
IME Study Plan 

Year 1 Semester 1 

Course Code Course Title Credits 

AAD 2007 Art History and Aesthetics 3 (3-0-6) 

CA 1100 Introduction to Human Communication 3 (3-0-6) 

DEX 1112 Photography and Cinematography  2 (1-2-3) 

ENX 1111 Digital Mindset and Sustainability 2 (2-0-4) 

ENX 1112 Entrepreneurial Inspiration 1 (1-0-2) 

ENX 1113 Business Innovation and Design Thinking 2 (2-0-4) 

IME 1201 Computer Graphics Design                        2 (1-2-3) 

SRX 1001 English for Effective Communication 3 (2-3-6) 

IME 1103 Overview of Data Science 1 (1-0-2) 

IME 1104 Soft Power Culture 3 (3-0-6) 

SRX 14031 Business Ethics Seminar I Non credit 

Total  22 (19-7-42) 

 

Year 1 Semester 2 

Course Code Course Title Credits 

ENX 1211 Leadership for a Digital Age 2 (2-0-4) 

IME 1102 Philosophy of AI 2 (2-0-4) 

IME 1205 Design Thinking for Creative Innovation 3 (3-0-6) 

IME 1206 Design Fundamentals                     2 (1-2-3) 

IME 1207 Digital Typeface and Typography 2 (1-2-3) 

IME 2209 Digital Layout 2 (1-2-3) 

IME 2217 Gamification Concept Design in AR and VR 3 (2-2-5) 

IBE 3413 Data Preparation and Visualization 3 (3-0-6) 

SRX 1002 English for Academic Purposes 3 (2-3-6) 

SRX 14032 Business Ethics Seminar II Non credit 

Total 22 (17-11-40) 

 

Year 2 Semester 1 

Course Code Course Title Credits 

ENX 3490 Entrepreneurial Finance and Accounting 2 (2-0-4) 

IME 2108   Consumer Insight and Experiential Marketing 2 (2-0-4) 

IME 2110 Programming for Creative Experiences 2 (2-0-4) 



IME 2211 Creative Storytelling                       3 (2-2-5) 

IME 2112 Imagineering Research 3 (2-2-5) 

IME 2113 Digital Workflow                             3 (2-2-5) 

IME 2114 Pitching Content 2 (2-0-4) 

IME 2115 Customer Journey Experiences 3 (2-2-5) 

SRX 1003 Integrated English Skills 3 (2-3-6) 

SRX 14033 Business Ethics Seminar III Non credit 

Total 23 (18-11-42) 

Year 2 Semester 2 

Course Code Course Title Credits 

CA 2110 Media Literacy and Ethical Concerns                   3 (3-0-6) 

IME 3119 Managing Innovative Technology 3 (2-2-5) 

IME 3220 AI Application for Creative Ideation 3 (2-2-5) 

IME 3121 Omni Channel Planning                                       3 (2-2-5) 

IME 3222 Digital Editing and Effects 3 (2-2-5) 

IME 2116 Marketing Communication Technology and Analytics 2 (2-0-4) 

IME 2218 UI/UX Experiences and Narrative Space 3 (2-2-5) 

PR 3282 Personal Branding and Image Management 3 (2-2-5) 

SRX 14034 Business Ethics Seminar IV Non-Credit 

Total  23 (17-12-40) 

 

 

Year 3 Semester 1 

Course Code Course Title Credits 

CA 1110 Art and Beauty of Living 3 (2-2-5) 

IME 3223 Virtual Production 3 (2-2-5) 

IME 3124 Imagineering Project 3 (2-2-5) 

XXX xxxx 1 Free Elective Courses 3 (x-x-x) 

IME 3125 Optimization Methods for Entrepreneurship 3 (3-0-6) 

IME 4227 Special Topic in Media Studies 1                          3 (2-2-5) 

IME 4228 Special Topic in Media Studies 2                      3 (2-2-5) 

SRX 14035 Business Ethics Seminar V Non-Credit 

Total 21 (15-12-36) 

 

 



Year 3 Semester 2 

Course Code Course Title Credits 

IME 4126 Apprenticeship    6 (400 Hours) 

XXX xxxx 1 Free Elective Courses 3 (x-x-x) 

SRX 14036 Business Ethics Seminar VI Non-Credit 

Total 9 (x-x-x) 

 

 3.1.7 Courses Description 

General Education Courses 30 Credits  

1) Language Courses 12 Credits 

SRX 1001 English for Effective Communication 3 (2-3-6) Credits 

English communicative skills: listening, speaking, reading, and writing essential for every day 

interactions 

SRX 1001 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3 (2-3-6) หน่วยกิต 

ทกัษะการสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษทัง้ฟัง พดู อ่าน เขยีนทีจ่าํเป็นสาํหรบัชวีติประจาํวนั 

 

SRX 1002 English for Academic Purposes 3 (2-3-6) Credits 

Prerequisite: SRX 1001 English for Effective Communication  

Vital English skills for effective task accomplishment relevant to learners’ academic field: listening, 

speaking, reading, writing and presentation 

SRX 1002 ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงคท์างวิชาการ 3 (2-3-6) หน่วยกิต 

บุรพวชิา: SRX 1001ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ทกัษะภาษาองักฤษทีจ่าํเป็นต่อการศกึษาและการทาํงานทีม่อบหมายในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งของผูเ้รยีนให้

สาํเรจ็ทัง้การฟัง พดู อ่าน เขยีนและการนําเสนอผลงาน 

 

SRX 1003 Integrated English Skills 3 (2-3-6) Credits 

Prerequisite: SRX 1002 English for Academic Purposes  

Integrated English skills essential for both academic and entrepreneurial competencies: project 

proposal and report writing, seminar presentation, and intercultural communication 

SRX 1003 ทกัษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการ 3 (2-3-6) หน่วยกิต 

บุรพวชิา: SRX 1002ภาษาองักฤษเพือ่วตัถุประสงคท์างวชิาการ  

การบรูณาการทกัษะภาษาองักฤษทีจ่าํเป็นต่อการสรา้งความสามารถทัง้ทางดา้นวชิาการและดา้นการ

บรหิารกจิการ การใชภ้าษาองักฤษในการเสนอและเขยีนรายงานโครงงาน การนําเสนอผลงานในทีป่ระชุม

สมันาและการสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม 



 

2) Social Science Courses 9 Credits 

CA 1100 Introduction to Human Communication  3 (3-0-6) Credits 

Principles of communication, definition and types of communication, including principles of 

intrapersonal communication, interpersonal communication, small group communication, public 

communication, mass communication, and the principles of green communication for sustainable 

development.  

CA 1100 การส่ือสารของมนุษยเ์บือ้งต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

หลกัการสื่อสาร คําจํากดัความและรูปแบบการสื่อสาร ประเภทต่างๆ ครอบคลุมถงึหลกัการของการสือ่สาร

ภายในบุคคล การสือ่สารระหวา่งบุคคล การสือ่สารในกลุ่มยอ่ย การสือ่สารในทีส่าธารณะ การสือ่สารมวลชน

และหลกัการสือ่สารอยา่งปลอดภยัและเหมาะสมเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 

CA 1110 Art and Beauty of Living 3 (2-2-5) Credits 

A study of understanding Arts in relation with beauty of living and life appreciation through various 

genres of Creative Arts; Visual Art, Music, Literature, Film and Performing Arts. Motivating 

conversations about ideas, concepts, images, development of sensitivity. Exploration of feeling and 

expression. To help enhancing integrated ideas, creativity, appreciation, and sharpening living 

happiness. 

CA1110 ศิลปะและความงดงามในการดาํรงชีวิต 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

ศกึษาการทาํความเขา้ใจศลิปะต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความงามในการดาํรงชวีติ และการทาํความเขา้ใจชวีติ 

อยา่งรืน่รมยผ์า่นงานศลิปะในหลากหลายรปูแบบ อาท ิ ทศันศลิป์ ดนตร ี วรรณกรรม ภาพยนตร ์

และนาฏยศลิป์ การสรา้งบทสนทนาเกีย่วกบั ความคดิ กรอบมโนทศัน์ ภาพ พฒันาอายตนประสาท 

สาํรวจความรูส้กึและการ แสดงออกในลกัษณะต่าง ๆ เพือ่ชว่ยพฒันาความคดิ ความสรา้งสรรค ์

และความซาบซึง้ในงานศลิปะ และพฒันา ความสขุในการดาํรงชวีติ 

 

CA 2110 Media Literacy and Ethical Concerns 3 (3-0-6) Credits 

Prerequisite: CA 1100 Introduction to Communication 

Elements and concepts of the macro-environment structure (political, economic, social, technological, 

legal, and environmental structures), relationship between media and individuals, media literacy, role 

of media in shaping and reflecting the social realities, ethical issues media industry. 

