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OOVVEERRVVIIEEWW  
 

Bachelor of Communication Arts in Creative Commercial Communication in the 21st 
century is driven by creative economy, digitalization and sustainability. Our program, the 
Bachelor of Communication Arts in Creative Commercial Communication (CCC) aims to 
produce graduates who are both creative communicators and strategic entrepreneurs. Students 
will be exposed to various forms of creative and commercial communication and media. Our 
program will ignite your creative ideas, encourages you to create creative commercial 
communication and challenges you to innovate sustainable communication solutions in the 
digital era. 
 

The key concept for this program is the ignition of your creative ideas to create 
sustainable commercial communication solutions that are globally recognized in the digital era. 
Students would master five crucial skills and mindsets of the 21st century, which are creativity, 
strategic thinking, commercial communications, digitalization, and sustainability. 
 

CCC is an interdisciplinary program that enables students to select from various 
concentrations across the disciplines of communication arts, communication technology and 
science, gamification, and event. 
 

 Concentration in Advertising and Brand Communication 

 Concentration in Digital Media Communication 

 Concentration in Image Management and Public Relations 

 Concentration in Innovative Gamification and Content Management 

 Concentration in Live Event Creation and Management 
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EEXXPPEECCTTEEDD  LLEEAARRNNIINNGG  OOUUTTCCOOMMEESS  ((EELLOOss))  
 

Stakeholders’ Requirements towards 
Graduates’ Characteristics 

Expected Learning Outcomes (ELOs) 

1. Creative Thinking (3.1) Analyze problems creatively and 
systematically, interpret, and make conclusions 
as well as propose solutions creatively. 
(3.2) Solve problems appropriately on their 
own. 
(3.3) Apply intellectual skills in living in the 
society. 

2. Entrepreneurial Mindset (2.1) Have knowledge and understanding of 
communication arts, creative commercial 
communication, art of entrepreneurship, 
management, and business, as well as able to 
integrate them with other related knowledge. 
(2.2) Have the ability to keep up with the 
academic innovation and development, 
information technology, and able to 
continuously develop knowledge in 
communication arts, creative commercial 
communication, art of entrepreneurship, 
management, and business. 
(2.3)  Have knowledge in conducting research 
and applying result in communication arts, 
creative commercial communication, art of 
entrepreneurship, management, and business. 
(2.4)  Have knowledge and understanding of 
the process of communication arts, creative 
commercial communication, art of 
entrepreneurship, management, and business, 
including planning, creative implementation, 
work evaluation control, and plan improvement. 
 

3. Creative Commercial Communication 
Knowledge 
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(5.1) Think and analyze logically and give 
reasons to numerical findings appropriately. 
(5.2) Apply statistical techniques for solving 
problems appropriately. 

4. Interpersonal Skills (4.1) Perform both roles of a leader and a 
follower. 
(4.2) Respect rights and opinions of others as 
well as respect values and human integrity. 
(4.3) Able to work in a team, resolve conflicts, 
and prioritize work. 
(4.4) Able to build networks and relationships 
at the individual and social levels. 
 
(5.3) Use information and communication 
technology creatively and appropriately. 
(5.4) Present numerical information to a 
diverse audience efficiently and effectively.  
(5.5) Communicate fluently in listening, 
speaking, reading, and writing English. 

5. Professional Ethics (1.1) Realize the value of ethics and morals, 
know how to sacrifice, and honest to self and     
society. 
(1.2) Respect rules, have discipline, punctual, 
and have responsibility to self and society. 
(1.3) Exhibit proper manners in all social 
situations. 
(1.4) Abide by the code of ethics academically 
and professionally in the field of creative 
 commercial communication. 
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LLEEAARRNNIINNGG  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  

  
1st year 

Fundamentals of communication arts, creative ideas, and strategic thinking for 
commercial communication. Exposure to basic photography, digital communication designs, and 
production management. 
 
2nd year 

Acquiring insights at the micro and macro levels and turning them into sustainable 
commercial communication solutions that are globally recognized in the digital era. Mastering 
digital communication designs, creative storytelling, and presentation skills. 
 
3rd year 

Deep diving into various concentrations across the disciplines of communication arts, 
communication technology and science, gamification, event, music, food technology, tourism 
and hospitality business. Hands on experience through creative entrepreneurial project 
management and internship. 
 
4th year 

Industry and professional exposure through comprehensive workshop. Students 
integrate interdisciplinary knowledge and skills on real case studies provided by brands, 
corporations, and industry experts. 

 
 

TTEEAACCHHIINNGG  AANNDD  LLEEAARRNNIINNGG  PPHHIILLOOSSOOPPHHYY  

  
  Classes are designed to be interactive and engaging. Scheduling is flexible to 

accommodate the certification programs, workshops, and activities. An effective blend of lecture 
and practice ensures that the program learning is more about doing than just memorizing. 
Students get hands on experience from industry practitioners, which is an important component 
of education in the Albert Laurence School of Communication Arts. 
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CCOODDEESS  AANNDD  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  
AAUU  DDrreessss  CCooddee  RReeqquuiirreemmeennttss  

TThhrreeee  kkiinnddss  ooff  AAUU  ddrreessss  ccooddeess  wwhhiicchh  aarree  ssttuuddeenntt  uunniiffoorrmm,,  ppoolliittee  ddrreessss  aanndd  ccaassuuaall  
ddrreessss  aarree  aass  ffooll lloowwss::  
1. Student Uniform  
Student uniform is mandatory for official and formal occasions as follows: 

1. In examination room. 
2. In Business & Ethical Ethics Seminar (BG 1403). 
3. Formal occasions e.g. Wai Kru day, Orientation day, Last Orientation and 

Commencement day. 
4. In all classrooms assigned by the faculties. 

1.1 Students uniform for male students: 
1.1.1 Plain white, short or long sleeve shirt. Sleeves may not be turned up. Shirt must be 
tucked into trousers. A university necktie must be worn properly. 
1.1.2 Black trousers (Slack). 
1.1.3 Black or dark brown belt with university buckle. 
1.1.4 Plain black leather shoes. 

1.2 Students uniform for female students: 
1.2.1 Plain white, short sleeve blouse. Blouse should fit properly. University buttons are 
attached and the university pin is worn on the left side of the blouse. Blouse must be 
tucked into skirt. 
1.2.2 Black straight skirt at knee length. 
1.2.3 Black or dark brown belt with university buckle. 
1.2.4 Plain black leather closed shoes. 

2. Polite Dress 
Polite dress is allowed on the following occasions: 

1. In the regular classroom. 
2. Whenever entering the campus vicinity, except university dormitories and sports complex 

at Suvarnabhumi Campus. 
2.1 Polite dress for male students: 

2.1.1 White or light colored short or long sleeve shirt. Shirt must be tucked into trousers 
neatly. 
2.1.2 Plain black, grey, blue or brown slacks. 
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2.1.3 Dark colored or white closed shoes or sport shoes (polite color). 
2.2 Polite dress for female students: 

2.2.1 White or light colored short or long sleeve blouse. Blouse must be tucked into skirt 
neatly. 2.2.2 Black or blue knee length skirt, polite style. 
2.2.3 Dark color closed shoes, sling back court shoes, or sport shoes (polite color). 

3. Casual Dress 
Casual dress is allowed during summer session or university holiday. However when it is 
midterm, final exam or test; students is required to wear uniforms. 
3.1 Casual dress for male students: 

3.1.1 Shirt, polo shirt, collar shirt or T-shirt (not singlet). 
3.1.2 Long pants not ragged jeans. 
3.1.3 Closed shoes, strap shoes or sport shoes. 

3.2 Casual dress for female students: 
3.2.1 Blouse exclude singlet, single strap, strapless, sleeveless or over fitting blouse. 
3.2.2 Long pants or skirt (not too short). 
3.2.3 Closed shoes, strap shoes or sport shoes. 

 
Violation of Dress Code Regulation: 

 1st Violation - Verbal Warning 
 2nd Violation - Disciplinary Recording and Attending a Training Group (T-Group) from 5 to 7 

P.M. 
 3rd Violation - Parent Meeting / Late Registration / 1 Semester Suspension 

 
AAccaaddeemmiicc  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss  

  
AAccaaddeemmiicc  AAccttiioonn  

Academic action can be both favorable and disciplinary. When a student is performing 
well, all action on him/her in the academic area is said to be favorable to the student. For 
example, when a student obtains a high GPA he/she is put on the academic List of Honors; 
when he/she consistently achieves very high marks, he/she is given higher honors. However, if 
his/her achievement is below standard, disciplinary action may be taken against him/her. 
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Withdrawal 
Students may withdraw (drop) officially from a course, or all courses during the first two 

weeks without any penalty. Thereafter, until the final day of withdrawals as indicated in the 
University calendar, students will receive “W” grades. An official withdrawal must be carried out 
in person at the Office of the Registrar by the student himself/herself (not by someone else on 
his/her behalf). Failure to withdraw officially will result in a “WF” grade. 
 

PPrroobbaattiioonn  
Students who obtain a cumulative GPA of less than 2.00 (1.99-1.50) but above the limits 

set for dismissal from the University will be put on probation, except during the first semester of 
the freshman year. 
 

DDiissmmiissssaall  
Undergraduate students dismissed from the University under the following conditions: 

- obtaining a cumulative GPA of less than 1.50 at the end of any semester except the first 
semester of the freshman year; 

- obtaining a cumulative GPA of less than 1.75 for two consecutive semesters except the 
first semester of the freshman year; 

- obtaining a cumulative GPA of less than 2.00 for four consecutive semesters except for 
the first semester of the freshman year.  
However, in certain cases, the President, in consideration of a student’s potential to 
improve his/her academic performance and eventually graduate, may grant special 
permission for the student to carry on his/her studies at the University on probation 
condition. 

 
HHoonnoorrss  ssyysstteemm  

The University, wishing to provide recognition to exceptional students, has established 
an Honors System. Undergraduate students are given awards for achievement measurable in 
grades beginning with semester grades and ending with cumulative grades until graduation. 
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GGrraadduuaattiioonn  wwiitthh  HHoonnoorrss  
Undergraduate students maintaining a high scholastic average are eligible for 

graduation with the following Honors: 
Summa Cum Laude Cumulative GPA 3.80-4.00 
Magna Cum Laude Cumulative GPA 3.50-3.79 
Cum Laude Cumulative GPA 3.25-3.49 

 
Requirements for Graduation with Honors 

- Have fulfilled all the requirements for graduation within 4 years (5 years for 
Architecture). 

