หลักสูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
คาอธิ บายรายวิ ชากลุ่มวิ ชาชีพ
1. วิ ชาชีพ-บังคับ
39 หน่ วยกิ ต
ADM 150
ความรู้เบือ้ งต้นทางการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Introduction to Advertising and Creative Media)
ความเข้าใจเกี่ย วกับ การโฆษณา และสื่อ สร้างสรรค์ ในประเด็น เกี่ย วกับ ความหมาย
บทบาท หน้าที่ อิทธิพลของการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ ประเภทและประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาดิจทิ ลั
ประเภทต่าง ๆ หน้าที่ ประเภท สภาพการณ์ และการให้บริการของ บริษทั ตัวแทนโฆษณา และองค์กรใน
ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจโฆษณาและสือ่ สร้างสรรค์ การวางแผนงานโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา
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

การวิ เคราะห์ผ้บู ริ โภคเชิ งลึก
3(3-0-6)
(Consumer Insight Analysis)
ความหมาย ลักษณะทัวไปและการแบ่
่
งกลุ่มผูบ้ ริโภค ทฤษฎี/แนวคิดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การวิเคราะห์ผบู้ ริโภคจากปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเส้นทางการ
ตัด สิน ใจซื้อ พฤติก รรมการบริโภคและกลุ่ ม ผู้บ ริโภคยุ ค ใหม่ ท่ีมีล ัก ษณะการท างานและความสามารถ
หลากหลายด้าน การประยุกต์ใช้ความรูท้ ่ีเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคไปเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาอย่าง
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.

การออกแบบทัศนสารดิ จิทลั เพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
(Digital Visual Design for Advertising)
ประวัติ หลัก การ แนวคิด การออกแบบกราฟิ ก การใช้ ภ าพและตัว อัก ษรในการสื่อ
ความหมายในการโฆษณา การนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบกราฟิ ก การจัดองค์ประกอบ
และการใช้สใี นการสร้างสรรค์กราฟิ กด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสือ่ โฆษณาประเภทต่างๆ
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 156

การโฆษณาในสื่อดิ จิทลั **
3(3-0-6)
(Advertising in Digital Media)
วิ ชาบังคับก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้ งต้นทางการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
ADM 153 การวิ เคราะห์ผ้บู ริ โภคเชิ งลึก
ศึกษาบทบาทและความสาคัญ ของการโฆษณาดิจทิ ลั ในบริบทสมัยใหม่ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสื่อทีเ่ กี่ยวกับการโฆษณา ลักษณะและองค์ประกอบของสื่อดิจทิ ลั ทีใ่ ช้ในการโฆษณา การเลือกใช้
เครื่อ งมือ และเทคนิ ค ให้ส อดคล้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะของสื่อ ดิจิท ัล เพื่อ การโฆษณา จริย ธรรม กฎหมายที่
เกีย่ วกับการนาข้อมูลของผูบ้ ริโภคไปใช้เพือ่ การสร้างสรรค์งานโฆษณาในลักษณะสือ่ สารเฉพาะบุคคลรวมทัง้
เครื่อ งมือ ในการวิเ คราะห์ แ ละวัด ผลการโฆษณาในสื่อ ดิจิท ัล (**รายวิช าที่จ ัด การเรีย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ)
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 259

ADM 260

การออกแบบและผลิ ตงานโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Advertising and Creative Media Design and Production)
วิ ชาบังคับก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้ งต้นทางการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
แนวคิด การพัฒนากลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา กระบวนการการออกแบบและผลิตงานโฆษณาและสื่อ
สร้างสรรค์ วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม

สือ่ ดิจทิ ลั และสือ่ สังคมออนไลน์ รวมถึงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ คุณลักษณะสือ่ โฆษณาแต่ละประเภท การ
ประเมินค่าผลงานสร้างสรรค์สอ่ื โฆษณาทีท่ ดลองฝึกปฏิบตั แิ ละกรณีศกึ ษางานโฆษณาทีน่ ่าสนใจ
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

การสร้างสรรค์เนื้ อหาเพื่อการโฆษณา
3(2-2-5)
(Advertising Content Creation)
วิ ชาบังคับก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้ งต้นทางการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
ADM 153 การวิ เคราะห์ผ้บู ริ โภคเชิ งลึก
บทบาทและความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมโฆษณา แนวคิดเรื่องการ
สร้างสรรค์เนื้ อ หาเพื่อ การโฆษณา ความเข้าใจถึงขอบเขตของการสร้างสรรค์เนื้ อ หาสารโฆษณา ฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์เนื้อหาทัง้ วัจนสารและอวัจนสารด้วยเทคนิคและรูปแบบต่างๆ สาหรับสื่อหลากหลาย
ประเภททัง้ สื่อออฟไลน์ แบบดัง้ เดิม สื่อออนไลน์ และสื่อสร้างสรรค์อ่นื ๆ โดยสอดคล้องกับโจทย์การตลาด
สินค้าและบริการ รวมถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้ าหมาย
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