CA 2110 การรู้เท่าทนัส่ือและการตระหนักถึงจริยธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

บุรพวชิา: CA 1100 การสือ่สารเบือ้งตน้ 

องคป์ระกอบและหลกัการของโครงสรา้งสิง่แวดลอ้มเชงิมหภาค (ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ี

กฎหมาย และสิง่แวดลอ้ม) ความสมัพนัธร์ะหวา่งสือ่และตวับุคคล การรูเ้ทา่ทนัสือ่ 

บทบาทของสือ่ทีม่ตี่อความ จรงิของสงัคม รวมถงึจรยิธรรมในอุตสาหกรรมสือ่ 



 

3) Humanities Courses 8 Credits 

AAD 2007  Art History and Aesthetics 3 (3-0-6) Credits 

Prehistoric art, Ancient Mediterranean, Medieval Europe, Byzantine, Renaissance, Europe 1800-

1900, Asian art, Global vanguards, Modernism 1900-1980, Contemporary art, Philosophy of art, 

classic to contemporary thinkers, multicultural art, multi-sensory art experiences, artistic value and 

meaning, art criticism, critical thinking, interpretation and judgement, artistic inspiration 

AAD 2007 ประวติัศาสตรศิ์ลปะ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ศลิปะสมยัก่อนประวตัศิาสตร ์เมดเิตอรเ์รเนียนยคุโบราณ ยโุรปยคุกลาง ไบเซนไทน์ เรอเนสซองส ์ศลิปะ

ยโุรป ชว่งปี 1800-1900 ศลิปะเอเชยี ศลิปะแนวหน้า(แวงการด์) ศลิปะสมยัใหมใ่นชว่ง ปี ค.ศ. 1900 -1980 

และ ศลิปะรว่มสมยัปรชัญาศลิปะ การคดิตัง้แต่ยคุคลาสสคิจนถงึยคุรว่มสมยั ศลิปะแบบพหุวฒันธรรม 

ประสบการณ์ศลิปะ หลากหลายประสาทสมัผสั คุณคา่และความหมายทางศลิปะ การวจิารณ์ศลิปะ การคดิ

เชงิวพิากษ์ การตดัสนิและการตคีวาม แรงบนัดาลใจทางศลิปะ 

 

IME 1102 Philosophy of AI 2 (2-0-4) Credits 

Philosophical issues that emerge from the development of current and future of AI systems. Past 

and contemporary philosophical reflections on artificial intelligence to think critically about AI, ways 

of engaging with it, and moral obligations. AI and inequalities including societal consequences of the 

development of AI from its use in politics, social media, warfare or even the environment, to the 

ethical, moral and safety dilemmas.  

IME 1102 ปรชัญาปัญญาประดิษฐ ์ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

ประเดน็ทางดา้นปรชัญาอนัเกดิจากการพฒันาของระบบปัญญาประดษิฐท์ัง้ในปัจจุบนัและอนาคต การเรยีน 

รูผ้า่นการสะทอ้นเชงิปรชัญาในอดตี และความรว่มสมยัของปัญญาประดษิฐเ์พือ่การคดิเชงิ วพิากษ์เกีย่วกบั 

ปัญญาประดษิฐ ์ วธิกีารในการผสานแนวคดิดงักล่าว ตลอดจนหน้าทีด่า้นศลีธรรม ประเดน็เกีย่วกบัปัญญา 

ประดษิฐก์บัความเหลื่อมลํ้า ซึง่รวมถงึผลทีเ่กดิกบัสงัคมจากการพฒันาของปัญญาประดษิฐ ์ ทัง้ในแงข่อง 

การนํามาปรบัใชก้บัการเมอืง สือ่สงัคม สงคราม กระทัง่กบัสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนประเดน็อ่อนไหว 

ดา้นจรยิธรรม ศลีธรรม และความปลอดภยัทีย่ากต่อการตดัสนิใจ 

 

IME 1104 Soft Power Culture  3 (3-0-6) Credits 

The concept of soft power, understanding of how soft power functions through cultural relations 

driven by non-state and city society actors. Examination of various case studies such as global 

events and tourism. 

IME 1104  วฒันธรรมอาํนาจอ่อน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

การสรา้งแนวความคดิในการเปลีย่นแปลงความคดิแบบนุ่มวลสามารถเขา้ใจองคป์ระกอบและความสมัพนัธ ์

ของวฒันธรรมของคนทีม่อีทิธผิล สาํรวจกรณีศกึษาในระดบัโลกและการทอ่งเทีย่ว 



 

 

 

 

4) Science and Mathematics Courses 4 Credits 

IBE 3413 Data Preparation and Visualization 3 (3-0-6) Credits 

This course provides fundamental concepts and hands-on learning of data visualization and data 

storytelling. It covers practical issues in the creation, organization, dissemination and use of 

information in business and economics. Topics include locating and evaluating information such as 

literature and data; sampling design; questionnaire and survey design; database design and query; 

data cleaning; literature reviews; data visualization and presentation; professional presentation; and 

information ethics. 

IBE 3413 พืน้ฐานการวิเคราะหธ์รุกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

รายวชิาน้ีนําเสนอแนวคดิพืน้ฐานและการเรยีนรูภ้าคปฏบิตัใินการใชเ้ครื่องมอืพืน้ฐานสาํหรบัการวเิคราะห์

ธุรกจิ การประยุกต์ใชแ้บบจําลองทางสถติเิพื่อแปลงขอ้มูลใหเ้ป็นขอ้มูลเชงิลกึทางธุรกจิ วตัถุประสงคห์ลกั

คอืการกําหนดว่าชุดขอ้มูลธุรกจิใดมปีระโยชน์และสามารถนําไปใชใ้นการแก้ปัญหาและเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติและรายไดใ้นการดาํเนินธุรกจิ 

 

IME 1103 Overview of Data Science 1 (1-0-2) Credits 

Data science concepts and technologies including everyday data related issues, covering the data 

science supply chain from data collection, to processing, analysis, and visualization.  

IME 1103 ภาพรวมของวิทยาศาสตรข้์อมลู 1 (1-0-2) หน่วยกิต 

แนวคดิวทิยาศาสตรข์อ้มลูและเทคโนโลย ี รวมถงึขอ้มลูประจาํวนัเกีย่วกบัประเดน็ต่าง ๆ โดยครอบคลุม 

ทุกวงจรของวทิยาศาสตรข์อ้มลู ตัง้แต่การเกบ็ขอ้มลู ตลอดจนการประมวลผล การวเิคราะห ์และการนําเสนอ 

ดว้ยจนิตภาพ 

 

Specialized Courses 84 Credits 

1) Core Courses 29 Credits 

DEX1112 Photography and Cinematography 2 (2-0-4) Credits 

Basic photography and cinematography histories, fundamental concepts and techniques, usage of 

photographic equipment and materials, basic software and hardware used in post-production for 

digital photography and cinematography to create various types of communication 

DEX1112 การถ่ายภาพและการถ่ายทาํภาพยนตรดิ์จิทลั 2 (2-0-4) หน่วยกิต 



ทฤษฎีพื้นฐานและหลกัปฏบิตัใินการถ่ายภาพและภาพยนตร์ซึ่งครอบคลุมถงึประวตัศิาสตร์ แนวคดิและ

เทคนิคการถ่ายภาพและภาพยนตร์พื้นฐาน การใช้วสัดุและอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว

รวมถึงการใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ดจิติลัพื้นฐานภายหลงัการถ่ายทําเพื่อสร้างสรรค์งานสื่อสารรูปแบบ

ต่างๆ 

 

ENX 1111 Digital Mindset and Sustainability 2 (2-0-4) Credits 

Training of attitudes and behaviors to foresee the impact of digital disruptions and also build new 

culture that enables people in organization to create new business possibilities and learn how to 

sustain business through digital mindset and innovation. 

ENX 1111 ทศันคติในแบบดิจิทลัและความยัง่ยืน    2 (2-0-4) หน่วยกิต 

การฝึกอบรมทศันคตแิละพฤตกิรรมในการคาดการณ์ผลกระทบทางธุรกจิทีเ่กดิจากการประยกุตใ์ชด้จิทิลั

เทคโนโลย ีและการสรา้งวฒันธรรมทีส่ง่เสรมิในการสรา้งสรรคโ์อกาสทางธุรกจิแนวใหม ่ตลอดจนเรยีนรูก้าร

ดาํเนินธุรกจิอยา่งยัง่ยนืภายใตท้ศันคตแิละนวตักรรมในแบบดจิทิลั 

 

ENX 1112 Entrepreneurial Inspiration 1 (1-0-2) Credits 

Process of being mentally stimulated to be an entrepreneur including self-discovering, goal setting, 

opportunity identification, self-preparation and development, life-long learning, and 

acknowledgement of the social value of their businesses.   

ENX 1112 แรงบนัดาลใจสาํหรบัผูป้ระกอบการ 1 (1-0-2) หน่วยกิต 

การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย การค้นหาสิ่งที่ชอบและถนัด การ

ตัง้เป้าหมายที่ชดัเจน การค้นหาโอกาส การเตรยีมพร้อมและการพฒันาตวัเองอยู่เสมอ การเรยีนรู้และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการอื่นๆ ตลอดจนการรบัรู้และคระหนักถงึคุณค่าทางสงัคมของ

ธุรกจิโดยภาพรวม 

 

ENX1113 Business Innovation and Design Thinking 2 (2-0-4) Credits 

Systematic approach to business innovation and creative problem solving that can be used in 

developing new products, new services and new organizations of business. Design thinking tools 

are introduced to have self-development to become innovative thinker and to uncover business 

opportunities. 

ENX 1113 นวตักรรมและพฒันาความคิดเชิงออกแบบ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

วธิกีารเชงิระบบสู่นวตักรรมธุรกจิและการแก้ปัญหาธุรกจิอย่างสรา้งสรรคเ์พื่อนํามาพฒันาสนิคา้ใหม่ การ

ใหบ้รกิารแบบใหม่ และองคก์รธุรกจิแบบใหม่ การเรยีนรูเ้ครื่องมอืการพฒันาความคดิเชงิออกแบบเพื่อเกดิ

การพฒันาตนเองกลายเป็นนกัคดินวตักรรมและคน้หาโอกาสทางธุรกจิเสมอ 

 

ENX 1211 Leadership for a Digital Age 2 (2-0-4) Credits 



Training of leadership skills that empower people to lead others and create self-organized teams 

that optimize business operation in digital age.   