- Have not been placed on probation in any condition. 
- Have not received a grade lower than “C” for any course. 
- Transfer students must have taken all the third and fourth year courses (or 72 credits) 

at Assumption University. 
- Students who have graduated with a cumulative GPA of 3.25 or higher, regardless of a 

grade lower than “C” or “U” for non-credit courses, or those who completed all 
requirements within 5 years of study for all 4-year undergraduate programs; and within 
6 years for the Architecture program, are entitled to obtain an Award of Academic 
Excellence. 

 
SSppeecciiaall  HHoonnoorrss  aanndd  AAwwaarrddss  

Students are given distinctions for their performance for a semester or an academic 
year as listed below: 

- A Special Certificate of Honors from the University Council for those who obtain a 4.00 
GPA for any academic year; 

- A Special Certificate of Honors from the President of the University to all students who 
fall within the GPA range of 3.00-3.99 for any academic year; 

- Students who obtain a GPA of 3.25 or above at the end of each semester will have 
their names published in the Academic List Honors. 

 
Condition:  

- 15 credits / semester required except for final semester 
- Grades must be “C” or higher 
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EExxaammiinnaattiioonn  RReegguullaattiioonnss  
  

   Student ID card must be checked before allowing students to enter the examination 
room. Students holding expired ID card must be instructed to obtain “a one – subject temporary 
ID card” at the Office of Registrar. Please note that students are expected to be aware of the 
regulation as well as their ID card’s expiry date, and as such, irrespective of their reasons, must 
renew their ID cards prior to the examination period. 
 
Ten minutes late examination: 

  Students arriving their examination room after the first 10 minutes of examination will 
not be allowed to enter examination room, instead they must be instructed to contact Director of 
Examination at the Office of Administrative Affairs for written permission. 
  No unauthorized materials on examination desks, nearby desks/chairs: any dictionaries, 
calculators, and notes found in the pencil boxes/ pockets, on the desks, nearby desks or chairs 
would subject students to the University’s cheating disciplinary actions. 
 
No communication devices and smart watch in the examination rooms: 

  - Mobile phones, smart watch, and personal digital assistance should not be placed on 
the desk, nearby desk or chairs irrespective of reasons. They could, for the time being, be 
placed under students’ chairs/desks provided that they are turned off. 
 
No Examination at Wrong Campus: 

 - Students will not be permitted to take examinations at “wrong campus” and will hence, 
be considered as “absent” from the exam. 
 
DO NOT / not allowed to: 

   Leave exam room during the first 30 minutes 

   Leave exam room without surrendering your signature 

   Communicate to other students in exam room 

   Take any question papers out of the exam room 

   Visit the rest room during the exam time 

   Remain in the hallway/corridor while the exams are in progress 
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DO / allowed to: 

   Students are allowed to be only 10 minutes late 

   Non programmable calculators are allowed 

   Place wallets and mobile phones under your own seat 
 
Remark: 

   Violation on any regulations is considered as cheating 

   Cheating considerations: any kinds of note on papers, note on rulers, note on body, 
place under exam paper, place inside pencil box, place inside shirt/trouser/skirt, place 
under desk/chair, etc. 

 
Examination Time Conflict 

Students are strongly recommended to make sure that they do not have any 
examination time conflict in any semester. Only graduating students are allowed for 
examination time conflict in their final semester without an approval. For non-graduating 
students, they are required to seek approval from the Dean before their registration. The Dean 
of Albert Laurence School of Communication Arts will approve in case of: 

   Graduating student (at least within the academic year) 

   Conflict with English courses 

   Conflict with courses that offered once a year 

   Campus conflict 
 

Examination Time Conflict Procedures 
1. Obtain the approval signature from dean or appointed person 
2. Submit the signed petition at the Office of University Registrar 

Submission period: Within the first three weeks of any semester (15 working days). If a 
student submits a petition later than this date, they would have to submit their request to 
Deputy Vice President for Academic Affairs for approval only. 
 

Late Examination 
1. No Late Examinations during Summer Session 
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Students who fail to appear for mid-term and/or final examinations of the subject(s) 
enrolled in summer session, irrespective of their personal reasons, will not be allowed to take 
late and will be required to withdraw from the subject(s). 
2. No Examination at Wrong Campus 

  • Effective Mid-term examination semester 2/2002, irrespective of reasons, students will 
not be permitted to take examinations at “wrong campus” and will hence, be considered 
as “absent” from the exam. 

  • To avoid such a mistake, students are required to carefully check their examination 
schedules as well as the designated locations and be at the premise on time. 

 

Other 

Law on Smoking 
Public Health Ministry’s law prohibits smoking cigarettes in public areas. As an 

educational institution, Assumption University also recognizes the additional responsibility of 
raising awareness of all health issues associated with smoking and of establishing within its 
own community the fundamental premise that smoke-free is the norm. 

Assumption University Huamak and Suvarnabhumi Campuses are “non-smoking” areas. 
However, smoking cigarettes is acceptable in areas where the smoking sign is posted.  
 
Violation of Smoking: 

1. University personnel and/or student caught violating the aforementioned law by smoking 
cigarettes in the undesignated areas, will be subjected to a 2,000 baht maximum fine as 
stated by the law. 

2. The Vice president for Administrative Affairs and the Vice President for Student Affairs 
or other persons authorized are empowered to fine any personnel and/or student 
violating the above law. 
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AADDVVIISSIINNGG  SSYYSSTTEEMM  
 
To assist students in attaining their academic goal during their study in Albert Laurence 

School of Communication Arts, Assumption University has set up the student advising system 
as follows: 
 
Prior to the first semester  

On the entrance interview day, the students have to fill up the student record form, 
meet up with the lecturers to obtain some general information guidance. Once they are officially 
accepted by the Albert Laurence School of Communication Arts, students will have to meet up 
with advisors as follows: 
 
During the semester 

Every student has to meet an advisor at least once in each semester. Students should 
make an appointment to meet up with their advisor to seek advice regarding life in general, 
study problems, study plan and etc. However, they can also meet their advisors at the Albert 
Laurence School of Communication Arts office without having prior appointment during the 
regularly reserved advising schedule. Students can check their advisors’ schedule at CA office. 

Before students carry out their online pre-registration, they must officially meet advisors 
in advising period or advising day. Students are recommended to come and discuss the status 
of their academic performance such as G.P.A, credits completed, and the study plan for the 
next semester approximately two weeks prior to their pre-registration online period. This is to 
ensure that the students check examination time conflicts and prerequisites before they pre-
register courses online. 

 
Materials which students need to bring for advising: 

1. Student Manual 
2. Study Plan 
3. Unofficial Transcript 
After meeting the advisor, students must pre-register online according to the designated 

time and date provided by Registrar office. Students must make sure that students get 
registration approval from advisors. Students can check the date and time of registration 
approval and advising period from CA office, CA website (www.ca.au.edu), and/or registrar 
office announcement.  

http://www.ca.au.edu/
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In the case of students cannot attend the registration approval in advising period, 
students must make an appointment and meet advisor before the registration approval and 
advising period to get advice and approval for registration. If students fail to follow the 
statement mentioned above, the pre-registered courses will be deleted and students have to 
add their courses during the “adding” period and/or the last period of pre-registration. 
 

CCOONNCCEENNTTRRAATTIIOONNSS  
 

CCC students must select a concentration in the concentration areas provided below.  

The total credits of concentration courses are 27 credits. Students must select seven 

concentration courses (21 credits) from their chosen concentration and select two concentration 

courses (6 credits) from any concentration of the CCC program upon completion of the 

prerequisites (if any). The passing grade for these subjects ranges from “A” to “D”. 

 Concentration in Advertising and Brand Communication  

Professions for graduates from Advertising and Brand Communication are 

entrepreneurs and managers in advertising and brand communication industry, brand 

owner/startup, brand manager/strategist, advertising/marketing/brand communication 

strategic planner, account executive/account manager/account director, media 

planner/media buyer, art director/copywriter/creative director, sales executive/sales 

manager/key account manager, customer relations manager, 

advertising/marketing/brand researcher. 

 Concentration in Digital Media Communication  

Professions for graduates from Digital Media Communication are entrepreneurs and 

managers in digital media communication industry, interactive production, 

communications planner and designer, game creative, website designer, film and 

documentary production, producer, director, cameraman, and scriptwriter, program 

creative and producers. 

 Concentration in Image Management and Public Relations 

Professions for graduates from Image Management and Public Relations are 

entrepreneurs and managers in public relations and image management industry, 
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strategic communicator, communication specialist, communication planner, reputation 

management specialist, publicity manager, press agent, lobbyist, corporate public affairs 

specialist, development officer, fundraiser, media relations specialist, news writer, 

communication researcher. 

 Concentration in Innovative Gamification and Content Management  

Professions for graduates from Innovative Gamification and Content Management are 

entrepreneurs and managers in innovative gamification and content management 

industry, game streamers, content creators, influencers. 

 Concentration in Live Event Creation and Management 

Professions for graduates from Live Event Creation and Management are entrepreneurs 

and managers in live event creation and management industry, event manager, talent 

agent, conference organizer, project manager, event production and performing arts, 

production member or coordinator. 

 
CCRRIITTEERRIIAA  FFOORR  PPEETTIITTIIOONN  SSUUBBMMIISSSSIIOONN  

 
Students who have queries which must be approved by the School such as having examination 
conflict and having exceeding credits limits, they must follow the following steps. 
 
Students must (1) Pick up the petition form at the Office of the University Registrar. 
  (2) Fill out the petition form. 
  (3) Attach the most updated unofficial transcript or a photocopy of it. 
  (4) Submit the petition form to the School for approval.  
Remark:  
Every petition must be written in blue ink only. It must also be clean and clear of any erased 
marks. The School will reject any petition that does not meet the above requirements. One 
petition form can only be used for one query and for one subject only. For students who have 
several requests or one request for several courses, he/she must submit separate petitions for 
each request/course.  
 
Students who have other queries such as requesting for a certification, requesting for an 
unofficial/ official transcript, requesting for a recommendation letter and etc., they must follow 
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the steps declared by the Office of the University Registrar. Students can check for further 
information at http://www.au.edu/petition-online.html and see the Registrar officers during the 
office hours shown below. 
 

