิจิทลัเพื่อการส่ือสาร หรือได้รบัการอนุมติั
จากคณะกรรมการสาขาวิชา  
  หลกัการสรา้งสรรคผ์ลงานภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา อุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งและวธิกีารใช้งาน 
กระบวนการและเทคนิคในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภายในสตูดโิอ และกลางแจ้ง ภาพสนิค้า และ
ภาพผูแ้สดงแบบ การตกแต่งภาพดว้ยคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ รวมถงึการประเมนิคุณภาพของผลงานภาพถ่าย
สาหรบัใชใ้นงานโฆษณา  
 Principles and creative process of photography for advertising, related equipment 
and  instruction for use, procedure and techniques for professional work: studio and out-door, pack 
shot and model, photo retouching in computer, including quality evaluation of the photography for 
advertising. 
 



ADM 362  เทคนิคและปฏิบติัการในกิจกรรมสร้างสรรค ์    3(3-0-6) 
  (Creative Event Technique and Practice) 
 แนวคดิและเทคนิคในการจดักจิกรรมพเิศษต่าง ๆ การวางแผน การเลอืกใชแ้ละสรา้งสรรค์
รปูแบบกจิกรรมและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมพเิศษไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  รวมถงึฝึกปฏบิตัิ
ในการออกแบบ สรา้งสรรค ์และควบคุมกจิกรรมพเิศษใหเ้ป็นไปตามแผนงาน   
 Concepts and techniques of creative event, planning, selecting and creating 
effective event platform and related technologies of event production including design, creative and 
controlling event to be in accordance with the plan. 
 
ADM 363   แอดเวอรเ์ทนเมนท์**       3(3-0-6) 
 (Advertainment) 
 การสร้างสรรค์รูปแบบการโฆษณาโดยใช้ความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์โฆษณาเชิงนว
นิยายวทิยาศาสตร์ ภาพยนตรโ์ฆษณาที่แต่งขึน้จากเรื่องจรงิ การใชเ้พลง ผูม้อีทิธพิลทางความคดิ และเกม 
รวมถงึกจิกรรมออฟไลน์เพื่อการโฆษณา กฬีา คอสเพลย ์แฟลชมอ็บ และ การเดนิทรูป เพื่อสรา้งการมสี่วน
ร่วมกบัผูบ้รโิภคผ่านสือ่ทีห่ลากหลายแบบไรร้อยต่อ  (**รายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 
 Creative advertising forms using entertainment:  fiction film, non-fiction film, music 
content, audio content, key opinion leader and game as well as offline event for advertising: sport, 
cosplay, flash mob and troop, seamlessly engage consumers through different types of media 
platforms. 