 

 

ENX 1211 การเป็นผูนํ้าในยดุดิจิทลั 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

การฝึกอบรมทกัษะภาวะความเป็นผูนํ้าในยุคดจิทิลั ได้แก่ ความสามารถในการปรบัตวั ความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลย ีเพือ่สรา้งโอกาสทางธุรกจิในยคุดจิทิลั 

 

IME 1205 Design Thinking for Creative Innovation 3 (2-2-5) Credits 

Creative issues of the cultural, technological, and environmental influences of products/ services, 

research methodology, design research, current brand identities, organizational management, and 

factors in the creative industry 

IME 1205 ความคิดเชิงออกแบบสร้างสรรคเ์พ่ือนวตักรรมสร้างสรรค ์ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

หวัขอ้งานสรา้งสรรคท์ีเ่กยีวเน่ืองกบัวฒันธรรม, เทคโนโลย,ี สิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อผลติภณัฑ ์สนิคา้ หรอื 

บรกิาร  การทาํวจิยั การวจิยัทางการออกแบบ  องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ เอกลกัษณ์ตราสนิคา้ การ

จดัการองคก์ร และปัจจยัต่างๆ ในธุรกจิเชงิสรา้งสรรค ์

 

IME 1206 Design Fundamentals                      2 (1-2-3) Credits 

A Basic knowledge and practical understanding of principle of design, such as Line, shape, texture, 

color/hue, value, saturation, size, space, continuation, proximity, direction, alignment, proportion, 

repetition, dimension, completion, symmetry, contrast, correspondence, hierarchy, balance, 

emphasis, unity, stylistic approaches, visual analysis, critical and design thinking, layout and design 

compositions, through hands-on experience in a variety of media.  

IME 1206 หลกัการออกแบบ 2 (1-2-3) หน่วยกิต 

ความรูพ้ืน้ฐาน และความเขา้ใจในเชงิปฏบิตั ิของหลกัการออกแบบ เชน่ เสน้ รปูรา่ง พืน้ผวิ ส/ีความเขม้จาง

ของส ีคา่ ความอิม่ตวั ขนาด พืน้ที ่ความต่อเน่ือง ความใกลช้ดิ ทศิทาง การจดัตาํแหน่ง สดัสว่น การทาํซ้ํา 

มติ ิความสมบรูณ์ ความสมมาตร ความคมชดั การโตต้อบ ลาํดบัชัน้ ความสมดุล ความเน้นยํา้ ความ

กลมกลนื คน้หาแนวทางออกแบบ การวเิคราะหด์ว้ยภาพ การจดัองคป์ระกอบ ผา่นประสบการณ์ตรงดว้ย

การเรยีนรูจ้ากสือ่ต่างๆ 

 

IME 1207 Digital Typeface and Typography 2 (1-2-3) Credits 

Principles of type and typesetting, history of typography, type anatomy and classification, 

characteristics of letterform, grid system, structure and type design hierarchy, font editing software 

IME 1207 การออกแบบและการจดัวางตวัอกัษร 2 (1-2-3) หน่วยกิต 



หลกัการเกีย่วกบัตวัอกัษรและการจดัวางตวัอกัษร ประวตัศิาสตร ์กายวภิาคของตวัอกัษร การแบ่งกลุ่ม 

รปูแบบตวัอกัษร ตารางกรดิ โครงสรา้งและลาํดบัการออกแบบตวัอกัษร การใชซ้อฟตแ์วรส์าํหรบัการ

ออกแบบและแกไ้ขตวัอกัษร 

 

IME 2209 Digital Layout                               2 (1-2-3) Credits 

Visual structure, design vocabulary and principles, typography, stylistic approaches, visual 

analysis, critical and design thinking, on-screen layout design, kinetic compositions. 

IME 2209 การออกแบบจดัวางดิจิทลั 2 (1-2-3) หน่วยกิต 

โครงสรา้งองคป์ระกอบภาพ นิยามศพัทแ์ละหลกัการออกแบบสือ่สารดว้ยภาพ ตวัอกัษร การออกแบบจดั

วาง ในรปูแบบ รสนิยมความงดงามในลกัษณะต่างๆ  การคดิวเิคราะหเ์กีย่วกบัภาพและกราฟฟิก การคดิ

เชงิวพิากษ์ การคดิเชงิออกแบบเพือ่แกไ้ขปัญหาต่างๆ ออกแบบการจดัวางงานบนหน้าจอ การจดั

องคป์ระกอบจลนศาสตร ์

 

IME 2110 Programming for Creative Experiences 2 (2-0-4) Credits 

Use LEGO Mindstorms EV3 and Virtual LEGO EV3 for a structured sequence of programming 

activities in real-world project-based contexts. Learn patterns and structure not just for robotics but 

also programming and problem solving. Use program flow model, simple (wait for) sensor behaviors, 

and decision-making structures. Students build core programming and problem-solving skills that 

lead to more open-ended projects.  

IME 2110 การเขียนโปรแกรมเพ่ือประสบการณ์เชิงสร้างสรรค ์ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

การใช ้ LEGO Mindstorms EV3 และ Virtual LEGO EV3 สาํหรบัการเขยีนโปรแกรมเชงิโครงสรา้งใน 

บรบิทของการใชโ้ครงงานเป็นฐานทีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิ การเรยีนรูแ้บบแผนและโครงสรา้งของการสรา้ง 

หุน่ยนต ์ ทีไ่มใ่ชเ่พยีงเฉพาะการเขยีนโปรแกรมเทา่นัน้ แต่รวมถงึการแกปั้ญหาในรปูแบบต่าง ๆ การใช ้

โมเดลแสดงความเชือ่มโยง เซน็เซอรต์รวจจบัพฤตกิรรมอยา่งงา่ย ตลอดจนโครงสรา้งในการตดัสนิใจ 

นกัศกึษาจะสามารถสรา้งโปรแกรมหลกัพืน้ฐานและมทีกัษะการแกไ้ขปัญหา ซึง่จะนําไปสูก่ารสรา้งโครงงาน 

ต่าง ๆ ในอนาคตไดอ้ยา่งมอีสิระยิง่ขึน้ 

 

IME 2211 Creative Storytelling                       3 (2-2-5) Credits 

Prerequisite: CA 1102 Introduction to Creative Communication 

An understanding and practice in storytelling for creative communication. Learners will use idea 

generation techniques and inspirational sources to design storytelling creatively for communication. 

IME 2211 การเล่าเรื่องสร้างสรรค ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

บุรพวชิา: CA 1102 การเล่าเรือ่งเชงิสรา้งสรรค ์

การทําความเขา้ใจและฝึกฝนในเรื่องการเล่าเรื่องสําหรบัการสื่อสารเชงิสร้างสรรค์ ผู้เรยีนจะสามารถใช้

วธิกีารสรา้ง ความคดิและแรงบลัดาลใจต่างๆเพือ่ออกแบบการเล่าเรือ่ง อยา่งสรา้งสรรคส์าํหรบัการสือ่สาร 



 

 

 

IME 2113 Digital Workflow                             3 (2-2-5) Credits 

An exploration of several methods of managing resources on a digital content production, including 

management of time, budget, production crew, online resources such as social media platform, 

and business requirements in order to operate online media channels as an entrepreneur. 

IME 2113 ขัน้ตอนการทาํงานดิจิทลั 3 (2-2-5) Credits 

การสํารวจวธิกีารต่างๆ ในการจดัการทรพัยากรเพื่อการผลติเน้ือหาดจิทิลั รวมถงึการบรหิาร ทรพัยากร

ออนไลน์ เช่น แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยี และองคป์ระกอบทางธุรกจิทีจ่าํเป็น เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจดัการ

ชอ่งทางการสือ่สารในสือ่ออนไลน์ไดใ้นฐานะผูป้ระกอบการ 

 

IME 3125 Optimization Methods for Entrepreneurship          3 (3-0-6) Credits 

Theory of algorithms and applications of optimization including data-driven modeling, theory and 

numerical algorithms for optimization with real variables with applications to marketing, project 

management, machine learning, and finance in order to achieve organizational goals.  

IME 3125 กลยทุธก์ารเพ่ิมประสิทธิภาพสาํหรบัผูป้ระกอบการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ทฤษฎเีกีย่วกบัชุดคาํสัง่และการประยกุตใ์ชเ้พือ่การเพิม่ประสทิธภิาพ อนัประกอบดว้ยการสรา้งโมเดลทีข่บั 

เคลื่อนดว้ยขอ้มลู ทฤษฎแีละชุดคาํสัง่เชงิตวัเลขเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพดว้ยตวัแปรทีเ่กดิขึน้จรงิในการ 

นํามา ประยกุตใ์ชเ้พือ่การทาํการตลาด การจดัการโครงการ การเรยีนรูข้องเครือ่งจกัร และการจดัการการเงนิ 

เพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 

2) Major Requirement Courses 55 Credits 

ENX 2222 Entrepreneurial Accounting 2 (2-0-4) Credits 

Integrated set of theories and application of accounting for entrepreneurs are emphasized. 

Accounting issues for entrepreneurs related to fundamental accounting, cash flow, and balance sheet 

management, and managerial accounting are included.  