Office Hours of the Office of the University Registrar 
Huamak Campus Suvarnnabhumi Campus 
P Building, 1st floor St. Michael’s hall, SM 116 
Tel. 02-300-4543-62 ext. 3507-8, 3513, 3520 Tel. 02-723-2222 ext. 2627-9 
 
From Monday to Friday: 08.30 – 17.00 hrs. (The office is closed at 12.00 – 13.00 hrs.) 
 
NATURE OF QUERY 
Adding 
To add the School course(s), all students are required to submit a petition form and follow the 
following steps. 
 

1. Check examination time conflicts and prerequisites. 
2. Attend the first class to meet a course lecturer. 
3. Ask for an approval from the course lecturer and the chairperson (or dean) to add the 

course. If they approve, obtain their signatures in the petition form. 
4. Submit the signed petition form at the Office of University Registrar.  

 
To add the non-School course(s), students can add the course without obtaining the School 
approval. Students are required to check with the course lecturer for the requirement of other 
faculties. 
 
Submission period: Within the university adding period (first two weeks of regular semester or 
one week for summer semester) 
 
Exceeding Credits Limit (Not possible unless graduating status) 
For normal course load, students and graduating students are allowed a maximum of 22 credits 
per semester. Probation students are allowed a maximum of 13 credits, and graduating 
students with probation are allowed a maximum of 16 credits.  
 

http://www.au.edu/petition-online.html
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Communication Arts Students Maximum Normal Credit Load 
Students with GPA 2.00 – 4.00 
(According to study plan) 

22 Credits 

Students with GPA 1.99 and below 13 Credits 
Graduating Students with GPA 2.00 – 4.00 22 Credits 
Graduating Students with GPA 1.99 and below 16 Credits 
 
In summer, students are allowed a maximum of 6 credits per semester. Probation students are 
allowed a maximum of 3 credits 
 
The link for online petitions: https://registrar.au.edu/online-petition/ 
 
Incomplete Pre-Requisite(s) 
Students have to complete all pre-requisites before taking any advanced courses. This rule is 
enforced with no exception for all courses, especially, general studies and BBA courses. 
 
Section Change 
To change a section of the School course(s), students are allowed to change sections after 
registration only when it is due to an inconvenience caused by the School such as change of 
class schedule resulting in a conflicting schedule. The process is as follows. 
 

1. Use a petition form to change a section. 
2. Ask for an approval from the course lecturer to change a section. If the course lecturer 

approves, obtain the course lecturer’s signature in the petition form. 
3. Meet an advisor. Obtain the advisor’s signature in the petition form. 
4. Submit the signed petition form at the Office of University Registrar.  

 
To change a section of the non-School course(s), students can change a section without 
obtaining the School approval. Students are required to meet the course lecturer to get an 
approval. 
 
Submission period: Within the university adding period (first two weeks of regular semester or 
one week for summer semester) 
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Examination Time Conflict 
Students are strongly recommended to make sure that they do not have any examination time 
conflict in any semester. Only graduating students are allowed for examination time conflict in 
their final semester without an approval. For non-graduating students, they are required to seek 
approval from the Dean before their registration.  
In addition, Dean of Albert Laurence School of Communication Arts will be approved in case of:  
   - Graduating student (at least within the academic year). 
   - Conflict with English courses. 
   - Conflict with courses that offered once a year. 
   - Campus conflict. 
  
Examination Time Conflict Process: 

1. Obtain the approval signature from dean or appointed person. 
2. Submit the signed petition at the Office of University Registrar. 

 
Submission period: Within the first three weeks of any semester (15 working days). If a student 
submits a petition later than this date they would have to submit their request to Deputy Vice 
President for Academic Affairs for approval only. 
 
Transfer and Re-Enter 
Students are allowed to transfer to other faculties. However, the time frame and requirements 
would depend on the faculty to which the student wants to transfer. 
 
Students are to observe the faculty announcement board for the requirements of re-enter. The 
period is offered only once per semester. 
 
Submission period: Check the faculty announcement board 
 
Procedure: 

1. Obtain the advisor’s signature in the petition. 
2. Obtain the approval signature from dean or appointed person(s). 
3. Submit the course descriptions from other faculties or universities. 
4. Submit the signed petition at the Office of University Registrar. 
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Remarks:  Students can always petition for other requests, i.e. request to see the examination 
paper or request for grade clarification. However, they should be aware that each nature of 
request requires different periods of time to attend to. Therefore, they should allow sufficient 
time for the authorized person(s) to process their request. Moreover, students must always give 
their contact information (mobile phone number or email address) in their petitions. 
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CCUURRRRIICCUULLUUMM  SSTTRRUUCCTTUURREE  
 

Number of credits: 130 Credits 
Duration of Study 

Students must complete all the requirements for the degree in a maximum of 8 years. 
Curriculum Structure 

Total number of credits  130 Credits 
A.  General Education Courses   30 Credits 
  Language Courses     14 Credits 

   Social Science Courses      9 Credits 
   Humanities Courses       2 Credits 
   Science and Mathematics Courses     5 Credits 

B.  Specialized Courses                             94 Credits 
Core Courses 36 Credits 

   Major Required Courses     31 Credits  
  Concentration Courses      27 Credits 
  C.  Free Elective Courses      6 Credits 

Course Code 
       Course code has the following meanings. 
        Letters 
   AD  Advertising and Brand Communication Courses 

   AAD  Art and Design Courses 
   BEC  Business Economics Courses 
   CDI  Digital Imagery Courses 
   BBA  Business Administration Courses 
   BG/GE  General Education Courses 
   CA  Communication Arts Courses 
   DM  Digital Media Communication Courses 
   ELE   English Language Courses  
   IG  Innovative Gamification and Content Management Courses 
   GDC  Graphic Design Courses 
   LV  Live Event Creation and Management Courses 
   PR  Image Management and Public Relations Courses 
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Numbers 
   First  number  Year of Study 
   Second number  Group of Courses 
   Third number  Series of Courses 

   Fourth number  Series of Courses 
Courses 

A.  General Education Courses 
            Language Courses   14 Credits    
    ELE 1001  Communicative English I    3 (2-3-6) 
    ELE 1002  Communicative English II    3 (2-3-6) 
    ELE 2000  Academic English      3 (2-3-6) 
    ELE 2001  Advanced Academic English   3 (2-3-6) 
    GE 1410   Thai for Professional Communication  2 (2-0-4) 
          (for Thai students) 
    or GE 1411  Thai Language for Multicultural Communication 2 (2-0-4) 
          (for non-Thai students) 
    or GE 1412  Introductory Thai Usage    2 (2-0-4)  
                   (for Thai students from International Program) 
   Social Science Courses  9 Credits 
    BBA 1004  Essential Marketing for Entrepreneurs  2 (2-0-4) 
    BBA 1005  Essential Finance for Entrepreneurs  2 (2-0-4) 
    BBA 1006  Essential Economics for Entrepreneurs  2 (2-0-4) 
    GE 2202  Ethics      3 (3-0-6) 
   Humanities Courses   2 Credits 
    GE 2110  Human Civilizations and Global Citizens  2 (2-0-4) 
   Science and Mathematics Courses 5 Credits  
    BBA 1007  Data Analytics for Entrepreneurs   3 (2-2-5) 
    GE 1303  Science for Sustainable Future   2 (2-0-4) 
 
  B.  Specialized Courses:   
   Core Courses    36 Credits  
    AAD 2008  Digital Photography    3 (2-2-5) 
    AAD 3012  Thai Art and Culture    3 (3-0-6) 
    CA 1100  Introduction to Human Communication  3 (3-0-6) 
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    CA 1101  Introduction to Strategic Communication  3 (3-0-6) 
    CA 1102  Introduction to Creative Communication  3 (3-0-6) 
    CA 1103  Introduction to Computer Graphic Design  3 (2-2-5) 
    CA 1104  Creative Production Management   3 (2-2-5) 
    CA 1105  Introduction to Innovative Business   3 (3-0-6) 
         and Sustainable Communication 
    CA 2102  Introduction to Marketing Communication  3 (2-2-5) 
    CA 2110  Media Literacy and Ethical Concerns  3 (3-0-6) 
    CA 2120  Interactive and Digital Platform Design  3 (2-2-5) 
    CA 2130  Communication Arts Research and Tools  3 (3-0-6) 
   Major Required Courses  31 Credits   
    CA 2100  Psychology and Persuasion in Communication 3 (3-0-6) 
    CA 2101  Presentation and Public Speaking   3 (2-2-5) 
    CA 3100  Consumer Insight and Tools   3 (3-0-6) 
    CA 3101  Strategic Brand Communication   3 (3-0-6) 
    CA 3102  Media Planning     3 (3-0-6) 
    CA 3110  Storytelling for Creative Communication  3 (2-2-5) 
    CA 3111  Creative Entrepreneurial Project Management 3 (2-2-5) 
    CA 3112  Sound Design for Communication   3 (2-2-5) 
    CA 3120  Entrepreneurial Principles and Practices  3 (3-0-6) 
         for Communication Arts 
    CA 3130  Creative Commercial Communication 1 (160 hours) 
         Internship 
    CA 4100  Creative Commercial Communication  3 (2-2-5) 
         Workshop 

Concentration Courses  27 Credits 
    Concentration in Advertising and Brand Communication 
    AD 3200  Strategic Integrated Marketing   3 (3-0-6) 
         Communication Planning 
    AD 3201  Data-driven Communication and   3 (2-2-5) 
         Advertising Research 
    AD 3202  Customer Journey, Branded Experience  3 (3-0-6) 
         and Relationship 
    AD 3203  Idea Generation for Creative Communication 3 (2-2-5) 
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    AD 4200  Innovative Brand Communication   3 (3-0-6) 
    AD 4201  Media Synergy and Content Design   3 (2-2-5) 
    AD 4202  Advertising and Brand Communication Workshop 3 (2-2-5) 
 
    Concentration in Digital Media Communication 
    DM 3200  Media Context Analysis in the Digital Age  3 (3-0-6) 
    DM 3201  Digital Content Resource Management  3 (2-2-5) 
    DM 3202  Story Development in Digital Motion Picture 3 (2-2-5) 
    DM 3203  Aesthetics of Narrative and Motion Design  3 (2-2-5) 
    DM 4200  Rhythm of Narration    3 (2-2-5) 
    DM 4201  User Experience Design    3 (2-2-5) 
    DM 4202  Digital Media Communication Workshop  3 (2-2-5) 
 