การโฆษณาผ่านสื่อครบวงจร
3(2-2-5)
(Omni-channel Advertising)
วิ ชาบังคับก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้ งต้นทางการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
ADM 153 การวิ เคราะห์ผ้บู ริ โภคเชิ งลึก
สถานการณ์ ด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณาในความเปลี่ยนแปลงของภูมทิ ศั น์และระบบ
นิเวศสื่อ ยุค ปั จจุบัน แนวโน้ มการเปลี่ยนผ่ านสู่ยุค ดิจิทลั แนวคิดและกรณี ศึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาที่
เชื่อมโยงสือ่ หลายช่องทางแบบครบวงจร การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในงานโฆษณา

ฝึ กปฏิบัติการสร้างสรรค์ส่อื ผสมผสานหลายรูปแบบ การพัฒนาแนวคิดและการออกแบบการสื่ อสารงาน
โฆษณาแบบครบวงจรภายใต้โจทย์และบริบทเฉพาะสาหรับกลุ่มเป้ าหมายทีห่ ลากหลาย
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

การวางแผนสื่อโฆษณา
3(3-0-6)
(Advertising Media Planning)
วิ ชาบังคับก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้ งต้นทางการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
ADM 153 การวิ เคราะห์ผ้บู ริ โภคเชิ งลึก
บทบาท และความสาคัญของสื่อโฆษณา ความเปลีย่ นแปลงของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
และรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ รวมไปถึงการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ใน
ตลาด ความต้อ งการของผู้บ ริโภค และข้อ มูล อื่นๆ เพื่อ นาไปสู่การวางแผนเลือ กใช้ส่อื ที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานโฆษณาและสอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
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

การวิ จยั และพัฒนาเพื่อการโฆษณา
3(3-0-6)
(Advertising Research and Development)
วิ ชาบังคับก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้ งต้นทางการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
ADM 153 การวิ เคราะห์ผ้บู ริ โภคเชิ งลึก
หลักการ ความสาคัญและความจาเป็ นของงานวิจยั เพื่อการโฆษณา ระเบียบวิธกี ารวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล หลักการสถิติและเทคนิคต่าง ๆ ของการวิจยั โฆษณา นาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
งานโฆษณา โดยมีการทดลองปฏิบตั ิงานวิจยั กับกรณีศึกษาจริง ได้แก่ การทดสอบชิ้นงานโฆษณา การ
วิเคราะห์การรณรงค์การโฆษณา การวิเคราะห์ตลาดและผู้รบั สารเป้ าหมาย การประเมินประสิทธิผลงาน
โฆษณา ตลอดจนวิธกี ารนาเสนอผลการวิจยั

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

การจัดการธุรกิ จโฆษณา
3(3-0-6)
(Advertising Business Management)
วิ ชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษาในกลุ่มวิ ชาชี พอย่างน้ อย 27 หน่ วยกิ ตหรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสาขาวิ ชา (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิ ชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์เท่านัน้ )
ศึกษาเกีย่ วกับธุรกิจและวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการโฆษณา ตัง้ แต่ผผู้ ลิตสินค้า
บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทผู้ผลิตงานโฆษณา บริษัทวิจยั บริษัทดาเนินงานด้านกิจกรรมทางการตลาด
ดิจทิ ลั เอเยนซี่ สตาร์ทอัพ รวมถึงฟรีแลนซ์และบริษทั ทีจ่ ดั การด้านการสื่อสารออนไลน์ ตลอดจนกระบวนการ
ดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับผูผ้ ลิตงานโฆษณาในสื่อต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างองค์กรในอุตสาหกรรมการโฆษณา
การคิดงบประมาณ ประเภทของลูกค้า รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโฆษณาแยกออกมาเป็ น
กลุ่มธุรกิจเฉพาะทางมากขึน้
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