ENX 2222 การบญัชีสาํหรบัผูป้ระกอบการ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

การบรูณาการของทฤษฎแีละการประยกุตใ์ชค้วามรูเ้รือ่งการบญัชสีาํหรบัผูป้ระกอบการ รวมถงึประเดน็

สาํคญัเกีย่วกบัการบญัชทีีผู่ป้ระกอบการควรศกึษา เชน่ หลกัการพืน้ฐาน บรหิารงบดุลและกระแสเงนิสด 

และการบญัชบีรหิาร 

 

IME 1201 Computer Graphics Design                                       2 (1-2-3) Credits 

Foundation of Software Illustrator (Vector Graphic) and Photoshop (Raster Image) such as 

Photomontage, Basic image manipulation and retouching. Also learn how to manage Files Format, 



File Usage, to produce and present idea through Basic Layout to get appropriate design print and 

screen-based media 

IME 1201 การออกแบบคอมพิวเตอรก์ราฟิก 2 (1-2-3) หน่วยกิต 

พืน้ฐานของซอฟตแ์วร ์Illustrator (กราฟิกแบบเวกเตอร)์ และ Photoshop (ภาพแรสเตอร)์ เชน่ พืน้ฐานการ

สรา้งสรรคภ์าพขึน้มาใหม่ใหแ้ตกต่างจากภาพเดมิ, ภาพตดัต่อ/ตกแต่ง/ซอ้นทบั/กนัของภาพ ทัง้น้ียงัศกึษา

เกี่ยวกบัรูปแบบไฟล ์และ การใชไ้ฟล ์ในการผลติและนําเสนอผ่านการจดัวางสื่อสิง่พมิพแ์ละสื่อทีแ่สดงผล

บนหน้าจอ อยา่งเหมาะสม 

 

IME 2108 Consumer Insight and Experiential Marketing        2 (2-0-4) Credits 

Focus on social science theories that explain the behavior individuals, families, and groups acquire, 

consume and dispose of goods, services, ideas, brands, and experiences. Examine psychological, 

economic, communication, anthropological, and sociological perspectives on human action that 

provide insight into consumer behavior.  

IME 2108 ความเข้าใจผูบ้ริโภคเชิงลึกและการตลาดเชิงประสบการณ์ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

มุง่เน้นทฤษฎสีงัคมศาสตรท์ีอ่ธบิายพฤตกิรรมทัง้ในเชงิปัจเจกบุคคล ครอบครวั และกลุ่มต่าง ๆ ในการ 

แสวงหา การบรโิภค และการไมเ่ลอืกบรโิภค ต่อสนิคา้ บรกิาร แนวคดิ ตราสนิคา้ และประสบการณ์ต่างๆ 

การวเิคราะหม์มุมองพฤตกิรรมมนุษยเ์ชงิจติวทิยา เศรษฐศาสตร ์การสือ่สาร มานุษยวทิยา และสงัคมวทิยา 

เพือ่สรา้งความเขา้ใจเชงิลกึต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

IME 2112 Imagineering Research 3 (2-2-5) Credits 

Covers analytics methods and metrics to develop, execute, and evaluate communications. Design 

questionnaires and analyze survey results and evaluate customer behavior. Covers methods to 

evaluate media use including web analytics and social media metrics. Learn to use survey software 

and data analytics software.  

IME 2112 การวิจยัจินตวิศวกรรม 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

ครอบคลุมการศกึษาระเบยีบวธิแีละการวดัในการวเิคราะห ์ เพือ่ทีจ่ะพฒันา ดาํเนินการ และประเมนิผลการ 

สือ่สารในรปูแบบต่างๆ รวมไปถงึการออกแบบแบบสอบถาม การวเิคราะหผ์ลการสาํรวจ และการประเมนิ 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทัง้ยงัครอบคลุมถงึระเบยีบวธิใีนการประเมนิผลสือ่ต่างๆ อนัรวมไปถงึการวเิคราะหเ์วบ็ 

และการวดัผลในสือ่สงัคมออนไลน์ ตลอดจนการศกึษาการใชซ้อฟตแ์วรเ์ชงิสาํรวจและซอฟตแ์วร ์ วเิคราะห ์

ขอ้มลู 

 

IME 2114 Pitching Content 2 (2-0-4) Credits 

Understanding of writing technique and apply it, drawing on your imagination and observation of 

film, TV productions, and other content. Explore the role of directors, producers, and companies and 

how they have different individual qualities to contribute towards the making of content.  

 



 

IME 2114 เน้ือหาการนําเสนอเพ่ือโน้มน้าวใจ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

เรยีนรูเ้ทคนิคการเขยีนและการประยกุตใ์ชใ้นการรา่งเน้ือหาจากจนิตนาการ การสงัเกตจากภาพยนตร ์

การผลติ รายการโทรทศัน์ และเน้ือหาอื่น ๆ การเขา้ใจบทบาทและคุณลกัษณะของผูก้าํกบั ผูผ้ลติ 

และองคก์รต่าง ๆ ในคุณภาพของกระบวนการสรา้งสรรคเ์น้ือหา 

 

IME 2115 Digital Customer Journey Experiences 3 (2-2-5) Credits 

Digital, social, and mobile marketing focuses on the tools, methodologies and programs used by 

companies to develop, justify, deploy, and measure their social and mobile marketing programs. 

Develop social marketing programs based on social monitoring, web analytics, social marketing 

systems based on consumer purchasing and post purchase behavior experiences. 

IME 2115 ประสบการณ์การเดินทางของลกูค้าดิจิทลั 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การตลาดดจิทิลั การตลาดเชงิสงัคม และการตลาดผา่นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ โดยมุง่เน้นทีเ่ครือ่งมอื 

กระบวนการ และโปรแกรมทีอ่งคก์รใชเ้พือ่การพฒันา พจิารณา ปรบัใช ้ และวดัผลกจิกรรมการตลาด 

เชงิสงัคมและการตลาด ผา่นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ การพฒันากจิกรรมการตลาดเชงิสงัคมซึง่มพีืน้ฐานมา 

จากการตดิตามความเคลื่อนไหว ในสงัคม การวเิคราะหเ์วบ็ไซต ์ และระบบการตลาดเชงิสงัคมบนพืน้ฐาน

ของความเขา้ใจขัน้ตอนประสบการณ์การซือ้สนิคา้และบรกิาร 

 

IME 2116 Marketing Communication Technology and Analytics  2 (2-0-4) Credits 

Learn to program two statistical packages to use advanced methods that complement the statistical 

techniques begin with 20 essential commands and progress towards computer-intensive statistical 

methods such as simulation and advanced regression. Also learn introductory view of Bayesian 

statistical modelling, overview of statistical learning methods (machine learning or algorithms), and 

the ability to understand the use of these programs.  

IME 2116 เทคโนโลยีการส่ือสารการตลาด และการวิเคราะห ์ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

การวางกลยทุธการตลาดดจิทิลัสาํหรบัการสือ่สารแคมเปญทางการตลาดอยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัหมายรวม 

ไปถงึการใชเ้ครือ่งมอืในการวเิคราะหร์ปูแบบต่าง ๆ 

การทาํความเขา้ใจและการปฏบิตักิารใชส้ือ่ในการสือ่สาร การตลาดดจิทิลัแบบผสมผสาน 

การศกึษาถงึอนาคตของเทคโนโลยกีารตลาดเชงิดจิทิลัแบบบรูณาการ ตลอด 

จนการเรยีนรูโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ2 โปรแกรม โดยเริม่จากการเรยีนรู ้20 คาํสัง่ทีจ่าํ เป็นในการใชง้าน 

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านวธิกีารทางสถติติ่าง ๆ ในคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ 

 

IME 2217 Gamification Concept Design in AR and VR 3 (2-2-5) Credits 

Application of game elements and digital game design techniques to non-game problems such as 

business and social impact challenges. Art of engagement of using gamification design for creating 



intuitive and user-friendly experiences using mechanisms of gamification throughout the advance 

technologies of Virtual Reality, Augmented Reality, Mix-reality, and Metaverse.  

IME 2217 การออกแบบผสมผสานแนวคิดของเกมสาํหรบั AR และ VR 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การประยกุตใ์ชอ้งคป์ระกอบของเกมและเทคนิคการออกแบบเกมดจิทิลั เพือ่ใชใ้นการแกปั้ญหารปูแบบต่าง ๆ  

ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเกมได ้เชน่ ความทา้ทายดา้นธุรกจิและผลกระทบเชงิสงัคมเป็นตน้ ศลิปะทีส่รา้งการมสีว่นรว่ม

ของในการสรา้งประสบการณ์ผูใ้ชง้านทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย และเป็นมติรต่อผูใ้ชง้านบนพืน้ฐานกลไกแบบ 

เกมฟิิเคชัน่ ผา่นความกา้วหน้าทางเทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน ความจรงิเสรมิ และเมตาเวริส์ 

 

IME 2218 UI/UX Experiences and Narrative Space             3 (2-2-5) Credits 

Design-centric approach to user interface and user experience design, skill-based instruction 

centered around a visual communication perspective. Study of the stages of UI/UX development 

process, information architecture, and compelling screen-based experiences for websites or 

applications. This includes understanding of user interface and user experience design in 

technology, including interactive systems, user capabilities, interface technology, design thinking 

process, user stories and scenarios, wireframes and storyboards, prototyping, interaction design, 

usability design and testing. 