    Concentration in Image Management and Public Relations 
    PR 3240  Public Relations Planning for Enterprise  3 (2-2-5) 
         And Entrepreneurs 
    PR 3241  Experiential Event Management for   3 (2-2-5) 
         Stakeholder Relations 
    PR 3242Influencer Relations in Digital Context  3 (2-2-5) 
    PR 3243Content Creation in Public Relations Writing 3 (2-2-5) 
    PR 4240  Intercultural and International Communication 3 (3-0-6) 
         in Global Market 
    PR 4241  Crisis Communication and    3 (3-0-6) 
     Reputation Management 
    PR 4242  Image Management and Public Relations  3 (2-2-5) 
         Workshop 
 
    Concentration in Innovative Gamification and Content Management 
    AD 3281  Micro Influencer Communication Strategy  3 (2-2-5) 
    DM 4201  User Experience Design    3 (2-2-5) 
    IG 3200   Applied Gamification    3 (3-0-6) 
    IG 3201  Creative Innovation     3 (3-0-6) 
    IG 4200  Innovative Gamification and Content Management 3 (2-2-5) 
        Workshop  
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    LV 3283  Special Event and Festival Management  3 (2-2-5) 
    PR 3282  Personal Branding and Image Management 3 (2-2-5) 
 
    Concentration in Live Event Creation and Management 
    LV 3301  Script Analysis and Creation for Live Performance 3 (2-2-5) 
    LV 3302  Acting Skills Training for Live Performance  3 (2-2-5) 
    LV 3212  Art Direction for Live Performance   3 (2-2-5) 
    LV 3213  Stage Management for Live Performance  3 (2-2-5) 
    LV 4210  Project Management for Live Performance  3 (2-2-5) 
    LV 4211  Persuasive Marketing for Live Performance  3 (2-2-5) 
    LV 4212  Live Event Creation and Management Workshop 3 (2-2-5) 
 
    Students can choose two concentration courses of 6 credits from any 
    concentration of the Albert Laurence School of Communication Arts  
    upon completion of the prerequisites (if any). 
    AD 3260-64  Selected Topics in Advertising and  3 (3-0-6) 
             Brand Communication Concepts 
    AD 3270-74  Selected Topics in Advertising and  3 (2-2-5) 
             Brand Communication Practices 
    AD 3275-84  Selected Topics in Marketing          3 (2-2-5) 
             Communication Technology Practices 
    DM 3260-64  Selected Topics in Digital Media  3 (3-0-6) 
             Communication Concepts 
 
    DM 3270-74  Selected Topics in Digital Media  3 (2-2-5) 
             Communication Practices 
    PR 3260-64  Selected Topics in Image Management  3 (3-0-6) 
             and Public Relations Concepts 
    PR 3270-74  Selected Topics in Image Management  3 (2-2-5) 
             and Public Relations Practices 
    IG 3260-64  Selected Topics in Innovative Gamification 3 (3-0-6) 
             and Content Management Concepts 
    IG 3270-74  Selected Topics in Innovative Gamification 3 (2-2-5) 
             and Content Management Practices 
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    LV 3260-64  Selected Topics in Live Event Creation  3 (3-0-6) 
             and Management Concepts 
    LV 3270-74  Selected Topics in Live Event Creation  3 (2-2-5) 
             and Management Practices 
     

C.  Free Elective Courses  6 Credits 
         Students can take free elective courses of 6 credits from the Albert Laurence 
School of Communication Arts or any faculty in Assumption University upon 
completion of the prerequisites (if any). 

    AD 3280  Inspiration, Lifestyles and Popular Culture  3(2-2-5) 
    AD 3281  Micro Influencer Communication Strategy  3 (2-2-5) 
    AD 3282  Aesthetic Taste for Creative Communication 3 (2-2-5) 
    AD 3283  Brand Identity Design    3 (2-2-5) 
    AD 3284  Presentation Design for Pitching   3 (2-2-5) 
    CA 1110  Art and Beauty of Living    3 (2-2-5) 
    CDI 3270-74  Selected Topics in Digital Imagery Practices 3 (2-2-5) 
    DM 3280  Digital Art in Data Visualization   3 (2-2-5) 
    DM 3281  Arts of Cinematography    3 (2-2-5) 
    DM 3282  Live Streaming Media    3 (2-2-5) 
    DM 3283  Online Application Design    3 (2-2-5) 
    DM 3284 Innovative Digital Technology and   3 (2-2-5) 
        Business Applications 
    IG 3280  E-sport Business Management   3 (3-0-6) 
    IG 3281  Content Creation for Game Streaming  3 (2-2-5) 
    IG 3282  Introduction to Animation and Game   3 (3-0-6) 
    GDC 3270-74  Selected Topics in Graphic Design Practices  3 (2-2-5) 
    LV 3280  Costume, Make-up and Styling   3 (2-2-5) 
    LV 3281  Acting Skills Training for Personality Development 3 (2-2-5) 
    LV 3282  Set-props Design and Production   3 (2-2-5) 
    LV 3283  Special Event and Festival Management  3 (2-2-5) 
    LV 3284  Acting for Camera and Live Performance  3 (2-2-5) 
    PR 3280  Data-based Content Strategy   3 (2-2-5) 
    PR 3281  Public Relations Tools and Activities  3 (3-0-6) 
    PR 3282  Personal Branding and Image Management 3 (2-2-5) 
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    PR 3283  Corporate Image and Social Enterprise  3 (3-0-6) 
    PR 3284  Current Trends Analysis for Public Relations 3 (2-2-5) 
 
 

Study Plan 
First Year 

First Semester        
Course Code Course Title      Credits 
AAD 2008  Digital Photography     3 (2-2-5) 
ELE 1001  Communicative English I    3 (2-3-6) 
CA 1100  Introduction to Human Communication  3 (3-0-6)  
CA 1101  Introduction to Strategic Communication  3 (3-0-6) 
CA 1104  Creative Production Management   3 (2-2-5) 
GE 1410    Thai for Professional Communication   2 (2-0-4) 
     (for Thai students) 
or GE 1411   Thai Language for Multicultural Communication 2 (2-0-4) 
       (for non-Thai students) 
or GE 1412  Introductory Thai Usage    2 (2-0-4)   

             (for Thai students from International Program) 
                 Total   17 (14-7-32) 
 

 Second Semester       
Course Code Course Title      Credits 
BBA 1004   Essential Marketing for Entrepreneurs   2 (2-0-4) 
CA 1102  Introduction to Creative Communication  3 (3-0-6) 
CA 1103  Introduction to Computer Graphic Design  3 (2-2-5) 
CA 1105    Introduction to Innovative Business   3 (3-0-6) 
   and Sustainable Communication 
ELE 1002  Communicative English II    3 (2-3-6) 
GE 1303    Science for Sustainable Future   2 (2-0-4) 

                 Total          16 (14-5-31)      
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Second Year 
First Semester       

Course Code Course Title      Credits 
BBA 1005   Essential Finance for Entrepreneurs   2 (2-0-4) 
CA 2100  Psychology and Persuasion in Communication 3 (3-0-6) 
CA 2102  Introduction to Marketing Communication  3 (2-2-5) 
CA 2120  Interactive and Digital Platform Design  3 (2-2-5) 
ELE 2000  Academic English     3 (2-3-6) 
GE 2110    Human Civilizations and Global Citizens  2 (2-0-4) 
                 Total         16 (13-7-30) 
 

Second Semester        
Course Code Course Title      Credits 
AAD 3012  Thai Art and Culture     3 (3-0-6) 
ELE 2001  Advanced Academic English    3 (3-2-6) 
CA 2101  Presentation and Public Speaking   3 (2-2-5) 
CA 2110  Media Literacy and Ethical Concerns   3 (3-0-6) 
CA 2130  Communication Arts Research  and Tools  3 (3-0-6) 
BBA 1006   Essential Economics for Entrepreneurs  2 (2-0-4) 
     Total         17 (15-5-33)  

 
Third Year 

First Semester        
Course Code Course Title      Credits 
CA 3100  Consumer Insights and Tools    3 (3-0-6) 
CA3101  Strategic Brand Communication   3 (3-0-6) 
CA 3102  Media Planning     3 (3-0-6) 
CA 3110  Storytelling for Creative Communication  3 (2-2-5) 
CA 3112  Sound Design for Communication   3 (2-2-5) 
GE 2202  Ethics       3 (3-0-6) 
    Total         18 (16-4-34) 

 
Second Semester 

Course Code Course Title      Credits 
CA 3111  Creative Entrepreneurial Project Management  3 (2-2-5) 
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CA 3120  Entrepreneurial Principles and Practices  3 (3-0-6) 
   for Communication Arts 
BBA 1007   Data Analytics for Entrepreneurs   3 (2-2-5) 
Concentration Courses       3 (2-2-5) 
Concentration Courses       3 (2-2-5) 
Concentration Courses       3 (2-2-5) 
   Total         18 (13-10-31)    

 
           Summer Session 

Course Code Course Title      Credits 
CA3130  Creative Commercial Communication   1 (160 hrs) 

    Internship 
 

Fourth Year 
First Semester        

Course Code Course Title      Credits 
For Advertising and Brand Communication Concentration 
AD 4202  Advertising and Brand Communication Workshop 3 (2-2-5) 
For Digital Media Communication Concentration 
DM 4202  Digital Media Communication Workshop  3 (2-2-5) 
For Image Management and Public Relations Concentration 
PR 4242  Image Management and Public Relations Workshop 3 (2-2-5) 
For Innovative Gamification and Content Management Concentration 
IG 4200  Innovative Gamification and Content Management 3 (2-2-5) 
   Workshop 
For Live Event Creation and Management Concentration 
LV 4211  Live Event Creation and Management Workshop 3 (2-2-5) 
Concentration Courses       3 (2-2-5) 
Concentration Courses       3 (2-2-5) 
Concentration Courses       3 (2-2-5) 
Concentration Courses       3 (2-2-5) 

   Total              15 (10-10-25)      
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Second Semester        
Course Code Course Title      Credits 
CA 4100  Creative Commercial Communication Workshop 3 (2-2-5) 
Concentration Courses       3 (2-2-5) 
Free Elective        3 (2-2-5) 
Free Elective        3 (2-2-5) 
                 Total              12 (8-8-20) 
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CCOOUURRSSEE  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

General Education Courses  
1. Language Courses 

ELE 1001   Communicative English I 3 (2-3-6) Credits 
English skills in listening, speaking, reading, and writing for efficient communication in 

various contexts. 
ELE 1001 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3 (2-3-6) หน่วยกิต 