การนาเสนอขายงานโฆษณาอย่างมืออาชีพ**
3(3-0-6)
(Professional Advertising Pitching)
วิ ชาบังคับก่ อน : ADM 489 การฝึ กงานวิ ชาชี พ และผ่านการศึกษาในกลุ่มวิ ชาชี พ
อย่ า งน้ อ ย 27 หน่ วยกิ ต หรื อ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสาขาวิ ช า (เฉพาะนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิ ชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์เท่านัน้ )
แนวคิดและเทคนิคในการนาเสนอขายงานโฆษณาตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้วยการเรียนรู้
กระบวนการเตรียมความพร้อมทัง้ ในด้านทักษะตัวบุคคล เนื้อหา รวมไปถึงเทคนิคและวิธกี ารนาเสนอ อาทิ
การเตรียมข้อเสนอ เครื่องมือการนาเสนอ การเตรียมตัวเพื่อตอบคาถาม เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์คอื การขาย
งานโฆษณาได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ (**รายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)

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

การฝึ กงานวิ ชาชีพ*
1(0-40-20)
(Internship)
วิ ชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิ ชาชีพไม่น้อยกว่า 39 หน่ วย
การฝึ ก งานในหน่ ว ยงานภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชาชีพ โฆษณาและที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อ
เรียนรู้และหาประสบการณ์วชิ าชีพ โดยอยู่ในการควบคุมและประเมินผลของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 8
สัปดาห์
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

ปริ ญญานิ พนธ์*
5(0-10-5)
(Senior Project)
วิ ชาบังคับก่อน : ADM 489 การฝึ กงานวิ ชาชีพ และต้องผ่านการศึกษาในกลุ่มวิ ชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 40 หน่ วยกิ ต (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิ ชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์เท่านัน้ )
การน าเสนอโครงการปริญ ญานิ พ นธ์ในหัว ข้อ ที่นัก ศึก ษาสนใจหรื อ ผู้บ ริโภคสิน ค้า และ
สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ เช่น การค้นคว้าวิจยั ด้านการโฆษณา การ
ผลิตผลงานโฆษณาการตลาด ในประเด็นหรือปั ญหาทีน่ ่าสนใจ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลและประเมินผล
ของคณะกรรมการสาขาวิชา
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

สหกิ จศึกษา*
6(0-40-20)
(Cooperative Education)
วิ ชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิ ชาชีพไม่น้อยกว่า 48 หน่ วยกิ ต หรือโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิ ชา (เฉพาะนั กศึ กษาสาขาวิ ช าการโฆษณาและสื่ อสร้างสรรค์
เท่านัน้ )
นั ก ศึก ษาปฏิ บั ติ ง านกับ องค์ ก รธุ ร กิจ เอกชน รัฐ วิส าหกิ จ องค์ ก รภาครัฐ หรือ สถาน
ประกอบการทางวิชาชีพด้านการโฆษณา เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
วิชาชีพ และมีค วามสามารถในการประกอบวิชาชีพภายใต้การเตรียมความพร้อม มีการจัดระบบติดตาม
ประเมินผลในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยนักศึกษามีฐานะเป็ นพนักงานชัวคราว
่
ภายหลังการปฏิบตั งิ านสหกิจ
ศึกษา ต้องเสนอผลสาเร็จของงานเพื่อรับการประเมินผล โดยวิธกี ารหรือรูปแบบที่สถาบันการศึกษา คณะ
และ/หรือ สาขาวิชาการโฆษณาและสือ่ สร้างสรรค์กาหนด เช่น การประชุมสัมมนา การนาเสนอผลงานพร้อม
เอกสารประกอบ หรือเชิญผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกหรือผูแ้ ทนจากสถานประกอบการมาแสดงความคิดเห็น
ร่วมกับคณะกรรมการของสาขาวิชา เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาแสดงศักยภาพในเชิงบูรณาการทีส่ ะท้อนถึง
ความเข้าใจในวิชาชีพโฆษณา
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. วิ ชาชีพ-เลือก
15
หน่ วยกิ ต
ให้นักศึกษาเลือ กเรียนจากกลุ่มวิชาใดก็ได้ 5 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือเลือ ก
ศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่เป็ นรายวิชาชีพ เลือกที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต ทัง้ นี้โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสาขา
การผลิ ตวีดิทศั น์ และภาพเคลื่อนไหวเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
(Commercial Video and Motion Graphic Production)
กระบวนการและขัน้ ตอนในการผลิตงานโฆษณา ทักษะและประสบการณ์วชิ าชีพ เครื่องมือ
การฝึกปฏิบตั ผิ ลิตงานโฆษณาทางสือ่ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ และสือ่ ดิจทิ ลั อื่น 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 233