 

IME 2218 ประสบการณ์ UI/UX และพืน้ท่ีของการเล่าเรื่อง 3 (2-2-5) Credits 

แนวทางทีมุ่ง่เน้นการออกแบบเพือ่สรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชง้านกบัคอมพวิเตอร ์ และการออกแบบทีเ่น้น 

สรา้งประสบการณ์ใหก้บัผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ยทกัษะพืน้ฐานเกีย่วกบัมมุมองการสือ่สารดว้ยจนิตภาพเพือ่ 

สรา้งประสบการณ์ทัง้ในรปูแบบออฟไลน์และออนไลน์ การศกึษาขัน้ตอนกระบวนการพฒันา UI/UX 

สถาปัตยกรรมเชงิขอ้มลู และการใสป่ระสบการณ์เทคโนโลยหีน้าจอสาํหรบัเวบ็ไซตห์รอืแอพพลเิคชัน่ ซึง่ 

รวมถงึทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยใีนการออกแบบ เพือ่สรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชง้านกบั 

คอมพวิเตอรแ์ละการออกแบบ ทีเ่น้นสรา้งประสบการณ์ใหก้บัผูใ้ชง้านทัง้ระบบปฏสิมัพนัธ ์ ความสามารถ 

ของผูใ้ชง้าน เทคโนโลยอีนิเทอรเ์ฟซ กระบวนการคดิเชงิออกแบบ การเล่าเรือ่งของผูใ้ชง้านและฉากทศัน์ 

การวาดโครงรา่งโปรแกรมและการกาํหนดเน้ือหาเรือ่งราว การสรา้งแบบจาํลอง การออกแบบเชงิปฏสิมัพนัธ ์

ตลอดจนการออกแบบและทดสอบความ สามารถในการใชง้าน 

 

IME 3119 Managing Innovative Technology 3 (2-2-5) Credits 

Find, evaluate, and process innovative technologies for commercial value. Discover the systems 

and context behind open innovation, licensing, accessing markets and patent/IP strategy. 

 

 

 

IME 3119 เทคโนโลยีการจดัการนวตักรรม 3 (2-2-5) หน่วยกิต 



การคน้หา การประเมนิ และเทคโนโลยนีวตักรรมการดาํเนินงานสาํหรบัการสรา้งมลูคา่การคา้ 

ศกึษาเกีย่วกบั ระบบและบรบิทเบือ้งหลงัของนวตักรรมแบบเปิด ลขิสทิธิ ์ การเขา้ถงึตลาด 

รวมถงึสทิธบิตัรและกลยทุธด์า้น ทรพัยส์นิทางปัญญา 

 

IME 3220 AI Application for Creative Ideation                   3 (2-2-5) Credits 

Generate creative ideas that are novel and useful for design creativity. Utilize current AI tools and 

practice design thinking methodologies that can be applied to design challenges.  

IME 3220 ปัญญาประดิษฐส์าํหรบัความคิดสร้างสรรค ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

กระบวนการสรา้งความคดิสรา้งสรรคท์ีม่คีวามใหม ่ และเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบเชงิสรา้งสรรคโ์ดย 

การใชเ้ครือ่งมอืทางปัญญาประดษิฐใ์นปัจจุบนัและการฝึกหดักระบวนการคดิเชงิออกแบบ เพือ่ใหส้ามารถ 

นําไป ประยกุต ์ใชก้บัความทา้ทายต่าง ๆ ในงานออกแบบได ้

 

IME 3121 Omni Channel Planning                                     3 (2-2-5)Credits 

Create effective media plans for both online and offline channels using analysis of data for 

insights. The study of media planning based on types of target audience, timing and media cost in 

buying efficiently, including strategies and assessment. Emphasize the development and execution 

of communications strategies and relationship building with numerous stakeholders using both 

traditional and contemporary communication channels including blogs, social media platforms and 

merging technologies. 

IME 3121 การวางแผนการส่ือสารหลากหลายช่องทาง 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การสรา้งแผนการใชส้ือ่แบบผสมผสานทัง้สือ่ออฟไลน์และออนไลน์ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยใชก้ารวเิคราะห ์

ขอ้มลู เพือ่ความเขา้ใจเชงิลกึ การวางแผนสือ่ตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายชว่งเวลา และตน้ทุนในการซือ้ 

สือ่ทีเ่หมาะสม รวมถงึการวางแผนเชงิกลยทุธแ์ละการประเมนิผล การพฒันาและการดาํเนินกลยทุธก์าร 

สือ่สาร และการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในหลากหลายภาคสว่น ทัง้ในชอ่งทางการสือ่สาร 

แบบดัง้เดมิและรว่มสมยั อาท ิบลอ็ก สือ่สงัคมในรปูแบบต่าง ๆ และเทคโนโลยผีสมผสาน 

 

IME 3222 Digital Editing and Effects 3 (2-2-5) Credits 

Basic understanding of Pre-Production, Production, Post-Production in film Production Management, 

Creative thinking design through group brainstorming to present interesting storytelling through 

filmproduction by using Digital editing platform to manage basic creative production of movie. 

IME 3222 การตดัต่อและเทคนิคพิเศษดิจิทลั 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

ความเขา้ใจพืน้ฐานและการจดัการในการเตรยีมการถ่ายทาํ การถ่ายทาํ และขัน้ตอนหลงัการถ่ายทาํ ดว้ย

ความคดิสรา้งสรรค ์ผา่นการระดมความคดิและนําเสนอผา่นสือ่ภาพยนตรโ์ดยการตดัต่อดว้ยระบบดจิทิลั 

IME 3223 Virtual Production 3 (2-2-5) Credits 



Remote production on the cinematography production, combine live-action on set shooting with the 

computer graphic elements and contribute it across the multiple location that can create and 

render out with digital environment in real-time. 

IME 3223 การผลิตส่ือแบบเสมือนจริง 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การผลติภาพยนตรเ์คลื่อนไหวทีม่กีารถ่ายทาํกบันกัแสดง รว่มกบัการตดัต่อรว่มกบัองคป์ระกอบกราฟิก 

และสง่ต่อและใชง้านรว่มกนัระหวา่งหลาย ๆ สถานทีเ่พือ่สรา้งงานภาพยนตรร์ว่มกนัแบบเรยีลไทม ์

 

IME 3124 Imagineering Project 3 (2-2-5) Credits 

Integration of knowledge, skills, and techniques in order to conduct research creative project 

proposal, management and to create plan & campaign for live event project pitching. Process of 

show directing in live events and performance, script analysis; conveying theme, concept & idea.  

Stage composition and blocking design, rehearsal process. Business networking that enables 

students to know and learn from others’  experiences and to incubate them to be a successful 

entrepreneur with strong business network and partnership for growth and sustainability. 

 

IME 3124 โครงงานจินตวิศวกรรม 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

บรูณาการความรูท้กัษะ และเทคนิควธิกีารในการคน้ควา้วจิยัสาํหรบัการนําเสนอโครงการสรา้งสรรคก์ารจดั 

การและการสรา้งสรรคแ์ผนงานแคมเปญ เพือ่การขายแผนงานโครงการฯ กระบวนการกาํกบังานแสดง 

และงานอเีวน้ท ์ การวเิคราะหบ์ท การนําเสนอแก่น กรอบมโนทศัน์ และความคดิ การจดัวางองคป์ระกอบ 

การจดัวางตาํแหน่งบนเวท ี และกระบวนการการฝึกซอ้มการแสดงการสรา้งเครอืขา่ย ผูป้ระกอบการเพือ่ 

เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์จากผูป้ระกอบการอื่น ๆ และบ่มเพาะการเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบ 

ความสาํเรจ็ ตลอดจนการสรา้งพนัธมติรทางการคา้เพือ่ความเตบิโตและยัง่ยนืของธุรกจิ 

 

IME 4126 Apprenticeship                                         6 Credits (400 hours) 

An internship program assigning students to train with professionals in the communication arts 

industry and related fields. Students are required to continuously work for at least 200 working 

hours and present the training results to the instructors. 

IME 4126 ฝึกงาน 6 หน่วยกิต (400 hours) 

การฝึกงานเพือ่ใหน้กัศกึษาไดร้บัประสบการณ์ในการทาํงานดา้นนิเทศศาสตรแ์ละสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผูเ้ชีย่วชาญ นกัศกึษาจะตอ้งมชีัว่โมงในการฝึกงานอยา่งน้อย 400 ชัว่โมง และนําเสนอผลการฝึกงานแก่

อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

IME 4227 Selected Topic in Media Studies 1 3 (2-2-5) Credits 

https://www.throughwave.co.th/2013/07/01/radical-angle-virtual-studio/


An exploration and study of selected topics in media concepts. The topic will be announced 

semester by semester. 

IME 4227 หวัข้อคดัสรรด้านปฏิบติัการส่ือสาร 1 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การสาํรวจและศกึษาหวัขอ้คดัสรรเชงิแนวคดิดา้นสือ่โดยจะพจิารณากาํหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษา

ตามความเหมาะสม 

 

IME 4228 Selected Topic in Media Studies 2 3 (2-2-5) Credits 

An exploration and study of selected topics in media concepts. The topic will be announced 

semester by semester. 

IME 4228 หวัข้อคดัสรรด้านปฏิบติัการส่ือสาร2 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การสาํรวจและศกึษาหวัขอ้คดัสรรเชงิแนวคดิดา้นสือ่โดยจะพจิารณากาํหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษา

ตามความเหมาะสม 

 

PR 3282 Personal Branding and Image Management 3 (2-2-5) Credits 

Principles and techniques of personality development, personal image management and personal 

branding, appropriate authentic self-presentation, improvement of external image such as make-up, 

hairstyling, dressing, social communication through social events and interactions to advocate the 

students for applying knowledge in their daily routine and socialization. 