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน อย่างมปีระสทิธภิาพใน
บรบิทต่างๆ 

 
ELE 1002 Communicative English II 3 (2-3-6) Credits 
Prerequisite: ELE 1001 Communicative English I 

Communicative English using various language learning strategies, reinforcing listening, 
speaking, reading, and writing skills through interactive activities in various contexts. 
ELE 1002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: ELE 1001ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กลยุทธ์การเรยีนรูภ้าษาต่างๆ เสรมิทกัษะการอ่าน การเขยีน 
การฟัง และการพดูผ่านกจิกรรมการสื่อสารในบรบิททีห่ลากหลาย 

 
ELE 2000 Academic English 3 (2-3-6) Credits 
Prerequisite: ELE 1002 Communicative English II 

Academic English with a multidisciplinary approach, emphasizing high-level reading, 
writing, listening, and speaking skills essential for effective learning at the university level. 
ELE 2000 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: ELE 1002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

ภาษาองักฤษเชงิวชิาการแบบสหวทิยาการ โดยเน้นทกัษะการอ่าน เขยีน ฟัง และพูดระดบัสูง ที่
จ าเป็นต่อการศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ELE 2001 Advanced Academic English 3 (2-3-6) Credits 
Prerequisite: ELE 2000 Academic English 

Advanced English for academic purposes with a multidisciplinary approach, emphasizing 
critical and analytical thinking in reading, writing, listening, and speaking essential for effective 
learning at the university level.  
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ELE 2001 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการขัน้สงู 3 (2-3-6) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: ELE 2000 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 

ภาษาองักฤษขัน้สูงเชงิวชิาการแบบสหวทิยาการ เน้นการคดิ วเิคราะห์ในด้านการอ่าน การเขยีน 
การฟัง และการพดูทีจ่ าเป็นส าหรบัการศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
GE 1410 Thai for Profession Communication 2 (2-0-4) Credits 
(Required course for Thai students) 

Communication skills in Thai language in listening, speaking, reading, and writing, active 
listening, comprehensive reading, analyze main idea and supporting details, write an article, 
project and meeting minute, public speaking, special-occasion speeches 
GE 1410 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในวิชาชีพ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(วชิาบงัคบัส าหรบันกัศกึษาไทย) 

ทกัษะการสื่อสารภาษาไทย ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน  การฟังอย่างตัง้ใจ การ
อ่านเพื่อความเขา้ใจ วเิคราะหใ์จความส าคญัและส่วนขยายความ การเขยีนบทความ โครงการ และรายงาน
การประชุม การพดูในทีชุ่มชน การพดูในโอกาสพเิศษต่างๆ  
 
GE 1411 Thai Language for Multicultural Communication 2 (2-0-4) Credits 
(Required course for non-Thai students) 

Thai language for basic communication in multicultural social setting, integrative culture 
perspective in listening and speaking on talk at work. Thai cultural and traditional patterns in each 
professional setting, Thai ways of life, Thai ceremony, and festivals. 
GE 1411 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในพหวุฒันธรรม 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

)วชิาบงัคบัส าหรับนกัศกึษาต่างชาติ(  
ภาษาไทยเบื้องต้นส าหรบัการสื่อสารในพหุวฒันธรรม การบูรณาทศันะทางวฒันธรรมเขา้กบัการ

พดูและการฟังในการท างาน วฒันธรรมและธรรมเนียมไทยในแต่ละบทบทวชิาชพี วถิชีวีติไทย ประเพณีและ
เทศกาลของไทย 
 
GE 1412 Introductory Thai Usage 2 (2-0-4) Credits 
(Required course for Thai students from International Program) 

Enhance listening and speaking skills in daily life, write and read Thai consonants, vowels, 
tones, and grammar and create accurate basic sentences. 
GE 1412 การใช้ภาษาไทยเบือ้งต้น 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

)วชิาบงัคบัส าหรบันกัศกึษาไทยหลกัสตูรนานาชาติ(  
สรา้งเสรมิทกัษะการฟัง การพูดภาษาไทยในชวีติประจ าวนั การเขยีนและการอ่านพยญัชนะ สระ 
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วรรณยกุต ์และไวยากรณ์ไทย การสรา้งประโยคภาษาไทยเบือ้งตน้ทีถู่กตอ้ง 
 

2. Social Science Courses 
BBA 1004 Essential Marketing for Entrepreneurs 2 (2-0-4) Credits 

Fundamental concepts of marketing, including ethical issues, challenges, trends, channels, 
tools, platforms, and strategy formulation to implement and enhance marketing performance of 
goods and services. 
BBA 1004 การตลาดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบการ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

หลกัการพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด รวมถึงหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ แนวโน้ม ช่องทาง 
เครื่องมือ แพลตฟอร์ม และการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ตลอดจนการท าไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพทางการตลาด 
 
BBA 1005 Essential Finance for Entrepreneurs 2 (2-0-4) Credits 

Fundamental financial issues and tools in conducting business and essential financial 
issues including types and sources of capital raising, interest rate, loans, time value of money, 
financial statements analysis, financial planning, and project decisions. 
BBA 1005 การเงินท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ประกอบการ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

ปัญหาและเครื่องมอืทางการเงนิขัน้พื้นฐานในการด าเนินธุรกิจและประเด็นทางการเงนิที่ส าคญั 
รวมถึงประเภทและแหล่งที่มาของการเพิม่ทุน อตัราดอกเบี้ย เงนิกู้ มูลค่าเงนิตามเวลา การวเิคราะห์งบ
การเงนิ การวางแผนทางการเงนิ และการตดัสนิใจในโครงการ 
 
BBA 1006 Essential Economics for Entrepreneurs 2 (2-0-4) Credits 

Application of economic theories in business. Topics included cost-benefit analysis, 
opportunity cost, demand and supply, competition and market structures, macroeconomic 
indicators and policies 
BBA 1006 เศรษฐศาสตรท่ี์จ าเป็นส าหรบัผู้ประกอบการ 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

การประยุกต์ทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์พื่อใชใ้นธุรกจิ โดยเนื้อหาครอบคลุม เรื่อง การวเิคราะหต์้นทุน
และผลประโยชน์ ค่าเสยีโอกาส อุปสงคแ์ละอุปทาน โครงสรา้งการแข่งขันและตลาด ตลอดจน ตวัชีว้ดัและ
นโยบายเศรษฐกจิมหภาค 
 
GE 2202 Ethics 3 (3-0-6) Credits 

Teachings of major world religions, the role of conscience, self-development in the moral 
arena, building self-esteem, self-knowledge, and good habits, distinguishing the right from the 
wrong, doing the right and refraining from the wrong, attaining a more fulfilling life. Civil right and 
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duties. 
GE 2202 จริยธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ค าสอนของศาสนาหลกัในโลก บทบาทของความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ีการพฒันาตนเองในขอบเขตแห่ง
ศลีธรรม การสรา้งความภาคภูมใิจในตนเอง การรูจ้กัตนเองและการสรา้งนิสยัทีด่ ีการจ าแนกความถูกและ
ความผดิ กระท าตามความถูกต้องและละเวน้จากการกระท าทีผ่ดิ การเขา้ถงึการเตมิเตม็ชวีติทีส่มบูรณ์ขึน้ 
สทิธแิละหน้าทีพ่ลเมอืง 
 

3. Humanities Courses 
GE 2110 Human Civilizations and Global Citizens 2 (2-0-4) Credits 

The development of human society, achievements, and heritages of Western and Eastern 
civilizations since ancient times in order to understand their roots; globalization impacts on modern 
societies; cross-cultural society.  It will help human beings to be aware of researching and 
searching for information that connects the past and the present. 
GE 2110 อารยธรรมมนุษยชาติและพลโลก 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

ววิฒันาการของสงัคมมนุษย ์การเกดิและการล่มสลายของอารยธรรม ความส าเรจ็และมรดกของ
อารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออกตัง้แต่ยุคโบราณ เพื่อเขา้ใจและประยุกต์ที่มาและผลกระทบ
ของโลกาภวิตัน์ต่อสงัคมในยุคปัจจุบนัและสงัคมแห่งความต่างวฒันธรรม ในอนัทีจ่ะช่วยมนุษยไ์ดต้ระหนัก
ในการวจิยัและสบืคน้ขอ้มลูความเชื่อมโยงระหว่างอดตีกบัปัจจบุนั 
 

4. Science and Mathematics Courses 
BBA 1007 Data Analytics for Entrepreneurs 3 (2-2-5) Credits 

Application of data analytics concept in business. The topics include data collection, data 
preparation/cleansing, application of basic statistical methods to data analysis, result presentation, 
and visualization. 
BBA 1007 การวิเคราะหข้์อมลูส าหรบัผู้ประกอบการ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การประยกุตห์ลกัการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อใชใ้นธุรกจิ โดยเนื้อหาครอบคลุม เรื่อง การเกบ็ขอ้มลู การ
เตรยีมและท าความสะอาดขอ้มลู การประยุกต์ใชว้ธิกีารทางสถติเิบือ้งต้นเพื่อการวเิคราะหข์อ้มลู และการ
น าเสนอขอ้มลูในรปูแบบ visualization 
 
GE 1303 Science for Sustainable Future 2 (2-0-4) Credits 

The interrelationship of human beings, science, technology, and nature, natural resources 
utilization on future environmental challenges, the importance of natural capital and ecosystem 
services on sustainability, the importance of sustainable natural resources for future 
GE 1303 วิทยาศาสตรเ์พ่ืออนาคตท่ียัง่ยืน 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและธรรมชาต ิ การใชท้รพัยากรธรรมชาตกิบั
ความทา้ทายของสิง่แวดลอ้มในอนาคต ความส าคญัของต้นทุนทางธรรมชาตกิบัระบบนิเวศเพื่อความยัง่ยนื 
ความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนืเพื่ออนาคต 
 
Specialized Courses 

5. Core Courses 
AAD 2008 Digital Photography 3 (2-2-5) Credits 

History of photography, photographic equipment and material, basic camera operations, 
fundamental concepts and techniques, photographic composition, basic cinematography 
AAD 2008 การถ่ายภาพดิจิทลั 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