การพัฒนาผู้มีอิทธิ พลทางความคิ ดเพื่อการโฆษณา**
3(3-0-6)
(Key Opinion Leader Development for Advertising)
ความหมายและลักษณะของบุคคลทีเ่ ป็ นผูม้ อี ทิ ธิพลทางความคิด ลักษณะของกลุ่มอ้างอิงที่
มีอทิ ธิพลทางสังคม ประเภทของผู้มอี ทิ ธิพลทางความคิด บทบาทผู้มอี ทิ ธิพลทางความคิดต่อการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภค การเลือกใช้ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ จากผูม้ อี ทิ ธิพลทางความคิดในการรณรงค์เพือ่ การ
โฆษณา กรณี ศึก ษาที่เกี่ยวข้อ ง ตลอดจนแนวโน้ มของการใช้ผู้มีอิท ธิพ ลทางความคิดเพื่อ การโฆษณา
(รายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)
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 253

ADM 257

การกากับศิ ลป์ ในงานโฆษณา
3(2-2-5)
(Advertising Art Direction)
วิ ชาบังคับก่อน : ADM 150 ความรู้เบือ้ งต้นทางการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
แนวคิดและความเข้าใจเรื่องศิลปะและการออกแบบเพือ่ การสื่อสาร บทบาทและความสาคัญ
ของศิล ปะในการสร้างสรรค์งานโฆษณา เรียนรู้ก รณี ศึก ษาด้านศิล ปะในการสร้ างสรรค์โฆษณา การ
วิเคราะห์โจทย์สาหรับนักสร้างสรรค์ ผูก้ ากับศิลป์ และนักออกแบบ เทคนิคและรูปแบบเชิงพาณิชย์ศลิ ป์ ใน
อุตสาหกรรมโฆษณาและธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ฝึ กปฏิบตั งิ านกากับศิลป์ สาหรับสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
การวิจารณ์และประเมินผลงานออกแบบโฆษณา การศึกษาและสังเกตการณ์งานสร้างสรรค์กากับศิลป์ นอก
สถานที่
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

การสื่อสารข้อมูลด้วยภาพ
3(2-2-5)
(Data Visualization)
วิ ชาบังคับก่อน : ADM 156 การออกแบบทัศนสารดิ จิทลั เพื่องานโฆษณา
แนวคิด หลักการ กระบวนการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล ศาสตร์และ
ศิลป์ ของการเล่าเรื่องของข้อมูล และการฝึกปฏิบตั ดิ า้ นสือ่ สารด้วยภาพ เทคนิคการสร้างสรรค์ขอ้ มูลเชิงภาพ
เพือ่ การโฆษณา การนาเสนอข้อมูลด้วยการออกแบบอินโฟกราฟิ กรูปแบบต่างๆ
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

การสื่อสารผ่านบรรจุภณ
ั ฑ์
3(2-2-5)
(Packaging Communication)
วิ ชาบังคับก่อน : ADM 156 การออกแบบทัศนสารดิ จิทลั เพื่องานโฆษณา
แนวคิด หลัก การ เทคนิค การสร้างสรรค์ว ิธีส่อื สารความหมายเพื่อการโฆษณาผ่ านการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์รปู แบบต่างๆ รวมถึงการนาเสนอบรรจุภณ
ั ฑ์ 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)
วิ ชาบังคับก่อน : COM 223 การถ่ายภาพดิ จิทลั เพื่อการสื่อสาร หรือได้รบั การอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการสาขาวิ ชา
หลักการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา อุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องและวิธกี ารใช้งาน
กระบวนการและเทคนิคในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภายในสตูดโิ อ และกลางแจ้ง ภาพสินค้า และ
ภาพผูแ้ สดงแบบ การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น รวมถึงการประเมินคุณภาพของผลงานภาพถ่าย
สาหรับใช้ในงานโฆษณา
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.

เทคนิ คและปฏิ บตั ิ การในกิ จกรรมสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Event Technique and Practice)
แนวคิดและเทคนิคในการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ การวางแผน การเลือกใช้และสร้างสรรค์
รูปแบบกิจกรรมและเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงฝึกปฏิบตั ิ
ในการออกแบบ สร้างสรรค์ และควบคุมกิจกรรมพิเศษให้เป็ นไปตามแผนงาน
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 362

ADM 363

แอดเวอร์เทนเมนท์**
3(3-0-6)
(Advertainment)
การสร้างสรรค์รูปแบบการโฆษณาโดยใช้ค วามบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์โฆษณาเชิงนว
นิยายวิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์โฆษณาที่แต่งขึน้ จากเรื่องจริง การใช้เพลง ผูม้ อี ทิ ธิพลทางความคิด และเกม
รวมถึงกิจกรรมออฟไลน์เพื่อการโฆษณา กีฬา คอสเพลย์ แฟลชม็อบ และ การเดินทรูป เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมกับผูบ้ ริโภคผ่านสือ่ ทีห่ ลากหลายแบบไร้รอยต่อ (**รายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)
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.