PR 3282 การสร้างตราสินค้าบคุคลและการบริหารภาพลกัษณ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

หลกัการและเทคนิคในการพฒันาบุคลกิภาพ การบรหิารภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล และการสร้างตราสนิค้า

บุคคล การเปิดเผยตวัตนทีแ่ทจ้รงิอย่างเหมาะสม การปรบัปรุงภาพลกัษณ์ภายนอก เช่น การแต่งหน้า การ

แต่งผม การแต่งกาย การสื่อสารในสงัคมโดยใช้กิจกรรมทางสงัคมและการมปีฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เพื่อ

สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดนํ้าความรูไ้ปปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนัและการเขา้สงัคมอยา่งเหมาะสม 
 
3) Free Elective 6 Credits 

AD 3280 Inspiration, Lifestyles and Popular Culture 3 (2-2-5) Credits 

Exploration of inspirations, lifestyles and popular culture from various perspectives, understanding 

of how they affect creativity, marketing, consumers and communication. 

AD 3280 แรงบลัดาลใจ รปูแบบชีวิต และวฒันธรรมนิยม 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การสํารวจแรงบลัดาลใจ รูปแบบชวีติ และวฒันธรรมนิยมจากมุมมองต่างๆ การวเิคราะห์อทิธพิลที่มตี่อ

ความคดิสรา้งสรรค ์การตลาด ผูบ้รโิภค และการสือ่สาร 

 

 

AD 3281 Micro Influencer Communication Strategy 3 (3-0-6) Credits 



Influencer communications strategy includes the practice of engaging active networks to help achieve 

business goals. Strategy would develop based on tactics based on the two-step flow model of 

communication.   

AD 3281 กลยทุธก์ารส่ือสารไมโครอินฟลเูอนเซอร ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

กลยุทธก์ารสือ่สารของผูม้อีทิธพิลรวมถงึการปฏบิตัขิองเครอืขา่ยทีใ่ชง้านอยู่เพือ่ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายทาง

ธุรกจิ โดยพฒันากลยทุธต์ามทฤษฎ ีtwo-step flow model of communication 

 

AD 3282 Aesthetic Taste for Creative Communication 3 (2-2-5) Credits 

Copywriting and art direction for creative communication, choosing words and arranging images to 

create creative marketing and brand communication 

AD 3282 รสนิยมสนุทรียเ์พ่ือการส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การเขียนคําพูดและองค์ประกอบศิลป์สําหรับการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ การเลือกคําพูดและจัดวาง

องคป์ระกอบศลิป์เพือ่สรา้งการสือ่สารการตลาดและตราสนิคา้ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์
 

AD 3283 Brand Identity Design 3 (2-2-5) Credits 

Designing corporate identity and brand elements, logos, symbols, colors, fonts, mascots,packaging 

and brand naming 

AD 3283 การออกแบบอตัลกัษณ์ตราสินค้า 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การออกแบบอตัลกัษณ์องคก์รและองคป์ระกอบตราสนิคา้ โลโก ้สญัลกัษณ์ สสีนั ตวัอกัษร มาสคอต บรรจุ

ภณัฑแ์ละการตัง้ชือ่ตราสนิคา้ 
 

AD 3284 Presentation Design for Pitching 3 (2-2-5) Credits 

Designing presentations and presentation elements layout to create effective and impactful campaign 

planning presentations 

AD 3284 การออกแบบนําเสนอผลงานเพ่ือการขายงาน 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การออกแบบการนําเสนอและการจดัวางองคป์ระกอบการนําเสนอเพือ่สรา้งการนําเสนอแผนการรณรงคท์ีม่ ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 

CA 1110 Art and Beauty of Living 3 (2-2-5) Credits 

A study of understanding Arts in relation with beauty of living and life appreciation through various 

genres of Creative Arts; Visual Art, Music, Literature, Film and Performing Arts. Motivating 

conversations about ideas, concepts, images, development of sensitivity. Exploration of feeling and 

expression. To help enhancing integrated ideas, creativity, appreciation, and sharpening living 

happiness. 

CA 1110 ศิลปะและความงดงามในการดาํรงชีวิต 3 (2-2-5) หน่วยกิต 



ศกึษาการทําความเขา้ใจศลิปะต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความงามในการดํารงชวีติ และการทําความเขา้ใจชวีติ

อย่างรื่นรมย์ผ่านงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ทศันศิลป์ ดนตรี วรรณกรรม ภาพยนตร์ และ

นาฏยศลิป์ การสรา้งบทสนทนาเกี่ยวกบั ความคดิ, กรอบมโนทศัน์, ภาพ, พฒันาอายตนประสาท สํารวจ

ความรูส้กึและการแสดงออกในลกัษณะต่างๆ เพือ่ชว่ยพฒันาความคดิ ความสรา้งสรรค ์และความซาบซึง้ใน

งานศลิปะ และพฒันาความสขุในการดาํรงชวีติ 

 

CDI 3209 Shading Lighting and Rendering for Game 3 (2-2-5) Credits 

Prerequisite: CDI 3204 3D Modeling 

Ambient occlusion, shadow projection and volume, studio and exterior lighting, pixels and color 

interpolation, vertices and texture maps, screen space projection and rasterization 

CDI 3209 การสร้างพืน้ผิว จดัแสงและการสร้างภาพสาํหรบัเกม     3 (2-2-5) หน่วยกิต 

บรุพวชิา: CDI 3204 การสรา้งโมเดล 3 มติ ิ

การปิดกัน้ของแสงทีล่อ้มรอบ การฉายเงาและระดบัเสยีง แสงในสตูดโิอและแสงภายนอก พกิเซลและการ

แกไ้ขสพีืน้ผวิ การฉายภาพพืน้ทีห่น้าจอและการสรา้งภาพ 

 

CDI 3270-74 Selected Topics in Digital Imagery Practices 3 3 (2-2-5) Credits 

An exposure and exploration of selected topics in digital imagery practices. The topics will be 

announced semester by semester. 

CDI 3270-74 หวัข้อคดัสรรด้านปฏิบติัการออกแบบดิจิทลัอิมเมเจอร่ี 3 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การสาํรวจและฝึกฝนหวัขอ้คดัสรรเชงิปฏบิตัดิา้นการออกแบบนิเทศศลิป์และดจิทิลัอมิเมเจอรี ่โดยกําหนด

หวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 

 

CDI 4213 Character and Props Design 3 (2-2-5) Credits 

Designing characters, functional character designs, designing variety styles for characters and what it 

needs to make appealing and iconic character design. 

CDI 4213 การออกแบบตวัละครและอปุกรณ์ประกอบ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การออกแบบตวัละคร การใชง้านในหลากหลายวตัถุประสงค ์ การออกแบบ ออกแบบตวัละคร ในหลากหลาย

รปูแบบ เพือ่สรา้ง ความโดดเดน่และมลีกัษณะเฉพาะตวั 

 

CDI 4214 3D Sculpting 3 (2-2-5) Credits 

Modeling, sculpting, texturing, and posing models in high resolution detail. This will also include the creation 

of normal and displacement maps that will allow the model to be displayed correctly in Maya. 

CDI 4214 การขึน้รปู 3 มิติ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การปั้น การแกะสลกั สรา้งพืน้ผวิ ท่าทาง อย่างละเอยีด รวมถงึการสรา้งนอรม์อลแมพ และดสิเพลสเมนทแ์มพ

เพือ่การนําไปสูก่ารสรา้งภาพในมายา 



 

 

 

 

 

 

 

 

CDI 4216 3D Character Animation 3 (2-2-5) Credits 

3D character animation, weight and physic, pose and mechanics of character movement, variety of 

movement situation. 

CDI 4216 การสร้างการเคล่ือนไหวตวัละคร 3 มิติ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การเคลื่อนไหวตวัละคร 3 กมติ ิ น้ําหนกัและฟิสกิซ ์ทา่ทาง กลไกลการเคลื่อนไหวของตวัละคร และจงัหวะ่การ

เคลื่อนไหวในสถานการณ์ตา่งๆ 
 

DM 3280 Digital Art in Data Visualization 3 (2-2-5) Credits 

The study, the understanding, and the realization in the field of digital art specialized in data 

visualization which explore the proficiency in data analysis, aesthetic design, traditional data to visual 

communication thus a path to decision-making by visual language. 

DM 3280 ศิลปะการนําเสนอข้อมลูด้วยภาพ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การศกึษา ความเขา้ใจ และการตระหนักรูใ้นดา้นศลิปะดจิทิลัทีเ่ชีย่วชาญดา้นการสรา้งภาพ จากขอ้มูลซึ่ง

คํานึงถงึความเชี่ยวชาญในการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลออกมาเป็นสื่อมลัตมิเีดยี การออกแบบที่สวยงาม 

เปลีย่นจากขอ้มลูดัง้เดมิเป็นการสือ่สารดว้ยภาพ และเสน้ทางสูก่ารตดัสนิใจในการออกแบบ 
 

DM 3281 Cinematography 3 (2-2-5) Credits 

Fundamentals of the technical and conceptual aspects of cinematography through short format 

filmmaking. Explore the tools and techniques, visual language of cinematography, directing, director 

of photography, storyboarding, role and responsibilities for each production crew, Hands-on 

experience with a professional cinematographer. 