ประวตัศิาสตรก์ารถ่ายภาพเครือ่งมอืและวสัดุอุปกรณ์การถ่ายภาพ การใชก้ลอ้งถ่ายภาพขัน้พืน้ฐาน 
แนวคดิและเทคนิคทางการถ่ายภาพ การจดัองคป์ระกอบภาพและ การถ่ายภาพเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ 
 
AAD 3012 Thai Art and Culture 3 (3-0-6) Credits 

Dvaravati, Sri Vijaya, Lop Buri, Lanna, Sukhothai, Ayutthaya, Rattanakosin, Buddhist art 
and architecture, Thai folklore, Thai cultural heritage, Southeast Asian influences, Thai 
Contemporary art. 
AAD 3012 ศิลปะไทยและวฒันธรรม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ศลิปะทวาราวด ีศรวีชิยั ลพบุร ีลา้นนา สุโขทยั อยุธยา รตันโกสนิทร ์พุทธศลิป์ สถาปัตยกรรมไทย 
ศลิปะพืน้บา้น ตน้ทุนทางวฒันธรรม อทิธพิลของศลิปะในกลุ่มประเทศอาเซยีน และศลิปะรว่มสมยั 
 
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 ค าจ ากดัความและรปูแบบการสื่อสาร ประเภทต่างๆ ครอบคลุมถงึหลกัการของการ
สื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในกลุ่มย่อย การสื่อสารในที่สาธารณะ การ
สื่อสารมวลชน และหลกัการส่ือสารอยา่งปลอดภยัและเหมาะสมเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยืน 
 
CA 1101 Introduction to Strategic Communication 3 (3-0-6) Credits 

Theories, basic principles and roles of communication with stakeholders in various 
contexts. Analysis and strategic decision behind products, markets and consumers. Basic 
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principles and tools of image management and strategic communication. Including ethics and 
responsibility in the professions 
CA 1101 การส่ือสารเชิงกลยทุธเ์บือ้งต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ทฤษฎีหลกัการพื้นฐานและบทบาทของการการสื่อสารกบัผู้เกี่ยวข้องในมติิต่างๆ การวเิคราะห์
เชงิกลยุทธ์ในด้านสินค้า ตลาด และผู้บรโิภค หลกัการและเครื่องมอืการสื่อสารเชงิกลยุทธ์ การบรหิาร
ภาพลกัษณ์รวมทัง้จรรยาบรรณและความรบัผดิชอบของนกัสื่อสาร 
 
CA 1102 Introduction to Creative Communication 3 (3-0-6) Credits 

Research and analyze trends of any upcoming media platforms. Advantages and limits and 
selection of each medium.  Creative design thinking, idea development and prototype. Learning 
theories for rhetoric, semiotics, uses and gratifications, and technological determinism to 
communicate creatively in various media. 
CA 1102 การส่ือสารเชิงสร้างสรรคเ์บือ้งต้น 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

วจิยัและวเิคราะหแ์นวโน้มแพลตฟอรม์สื่อทีจ่ะเกดิขึน้ ขอ้ด ีขอ้เสยี และการเลอืกใชง้านในสื่อแต่ละ
ประเภท การออกแบบความคดิเชิงสร้างสรรค์ การพฒันาแนวคิด และการสร้างต้นแบบงานสร้างสรรค ์
เรยีนรูท้ฤษฎีกลุ่มวาทศาสตร์ สญัศาสตร ์การใช้ประโยชน์และความพงึใจ และเทคโนโลยเีป็นตวัก าหนด 
เพื่อความสามารถในการสื่อสารอยา่งสรา้งสรรคใ์นสื่อประเภทต่างๆ 
 
CA 1103 Introduction to Computer Graphic Design 3 (2-2-5) 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 

 
CA 1103 การออกแบบคอมพิวเตอรก์ราฟิกเบือ้งต้น 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

พืน้ฐานของซอฟต์แวร ์Illustrator (กราฟิกแบบเวกเตอร)์ และ Photoshop (ภาพแรสเตอร)์ เช่น 
พืน้ฐานการสรา้งสรรค์ภาพขึน้มาใหม่ใหแ้ตกต่างจากภาพเดมิ , ภาพตดัต่อ/ตกแต่ง/ซ้อนทบั/กนัของภาพ 
ทัง้นี้ยงัศกึษาเกี่ยวกบัรูปแบบไฟล์ และ การใชไ้ฟล์ ในการผลติและน าเสนอผ่านการจดัวางสื่อสิง่พมิพ์และ
สื่อทีแ่สดงผลบนหน้าจอ อยา่งเหมาะสม 
 
CA 1104 Creative Production Management 3 (2-2-5) Credits 

Basic understanding of Pre-Production, Production, Post-Production including Music Video, 
Sound Design, Acting, Casting, Theatre, Script Writing, Movie Analysis, TVC, Cinematography, 
Break Down and Production Management, Creative thinking design through group brainstorming to 
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present interesting storytelling through VDO Production by using Digital Media platform to manage 
basic creative production   
CA 1104 การจดัการการผลิตงานสร้างสรรค ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

ความเขา้ใจพืน้ฐานเกี่ยวกบั การวางแผนก่อนการผลติงานจรงิ , การผลติงานจรงิ, รวมถงึผลติงาน
ละครเพลง, การออกแบบเสยีง, การแสดง, การคดัเลอืกนักแสดง, การแสดง, การเขยีนบท, วเิคราะห์
ภาพยนตร,์ โฆษณา, ศลิปะการถ่ายภาพ, รายละเอยีดการผลติ, การจดัการการผลติ, การออกแบบความคดิ
เชงิสรา้งสรรคผ์่านการระดมความคดิในงานกลุ่มเพื่อถ่ายทอดการเล่าเรื่องทีน่่าสนใจผ่านการผลติสื่อวดีโีอ
โดยการใชช้่องทางสื่อดจิทิลัอยา่งสรา้งสรรคใ์นการจดัการขัน้พืน้ฐาน 
 
CA 1105 Introduction to Innovative Digital Business and 

Sustainable Communication 
3 (3-0-6) Credits 

Principles of innovative businesses including online banking and e-commerce, metaverses 
and digital assets, online games and play-to-earn, game marketing and branding, monetization of 
creative ideas in the digital world, use of marketing communication technology, principles of social 
enterprises, social communication, social campaign and marketing, development communication 
and projects, sustainable communication and development, environmental and green 
communication, and health communication. 
CA 1105 ธรุกิจดิจิทลัรปูแบบใหม่และการส่ือสารเพ่ือความอย่างยัง่ยืน 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

หลกัการธุรกจิดจิทิลัรปูแบบใหม ่เช่น ธนาคารออนไลน์และอคีอมเมริซ์ จกัรวาลนฤมติและทรพัยส์นิ
ดิจทิลั เกมส์ออนไลน์และ play-to-earn การตลาดและการสร้างตราสินค้าเกมส์ การแปลงความคิด
สรา้งสรรคใ์หเ้ป็นเงนิในโลกดจิทิลั การใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารการตลาด หลกัการวสิาหกจิเพื่อสงัคม การ
สื่อสารเพื่อสงัคม การรณรงค์และการตลาดเพื่อสงัคม การสื่อสารและโครงการเพื่อการพฒันา การสื่อสาร
และการพฒันาอยา่งยัง่ยนื การสื่อสารเพื่อสิง่แวดลอ้ม และการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 
 
CA 2102 Introduction to Marketing Communication 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite:  BBA 1004 Essential Marketing for Entrepreneurs 
   CA 1101 Introduction to Strategic Communication 

Market analysis, customer segmentation, targeting, and insights, marketing communication 
tools and functions, selection and integration of marketing communication tools to achieve 
integrated marketing communication objectives, identifying key performance indicators for 
evaluation that are essential for businesses. 
CA 2102 การส่ือสารการตลาดเบือ้งต้น 3 (2-2-5) Credits 
บุรพวชิา: BBA 1104 การตลาดทีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบการ 
  CA 1101 การสื่อสารเชงิกลยทุธเ์บือ้งตน้ 
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การวเิคราะห์ตลาด การแบ่งและเลอืกกลุ่มเป้าหมาย การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมอืการ
สื่อสารการตลาด การคดัเลอืกและผสมผสานเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์การ
สื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ การระบุตวัชีว้ดัส าหรบัการวดัผลทีจ่ าเป็นส าหรบัธุรกจิ 
 
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 การสื่อสารเบือ้งตน้ 

องค์ประกอบและหลกัการของโครงสรา้งสิง่แวดล้อมเชงิมหภาค (ด้านการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม 
เทคโนโลย ีกฎหมาย และสิง่แวดลอ้ม) ความสมัพนัธร์ะหว่างสื่อและตวับุคคล การรู้ เท่าทนัสื่อ บทบาทของ
สื่อทีม่ต่ีอการสรา้งและสะทอ้นความจรงิของสงัคม รวมถงึจรยิธรรมในอุตสาหกรรมสื่อ 
 
CA 2120 Interactive and Digital Platform Design 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite:  CA 1103 Computer Graphic Design 

Design interface of website and mobile application with the principles of UX/UI, sitemap, 
wireframe, and digital marketing. Design websites and mobile application aligns with upcoming 
trend by using prototype program, and create digital broadcasting or live streaming contents in 
order to enhance the interactive users’ experience. 
CA 2120 การออกแบบส่ือเชิงโต้ตอบและส่ือดิจิทลั 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา:  CA 1103 การออกแบบคอมพวิเตอรก์ราฟิก 

การออกแบบรปูลกัษณ์ของเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนับนมอืถอื โดยค านึงถงึหลกั UX/UI การวาง
แผนผงัเว็บไซต์ และการตลาดผ่านสื่อดจิทิลัเพื่อให้ทนัต่อกระแสโลก ผู้เรยีนจะใช้โปรแกรมต้นแบบเพื่อ
ทดสอบเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชนั และผลติเนื้อหาส าหรบัสรา้งประการณ์เชงิโต้ตอบของผูใ้ชส้ื่อ รวมถงึการ
ถ่ายทอดสดทางอนิเทอรเ์น็ต และการแพรภ่าพผ่านสื่อดจิทิลั 
 
CA 2130 Communication Arts Research and Tools 3 (3-0-6) Credits 

A study of basic research methodology for communication arts, including understanding the 
nature and its roles in designing and implementing different types of research tools and techniques 
to provide data in business decision making and communication campaigns. 
CA 2130 การวิจยัและใช้เคร่ืองมือวิจยัทางนิเทศศาสตร ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 