DM 3281 การถ่ายทาํภาพยนตร ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

ความรูท้ีจ่าํเป็นดา้นเทคนิคและแนวความคดิของการถ่ายภาพยนตรผ์า่นการสรา้งภาพยนตรส์ัน้ การใช ้

เครือ่งมอืและเทคนิคต่างๆ ภาษาภาพของการถ่ายทาํภาพยนตร ์การกาํกบั การถ่ายทาํ การทาํสตอรเีบอรด์ 

บทบาทและความรบัผดิชอบสาํหรบัทมีงานฝ่ายผลติแต่ละตาํแหน่ง ฝีกประสบการณ์ภาคปฏบิตักิบันกัถ่าย

ภาพยนตรม์อือาชพี 
 

DM 3282 Live Streaming Media 3 (2-2-5) Credits 

Planning communication with online live streaming, including finding an ideal streaming platform and 

software, selecting the right presenter for the business, interacting with live online audiences, 



increasing engagement, and analyzing audience data in order to maximize understanding how to 

incorporate live streaming as part of a business's media communication strategy. 

 

 

 

DM 3282 การผลิตส่ือสตรีมม่ิง 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

วางแผนการสือ่สารดว้ยสตรมีมงิออนไลน์ รวมถงึการหาแพลตฟอรม์และซอฟตแ์วรก์ารสตรมีทีเ่หมาะสม 

การเลอืกพรเีซนเตอรท์ีเ่หมาะกบัธุรกจิ การโตต้อบกบัผูช้มออนไลน์แบบสด เพิม่การมสีว่นรว่มของผูช้ม และ

การวเิคราะหข์อ้มลูผูช้มเพือ่ความเขา้ใจวธิรีวมการสตรมีสดไวเ้ป็นสว่นหน่ึงของกลยทุธก์ารสือ่สารผา่นสือ่

ของธุรกจิ 
 

DM 3283 Website and Application Design 3 (2-2-5) Credits 

An overview and practice of interactive design workflows, an interactive prototype, website creation, 

and application design on a digital platform from the foundation. 

DM 3283 การออกแบบเวปไซตแ์ละแอปพลิเคชัน่ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

ภาพรวมและภาคปฏบิตัขิองกระบวนการการออกแบบเชงิโตต้อบ ตน้แบบเชงิโตต้อบ การสรา้งเวบ็ไซต ์และ

การออกแบบแอปพลเิคชนับนดจิทิลัแพลตฟอรม์ตัง้แตพ่ืน้ฐาน 
 

DM 3284 Innovative Digital Technology and Business Applications 3 (2-2-5) Credits 

Focusing on trends and upcoming innovation and digital technology, creativity, roles, functions and 

implements the knowledge of the digital media for communication in various platforms. 

DM 3284 นวตักรรมแอพพลิเคชัน่เพ่ือเทคโนโลยีและธรุกิจ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

มุง่เน้นไปทีแ่นวโน้มและนวตักรรมทีจ่ะเกดิขึน้และเทคโนโลยดีจิทิลั, ความคดิสรา้งสรรค,์ บทบาท, หน้าที ่

และนําความรูไ้ปใชก้บัสือ่ดจิทิลัเพือ่การสือ่สารในแพลตฟอรม์ต่างๆ 
 

GDC 3103 Infographic Design  3 (2-2-5) Credits 

Prerequisite: AAD 2010 Corporate Visual Identity 

Data management, information analysis, infographic structure, quantitative data, interactive data 

visualization, visual storytelling and display, visual representation of commercial and private venues. 

GDC 3103 การออกแบบอินโฟกราฟิก 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

บุรพวชิา :AAD 2010 เครือ่งหมายและสญัลกัษณ์ 

การจดัการขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู โครงสรา้งการออกแบบขอ้มลู ขอ้มลูเชงิปรมิาณ การสรา้งภาพขอ้มลู 

เชงิโตต้อบ การเล่าเรือ่งและการแสดงผลดว้ยภาพ เพือ่วตัถุประสงคส์ว่นบุคคลและในเชงิพาณิชย ์

 

 



 

 

 

GDC 3106 Environmental Graphic & Exhibition Design 3 (2-2-5) Credits 

Prerequisite: AAD 1004 3D Foundation 

Environmental graphic design systems, integrated signage and wayfinding design, multimedia 

display methodologies, narrative structure and visual storytelling, audience perception and 

understanding, interactive experience, spatial planning, construction and organization. 

GDC 3106 การออกแบบเรขศิลป์ภาพแวดล้อมและการจดันิทรรศการ    3 (2-2-5) หน่วยกิต 

บุรพวชิา: AAD 1004 พืน้ฐานงาน 3 มติ ิ

ระบบการออกแบบเรขศลิป์สภาพแวดลอ้ม การบรูณาการการออกแบบป้ายและระบบนําทาง กระบวนการ 

ออกแบบสือ่ดสิเพลยแ์ละมลัตมิเีดยี โครงสรา้งการเล่าเรือ่ง และการเลา่เรือ่งดว้ยภาพ การรบัรูแ้ละความ 

เขา้ใจของผูช้ม ประสบการณ์เชงิโตต้อบ การวางแผนเชงิพืน้ที ่การสรา้งและการจดัองคก์ร 

 

GDC 3108 Photograph Manipulation 3 (2-2-5) Credits 

Prerequisite: AAD 2008 Digital Photography 

 CA 1103 Introduction to Computer Graphic Design   

Advanced digital image editing techniques, professional digital imaging workflow, color corrections 

and color management systems, images of various formats and styles, digital imaging restoration, 

enhancement, and manipulation. 

GDC 3108 การจดัการภาพถ่าย    3 (2-2-5) หน่วยกิต 

บุรพวชิา: AAD 2008 การถ่ายภาพดจิทิลั  

 CA 1103 การออกแบบคอมพวิเตอรก์ราฟิกเบือ้งตน้ 

การใชเ้ครือ่งมอืและเทคนิคขัน้สงูในการตกแต่งภาพดจิทิลั กระบวนทาํงานของการตกแต่งภาพอยา่งมอื

อาชพี การปรบัสแีละการควบคมุการจดัการสทีีถู่กตอ้งอยา่งเป็นระบบการปรบัแต่งภาพดจิทิลัหลากหลาย

ประเภท หลากหลายสไตลก์ารสรา้งสรรคภ์าพใหส้มบรูณ์สวยงาม 

 

GDC 3270-74 Selected Topics in Communication Design 3 3 (2-2-5) Credits 

An exposure and exploration of selected topics in communication design practices. The topics will 

be announced semester by semester. 

GDC 3270-74 หวัข้อคดัสรรด้านปฏิบติัการออกแบบนิเทศศิลป์3 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การสาํรวจและฝึกฝนหวัขอ้คดัสรรเชงิปฏบิตัดิา้นการออกแบบนิเทศศลิป์ โดยกาํหนดหวัขอ้ในแต่ละภาค

การศกึษาตามความเหมาะสม 

 

IG 3280 E-sport Business Management 3 (3-0-6) Credits 



Application of business principles to build e-sport teams. This includes designing streaming 

strategies, partnerships, and fan engagement. Plan, manage, and promote e-sport events and 

tournaments.   

IG 3280 การจดัการธรุกิจอีสปอรต์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

การประยกุตห์ลกัทางธุรกจิเพือ่สรา้งทมีอสีปอรต์ ซึง่รวมถงึการออกแบบกลยทุธก์ารสตรมี พนัธมติรทาง

ธุรกจิ และการมสีว่นรว่มของแฟนๆการวางแผน จดัการ และสง่เสรมิกจิกรรมและการแขง่ขนั 

IG 3281 Content Creation for Game Streaming 3 (2-2-5) Credits 

Game streaming platform requirements, interaction with game stream, scheduling and consistency, 

production quality, and equipment. Develop the personal brand and content that attracts the 

audience. 

IG 3281 การสร้างเน้ือหาสาํหรบัการสตรีมเกม 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

เรยีนรูข้อ้กาํหนดแพลตฟอรม์การสตรมีเกมส ์ การโตต้อบกบัสตรมีเกมส ์ กาํหนดการและความสมํ่าเสมอ 

คุณภาพการผลติ และอุปกรณ์ พฒันาแบรนดส์ว่นบุคคลและเน้ือหาทีด่งึดดูผูช้ม 
 

IG 3282 Introduction to Animation and Game 3 (3-0-6) Credits 

Basic principles of the game and its subsequent development including game mechanics, gameplay, 

and narrative player drive. This includes the technical and narrative developments of animated film. 

IG 3282 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัแอนิเมชัน่และเกม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

หลกัการพืน้ฐานของเกมส ์ และการพฒันาเกมส ์ รวมถงึกลไกของเกมส ์ การเล่นและการเลา่เรือ่งของผูเ้ล่น 

เกมส ์ซึง่รวมถงึการพฒันาดา้นเทคนิคและการเล่าเรือ่ง ของภาพยนตรแ์อนนิเมชัน่ 
 

LV 3280 Costume, Make-up and Styling 3 (2-2-5) Credits 

Selecting costume and make up for performance, usage of costume, concept of costume and make 

up selection for performance, time and space for appropriate selection, history of costumes, definition 

of costume, types of costume, costume and fashion, process of costume design and selection, and 

straight make-up and fancy make-up workshop. 

LV 3280 การออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า และการทาํสไตล่ิง 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การคดัสรรเครือ่งแต่งกาย และการแต่งหน้าสาํหรบั งานแสดง แนวคดิของการคดัสรรเครือ่งแตง่กายและ การ

แต่งหน้า สาํหรบังานแสดงการคดัสรรอยา่งเหมาะสม กบักาลเทศะ  ประวตัเิครือ่งแต่งกายนิยามของเครือ่ง 

แต่งกาย เครือ่งแต่งกายกบัแฟชัน่ กระบวนการของการ ออกแบบและคดัสรรเครือ่งแต่งกายและการฝึก

ปฏบิตักิาร 

LV 3281 Acting Skills Training for Personality Development 3 (2-2-5) Credits 

Personality development, mental and physical preparation, self-acknowledgement, SWOT analysis, 

human nature, human perception, law of attraction, self–esteem, self-confidence, gesture, facial 

expression, vocal training, public speaking, wardrobe and make-up for different occasions. 



LV 3281 การฝึกฝนทกัษะการแสดงเพ่ือการพฒันาบคุลิกภาพ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การพฒันาบุคลกิภาพ การเตรยีมความพรอ้มดา้นจติใจ และรา่งกาย การรบัรูต้นเอง การวเิคราะหจุ์ดแขง็และ 

จุดอ่อนธรรมชาตขิองมนุษย ์ การรบัรูข้องมนุษย ์ กฏการดงึดดูความสนใจ การตระหนกัรูค้ณุคา่ในตนเอง 

ความมัน่ใจในตนเอง งานแสดงทา่ทางงานแสดงออก ทางสหีน้า การฝึกฝนการใชเ้สยีงการพดูในทีชุ่มชน 

การแต่งกาย และแต่งหน้าสาํหรบัโอกาสต่างๆ 

 

LV 3282 Set-props Design and Production 3 (2-2-5) Credits 

Creating scenery and property in live events and performance space. Utilization of scenery and 

property design process including design document, concept of scenery and props, form and style 

of scenery, idea and design concept, fundamental stage craft, materials and tools for scene and 

prop creation. 

LV 3282 การสร้างสรรคฉ์ากและอปุกรณ์ประกอบฉากในงานแสดง 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การสรา้งฉากและอุปกรณ์ประกอบทีใ่ชง้านแสดง การใช ้ พืน้ที ่ กระบวนการออกแบบฉากและอุปกรณ์

ประกอบฉาก รวมทัง้เอกสารดา้นการออกแบบ แนวคดิของฉากและ อุปกรณ์ประกอบฉาก รปูแบบและแนว

ทางการนําเสนอ ของฉาก แนวคดิในการออกแบบการทาํฉากเบือ้งตน้ อุปกรณ์และเครือ่งมอืในการ

สรา้งสรรคฉ์ากและอุปกรณ์ประกอบฉาก และการฝึกปฏบิตัดิา้นการทาํฉากเบือ้งตน้ 

 

LV 3283 Special Event and Festival Management 3 (2-2-5) Credits 

A wide range of cultural events and the management of cultural events and festivals around the 

globe to gain a deeper understanding of festival and cultural event cores and structures from the 

transformation of the media industries by political economy, culture and technological changes, and 

trends include international media policies, and how such transformation creates an impact on 

content across media platforms in live events and performance. 

 

LV 3283 การจดัการงานแสดงและงานเทศกาล 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

งานแสดงทางวฒันธรรมและการจดัการงานแสดงและงานเฟสตวิลัต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก เพือ่ใหเ้ขา้ใจอยา่ง

ถ่องแท ้ ในโครงสรา้งและแก่นของการทาํงานดา้นเฟสตวิลั ซึง่รวม ไปถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จาก

อุตสาหกรรมสือ่โดยปัจจยัในสว่นของเศรษฐกจิการเมอืง การเปลีย่นแปลง ของเทคโนโลยแีนวโน้มต่างๆน้ี

รวมไปถงึนโยบายสือ่ ระหวา่งประเทศและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะสรา้งและก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการผลติ

เน้ือหาในสือ่รปูแบบต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในงานแสดงสด  

LV 3284 Acting for Camera and Live Performance 3 (2-2-5) Credits 

Interpret and analyze script the use of imagination, emotion, creating character, character 

interpretation, creative movement, awareness, objective of character for play, improvisation skill, 

scene interpretation, and integration of  vocal and physical skill for camera and live performance. 

LV 3284 การแสดงสาํหรบัหน้ากล้องและการแสดงสด 3 (2-2-5) หน่วยกิต 



การตคีวามบท การใชพ้ืน้ทีส่าํหรบังานแสดง จนิตนาการ อารมณ์ การสรา้งสรรคต์วัละคร การตคีวามตวั

ละคร การสรา้งสรรคด์า้นการเคลื่อนไหว การรบัรู ้ วตัถุประสงค ์ ของตวัละครสาํหรบังานแสดงละคร การ

ตคีวามเหตุการณ์ และการบรูณาการทกัษะการใชเ้สยีง และรา่งกายสาํหรบั งานแสดงหน้ากลอ้งและการ

แสดงสด 

 

PR 3280 Data-based Content Strategy 3 (2-2-5) Credits 

Strategic data-based content planning which includes both theoretical and practitioner perspectives, 

how to optimize the own media outlets with content created for target stakeholders, including 

practical framework for implementing content strategy principles in various target audience to be 

able to create and plan content strategically with supportive data. 

PR 3280 การวางกลยทุธเ์น้ือหาด้วยข้อมลู 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การวางแผนกลยทุธเ์น้ือหาดว้ยขอ้มลู ทัง้ในมมุมองเชงิทฤษฎแีละเชงิปฏบิตั ิ กลยทุธใ์นการวางแผนเน้ือหา

ในสือ่เพือ่ใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุต่อกลุ่มเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึวธิกีารนํากลยทุธไ์ปประยกุตใ์ชใ้ห้

เหมาะกบักลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย เพือ่ใหส้ามารถสรา้งสรรคแ์ละวางแผนเน้ือหาอยา่งมกีลยทุธโ์ดยใช้

ขอ้มลูเป็นองคป์ระกอบ 

 

PR 3281 Public Relations Tools and Activities 3 (3-0-6) Credits 

Fundamental tools, techniques, and activities, such as social media engagement, community 

relations to attain various public relations objectives in different media areas, and how public relations 

practitioners can use public relations strategies and tactics in communication campaigns to build 

organizational image and achieve expected success. 

PR 3281 เครื่องมือและกิจกรรมทางการประชาสมัพนัธ ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

วธิกีาร เทคนิค และกจิกรรมพืน้ฐาน อาท ิการมสีว่นรว่มในสือ่สงัคม การดาํเนินกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์อนัจะ

ทาํใหว้ตัถุประสงคท์างการประชาสมัพนัธส์มัฤทธิผ์ลดขีึน้ รวมทัง้สามารถใชเ้ครือ่งมอืทางการสือ่สารต่างๆ 

ของนกัประชาสมัพนัธม์อือาชพี เพือ่ทาํใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวแ้ละสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่

องคก์ร 

 

PR 3282 Personal Branding and Image Management 3 (2-2-5) Credits 

Principles and techniques of personality development, personal image management and personal 

branding, appropriate authentic self-presentation, improvement of external image such as make-up, 

hairstyling, dressing, social communication through social events and interactions to advocate the 

students for applying knowledge in their daily routine and socialization. 

PR 3282 การสร้างตราสินค้าบคุคลและการบริหารภาพลกัษณ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

หลกัการและเทคนิคในการพฒันาบุคลกิภาพ การบรหิารภาพลกัษณ์สว่นบุคคล และการสรา้งตราสนิคา้

บุคคล การเปิดเผยตวัตนทีแ่ทจ้รงิอยา่งเหมาะสม การปรบัปรุงภาพลกัษณ์ภายนอก เชน่ การแต่งหน้า การ



แต่งผม การแต่งกาย การสือ่สารในสงัคมโดยใชก้จิกรรมทางสงัคมและการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม เพือ่

สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดนํ้าความรูไ้ปปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนัและการเขา้สงัคมอยา่งเหมาะสม 

 

PR 3283 Corporate Image and Social Enterprise 3 (3-0-6) Credits 

Principles of corporate image management, communication techniques that make favorable images 

for organizations, including organizational communication, organizational identity, image and 

reputation as well as the concept of corporate social responsibility, green communication with social 

responsibility for sustainable development, corporate social governance, and social enterprise to 

enhance the corporate image and manage corporate reputation. 

PR 3283 ภาพลกัษณ์องคก์รและกิจการเพ่ือสงัคม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

หลกัการบรหิารภาพลกัษณ์องคก์ร เทคนิคต่างๆ ในการสือ่สารทีช่ว่ยสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์ร 

รวมถงึการสือ่สารในองคก์ร อตัลกัษณ์ขององคก์ร ภาพลกัษณ์ และชือ่เสยีง ตลอดจนหลกัการแสดงความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร หลกัการสือ่สารอยา่งปลอดภยัและเหมาะสมเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื บรรษทัภิ

บาลเพือ่สงัคม และกจิการเพือ่สงัคม อนัจะนําไปสูก่ารสง่เสรมิภาพลกัษณ์องคก์รและการบรหิารจดัการ

ชือ่เสยีงขององคก์ร 

 

PR 3284 Current Trends Analysis for Public Relations 3 (2-2-5) Credits 

Analysis of the current trends and situations for macro-environment structure, its relationship to media 

and individuals, and the implication of retrieved data from the current trends and situations analysis to 

utilize informative trends for public relations purposes. 

PR 3284 การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจบุนัเพ่ือการประชาสมัพนัธ ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การวเิคราะหก์ระแสนิยมและสถานการณ์ปัจจุบนัตา่งๆ ในระดบัมหภาค รวมถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งสือ่

ต่างๆ กบัประชาชนในสงัคม ตลอดจนการประยกุตใ์ชข้อ้มลูจากการวเิคราะหก์ระแสความนิยมและ

สถานการณ์ปัจจุบนั เพือ่นํามาพฒันาใชส้าํหรบัวตัถุประสงคท์างการประชาสมัพนัธ ์
 