 38 

การศึกษาระเบยีบวธิวีจิยัเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ ผู้เรยีนศึกษาระเบยีบวธิวีจิยัขัน้พื้นฐานด้าน
นิเทศศาสตร์ รวมทัง้ท าความเข้าใจธรรมชาติและบทบาทในการออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมอืและ
เทคนิคการวจิยัเพื่อใหข้อ้มลูในการตดัสนิใจทางธุรกจิ และแคมเปญการสื่อสาร 
 

6. Major Required Courses 
CA 2100 Psychology and Persuasion in Communication 3 (3-0-6) Credits 
Prerequisite: CA 1100 Introduction to Communication 

Components, tools, and applications of basic psychology and social psychology for 
persuasive communication, audience behavior analysis, including the ethics in persuasive 
communication. 
CA 2100 จิตวิทยาและการโน้มน้าวใจในการส่ือสาร 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1100 การสื่อสารเบือ้งตน้ 

องคป์ระกอบ เครือ่งมอื และการประยุกต์ใชจ้ติวทิยาพืน้ฐาน และจติวทิยาสงัคมเพื่อการสื่อสารโน้ม
น้าวใจ การวเิคราะห ์พฤตกิรรมของผูร้บัสาร ตลอดจนจรยิธรรมในการสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ 
 
CA 2101 Presentation and Public Speaking 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1100 Introduction to Communication 

Concept and practice in presentation and public speaking. Learners can use presentation 
aids to successfully communicate ideas and deliver effective presentation skills for both individual 
and business success. 
CA 2101 การน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1100 การสื่อสารเบือ้งตน้ 

แนวคิดและการฝึกปฏิบัติการน าเสนอผลงานและพูดในที่สาธารณะ โดยผู้เรียนจะสามารถใช้
เครือ่งมอืในการ น าเสนอเพื่อสื่อสารแนวคดิใหป้ระสบความส าเรจ็และใชท้กัษะการน าเสนอทีม่ปีระสทิธภิาพ
เพื่อความส าเรจ็ส่วนบุคคลและทางธุรกจิ 
 
CA 3100 Consumer Insight and Tools 3 (3-0-6) Credits 
Prerequisite: CA 1101 Introduction to Strategic Communication 

A study of consumer insight including concepts, principles, theories and case studies. 
Learners will use research tools and techniques to identify consumer insights for customer-focused 
plans and brand communications. 
CA 3100 การเข้าใจและใช้เคร่ืองมือศึกษาผูบ้ริโภคเชิงลึก 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1101 การสื่อสารเชงิกลยทุธเ์บือ้งตน้ 

การศกึษาผูบ้รโิภคเชงิลกึ ในแงแ่นวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีและกรณีศกึษา โดยผูเ้รยีนจะใชเ้ครื่องมอื
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และวธิวีจิยัเพื่อระบุขอ้มลู เชงิลกึเกีย่วกบัผูบ้รโิภคเพื่อวางแผนการสื่อสารและตราสนิคา้ทีมุ่ง่เน้นผูบ้รโิภค 
 
CA 3101 Strategic Brand Communication 3 (3-0-6) Credits 
Prerequisite: CA 2102 Principles of Marketing Communication 

Business, brand, and marketing analyses for branding and brand communication, crafting 
brand identity, brand position, brand personality, brand elements, using tools of brand 
communication to build brand equity 
CA 3101 การส่ือสารตราสินค้าเชิงกลยทุธ ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 2102 การสื่อสารการตลาด 

การวิเคราะห์ธุรกิจ ตราสินค้า และการตลาดเพื่อการสร้างและการสื่อสารตราสินค้า การสร้าง
เอกลกัษณ์ตราสนิค้า ต าแหน่งตราสนิค้า บุคลกิตราสนิค้า องค์ประกอบตราสนิค้า การใช้เครื่องมอืการ
สื่อสารตราสนิคา้เพื่อสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ 
 

CA 3102 Media Planning 3 (3-0-6) Credits 
Prerequisite: CA 1101 Introduction to Strategic Communication 

The study of media planning based on media brief. Learners will analyze types of target 
audience, marketing communication and brand communication objectives, timing and media cost in 
buying efficiently, including strategies and assessment. 
CA 3102 การวางแผนส่ือ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1101 การสื่อสารเชงิกลยทุธเ์บือ้งตน้ 

การศึกษาการวางแผนสื่อจากโจทยข์องการใช้สื่อ ผู้เรยีนจะวเิคราะห์ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 
วตัถุประสงคท์างการสื่อสารการตลาดและตราสนิคา้ ระยะเวลา และการซือ้สื่ออย่างมปีระสทิธผิล รวมถงึกล
ยทุธแ์ละการประเมนิผล 
 
CA 3110 Storytelling for Creative Communication 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. 
CA 3110 การเล่าเร่ืองส าหรบัการส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1102 การสื่อสารเชงิสรา้งสรรคเ์บือ้งตน้ 

การท าความเขา้ใจและฝึกฝนในเรือ่งการเล่าเรือ่งส าหรบัการสื่อสารเชงิสรา้งสรรค ์ผูเ้รยีนจะสามารถ
ใช้วิธกีารสร้าง ความคดิและแรงบลัดาลใจต่างๆเพื่อออกแบบการเล่าเรื่ อง อย่างสร้างสรรค์ส าหรบัการ
สื่อสาร 
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CA 3111 Creative Entrepreneurial Project Management 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1104 Creative Production Management 

Integration of knowledge, skills, and techniques in order to conduct research for creative 
entrepreneurial project proposal, management and to create plan and 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. 
CA 3111 การจดัการโครงการสร้างสรรคส์ าหรบัผูป้ระกอบการ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1104 การจดัการการผลติงานสรา้งสรรค ์

บูรณาการความรู้ทักษะ และเทคนิควิธีการในการค้นคว้าวิจ ัยส าหรับการน าเสนอโครงการ
สร้างสรรค์ส าหรบัผู้ประกอบการ การจดัการและการสร้างสรรค์แผนงานแคมเปญเพื่อการขายแผนงาน
โครงการฯ กระบวนการก ากบังานแสดงและงานอเีวน้ท ์การวเิคราะห์บท การน าเสนอแก่น กรอบมโนทศัน์ 
และความคดิ การจดัวางองคป์ระกอบ การจดัวางต าแหน่งบนเวท ีและกระบวนการการฝึกซอ้มการแสดง 
 
CA 3112 Sound Design for Communication 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1104 Creative Production Management 

Principles of sound design.  Sound analyzing, recording on set, synthesizing; such as 
music, environmental sound, ambience sound, automated dialogue replacement (ADR), including 
sound editing and mastering. To have knowledge and skills for using audio equipment, such as, 
wireless microphone, boom microphone, and the recording studio. To design sound and music for 
video production and live events. 
CA 3112 การออกแบบเสียงเพ่ือการส่ือสาร 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1104 การจดัการการผลติงานสรา้งสรรค ์

หลกัการออกแบบเสยีง การวเิคราะหเ์สยีง การบนัทกึเสยีงในฉาก การสงัเคราะหเ์สยีงต่าง ๆ อาท ิ
ดนตร ีเสยีงสิง่แวดลอ้ม เสยีงบรรยากาศ การเปลีย่นบทสนทนาอตัโนมตั ิ(ADR) การตดัต่อเสยีง และการ
ควบคุมเสยีง เพื่อให้มคีวามรู้และทกัษะในการใช้อุปกรณ์เครื่องเสยีง เช่น ไมโครโฟนไรส้าย ไมโครโฟน
แบบบมู และหอ้งบนัทกึเสยีง เพื่อออกแบบเสยีงและดนตรสี าหรบัการผลติวดิโีอและการแสดงสด 
 
CA 3120 Entrepreneurial Principles and Practices for 

Communication Arts 
3 (3-0-6) Credits 

Prerequisite:  BBA 1004 Essential Marketing for Entrepreneurs 
A study of concepts, principles, theories, and case studies in strategic and creative 

entrepreneurship for communication arts students. Ability to integrate knowledge and skills to 
manage communication arts and entrepreneurship projects. 
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CA 3120 พื้นฐานและการปฎิบติัเชิงความเป็นผู้ประกอบการส าหรบั 
นักนิเทศศาสตร ์

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

บุรพวชิา: BBA 1004 การตลาดทีจ่ าเป็นส าหรบัผูป้ระกอบการ 
การศกึษาแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎแีละกรณีศกึษาเกี่ยวกบัการเป็นผู้ประกอบการเชงิกลยุทธ์และ

เชงิความคดิสรา้งสรรคส์ าหรบันกัศกึษานิเทศศาสตร ์ความสามารถในการผสมผสานความรูแ้ละทกัษะต่างๆ
เพื่อการบรหิารโครงการเชงินิเทศศาสตรแ์ละการเป็นผูป้ระกอบการ 
 
CA 3130 Creative Commercial Communication Internship 1 (160 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 160 working 
hours and present the training results to the instructors. 
CA 3130 การฝึกงานด้านการส่ือสารเชิงพาณิชยอ์ย่างสร้างสรรค ์ 1 (160ชัว่โมง) 

การฝึกงานเพื่อใหน้ักศกึษาไดร้บัประสบการณ์ในการท างานดา้นนิเทศศาสตร์และสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัผูเ้ชีย่วชาญ นกัศกึษาจะตอ้งมชีัว่โมงในการฝึกงานอย่างน้อย 160 ชัว่โมง และน าเสนอผลการฝึกงานแก่
อาจารยผ์ูส้อน 
 
CA 4100 Creative Commercial Communication Workshop 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite:  CA 3120 Entrepreneurial Principles and Practices for Communication Arts 

A workshop training in creative commercial communication under the supervision of the 
instructor. 
CA 4100 ปฏิบติัการส่ือสารเชิงพาณิชยอ์ย่างสร้างสรรค ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 3120 พืน้ฐานและการปฏบิตัเิชงิความเป็นผูป้ระกอบการส าหรบันกันิเทศศาสตร ์

การฝึกฝนปฏบิตักิารสื่อสารเชงิพาณชิยอ์ย่างสรา้งสรรคโ์ดยมอีาจารยเ์ป็นผูด้แูล 
 

7.1 Concentration Courses Offered by the School of Communication Arts  
AD 3200 Strategic Integrated Marketing Communication Planning 3 (3-0-6) Credits 
Prerequisite: CA 2102 Principles of Marketing Communication 

Selection and integration of marketing communication tools, strategic implementation and 
measurement of campaign effectiveness in enhancing value across the customer journey. 
AD 3200 การวางแผนและสร้างกลยทุธท์างการส่ือสารการตลาดแบบ

บรูณาการ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

บุรพวชิา: CA 2102 การสื่อสารการตลาด 
การคดัเลอืกและผสมผสานเครื่องมอืการสื่อสารการตลาด การวางกลยุทธ์และการวดัประสทิธผิล

ของการรณรงคใ์นการเสรมิสรา้งคุณค่าในเสน้ทางการเดนิทางของลกูคา้ 
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AD 3201 Data-driven Communication and Advertising Research 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 2130 Communication Arts Research 

Applications of databases, acquired from quantitative and qualitative methodologies, for 
advertising, marketing communication and brand communication to create data-driven 
communication campaigns 
AD 3201 การส่ือสารท่ีขบัเคล่ือนด้วยข้อมลูและการวิจยัโฆษณา 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 2130 การวจิยัทางนิเทศศาสตร ์

การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจยัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ส าหรบัการโฆษณา การ
สื่อสารการตลาด รวมถงึการสื่อสารตราสนิค้า เพื่อสรา้งสรรค์แผนการรณรงค์การสื่อสารที่ขบัเคลื่อนด้วย
ขอ้มลู 
 
AD 3202 Customer Journey, Branded Experience and Relationship 3 (3-0-6) Credits 
Prerequisite: CA 3100 Consumer Insights and Tools 

Exploration of customer lifestyles and journeys, creation of meaningful customer 
experiences, blending of branded customer experience, customer journey and customer database 
to create customer acquisition and retention planning for long-term customer relationship 
management 
AD 3202 การสร้างความสมัพนัธอ์นัดีผ่านประสบการณ์ด้านตราสินค้า 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 3100 การเขา้ใจและใชเ้ครือ่งมอืศกึษาผูบ้รโิภคเชงิลกึ 

การส ารวจรูปแบบการด าเนินชวีติและเส้นทางการเดนิทางของลูกค้า การสร้างประสบการณ์ที่มี
ความหมายและน่าประทบัใจใหก้บัลกูคา้ การผสมผสานระหว่างประสบการณ์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตราสนิคา้
กบัเส้นทางการเดนิทางของลูกค้าและข้อมูลลูกค้าเพื่อวางแผนการหาลูกค้าและการรกัษาลูกค้าเพื่อการ
จดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในระยะยาว 
 
AD 3203 Idea Generation for Creative Communication 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1102 Introduction to Creative Communication 

Exploration of inspirational sources for idea generation, using tools and techniques of idea 
generation, applying creative ideas to creative communication 
AD 3203 การสร้างความคิดเพ่ือการส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1102 การสื่อสารเชงิสรา้งสรรคเ์บือ้งตน้ 

การส ารวจแหล่งสรา้งแรงบลัดาลใจส าหรบัการสรา้งความคดิ การใช้เครื่องมอืและเทคนิคของการ
สรา้งความคดิ การประยกุตใ์ชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการสื่อสารเชงิสรา้งสรรค์ 
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AD 3260-64 Selected Topics in Advertising and Brand 
Communication Concepts 

3 (3-0-6) Credits 

An exploration and study of selected topics in advertising and brand communication 
concepts. The topic will be announced semester by semester. 
AD 3260-64 หวัข้อคดัสรรเชิงแนวคิดด้านการโฆษณาและส่ือสารตรา

สินค้า 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

การส ารวจและศกึษาหวัขอ้คดัสรรเชงิแนวคดิดา้นการโฆษณาและสื่อสารตราสนิคา้โดยจะพจิารณา
ก าหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
AD 3270-74 Selected Topics in Advertising and Brand 

Communication Practices 
3 (2-2-5) Credits 

An exploration and practice of selected topics in advertising and brand communication 
practices. The topic will be announced semester by semester. 
AD 3270-74 หวัข้อคดัสรรเชิงปฏิบติัด้านการโฆษณาและส่ือสารตราสินค้า 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การส ารวจและฝึกฝนหวัขอ้คดัสรรเชงิปฏบิตัดิา้นการโฆษณาและสื่อสารตราสนิค้าโดยจะพจิารณา
ก าหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
AD 4200 Innovative Brand Communication 3 (3-0-6) Credits 
Prerequisite:  CA 3101 Brand Communication 

Using tools of brand communication to build brand equity in innovative ways, applications 
of human technologies such as augmented reality, virtual reality, voice recognition, image 
recognition, face detection, biometrics, robotics, artificial intelligence, and internet of things to 
create, communicate, deliver, and enhance brand value across the new customer journey, driving 
businesses and brands towards digital transformation. 
AD 4200 การส่ือสารตราสินค้ามิติใหม่ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
บุรพวชิา:  CA 3101 การสื่อสารตราสนิคา้ 

การใช้เครื่องมอืการสื่อสารตราสนิค้าเพื่อสรา้งคุณค่าตราสนิค้าในมติิใหม่การประยุกต์เทคโนโลยี
มนุษย ์เช่น augmented reality, virtual reality, voice recognition, image recognition, face detection, 
biometrics, robotics, artificial intelligence, และ internet of things เพื่อการสรา้ง สื่อสาร ส่งมอบ และ
เสรมิสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ในเสน้ทางการเดนิทางของลกูคา้รปูแบบใหม่ การขบัเคลื่อนธุรกจิและตราสนิคา้สู่
การเปลีย่นแปลงเชงิดจิทิลั 
 
AD 4201 Media Synergy and Content Design 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite:  CA 2102 Principles of Marketing Communication 
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Customer identification, analysis of customers’ in-depth data, synergizing various media, 
formulation of digital media strategy, creation of online contents to enhance customer engagement 
and advocacy 
AD 4201 การบรูณาการส่ือและสร้างสรรคเ์น้ือหา 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา:  CA 2102 การสื่อสารการตลาด 

การก าหนดกลุ่มลกูคา้ การวเิคราะหข์อ้มลูของลกูคา้ในเชงิลกึ การประสานพลงัสื่อ การวางกลยทุธ์
สื่อดจิทิลั การสรา้งสรรคเ์นื้อหาออนไลน์เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของลกูคา้และการบอกต่อ 
 
AD 4202 Advertising and Brand Communication Workshop 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: AD 3200 Strategic Integrated Marketing Communication Planning 
  AD 3201 Data-driven Communication and Advertising Research 
  AD 3202 Customer Journey, Branded Experience and Relationship 
  ELE 2000 Academic English 

A workshop training in advertising and brand communication under the supervision of the 
instructor. Learners will plan advertising and brand communication campaigns to enhance 
business. 
AD 4202 ปฏิบติัการโฆษณาและการส่ือสารตราสินค้า 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: AD 3200 การวางแผนและสรา้งกลยทุธท์างการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 
  AD 3201 สบืคน้ขอ้มลูและวจิยัโฆษณา 
  AD 3202 การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดผี่านประสบการณ์ดา้นตราสนิคา้ 
  ELE 2000 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 

การฝึกฝนปฏิบัติการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าโดยมอีาจารย์เป็นผู้ดูแล  ผู้เรียนจะวาง
แผนการโฆษณาและแคมเปญการสื่อสารแบรนดเ์พื่อส่งเสรมิธุรกจิ 
 
DM 3200 Media Context Analysis in the Digital Age 3 (3-0-6) Credits 
Prerequisite: CA 2100 Persuasive Communication 

An analysis of audience, media, and context including narrative, branded content, 
transculturalism, postmodernism, critical theory, and media effects to strategically plan and 
manage communication for digital media. 
DM 3200 การวิเคราะหบ์ริบทส่ือ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 2100 การสื่อสารโน้มน้าวใจ 

การวเิคราะหผ์ูร้บัสาร, สื่อ และบรบิทสื่อ ซึง่ประกอบดว้ยทฤษฎกีารเล่าเรื่อง, เนื้อหาเชงิตราสนิคา้, 
แนวคดิการขา้มพน้วฒันธรรม, แนวคดิสกุลหลงัสมยัใหม่, ทฤษฎวีพิากษ์, อทิธพิลของสื่อ เพื่อวางกลยุทธ์
และจดัการการสื่อสารในสื่อดจิทิลั 
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DM 3201 Digital Content Resource Management 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 2120 Interactive and Digital Platform Design 

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. 
DM 3201 การบริหารจดัการการผลิตเน้ือหาดิจิทลั 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 2120 การออกแบบสื่อเชงิโตต้อบและสื่อดจิทิลั 

การส ารวจวธิกีารต่างๆ ในการจดัการทรพัยากรเพื่อการผลติเนื้อหาดจิทิลั รวมถงึการบรหิารเวลา 
งบประมาณ ทมีงานฝ่ายผลติ ทรพัยากรออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มโซเชยีลมเีดยี และองค์ประกอบทาง
ธุรกจิทีจ่ าเป็น เพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการช่องทางการสื่อสารในสื่อออนไลน์ไดใ้นฐานะผูป้ระกอบการ 
 
DM 3202 Story Development in Digital Motion Picture 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: AAD 2008 Photography 
 CA 3110 Storytelling for Creative Communication 

Developing skills of visual storytelling through practices of story development and video 
content production, comprise refining idea and concept, character development, story structure, 
dialogue, digital motion picture language, production technique, cinematography, framing, camera 
movement, and digital editing to create a video content for digital platform. 
DM 3202 การพฒันาบทและการสร้างภาพยนตร ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: AAD 2008 การถ่ายภาพ 
 CA 3110 การเล่าเรือ่งส าหรบัการสื่อสารเชงิสรา้งสรรค์ 

เพิม่พูนทกัษะดา้นการเล่าเรื่องด้วยภาพ ผ่านการฝึกปฏบิตัพิฒันาเรื่องราวจนน าไปสู่การผลติจรงิ 
อนัประกอบด้วยการกลัน่กรองเนื้อหา แก่นเรื่อง ตวัละคร โครงเรื่อง บทสนทนา ภาษาภาพยนตร ์เทคนิค
การถ่ายท า การก ากบัภาพ มมุกลอ้ง การเคลื่อนกลอ้ง ตลอดจนการตดัต่อ เพื่อการผลติวดิโีอคอนเทนต์บน
แพลตฟอรม์ดจิทิลั 
 
DM 3203 Aesthetics of Narrative and Motion Design 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 2120 Interactive and Digital Platform Design 

Mastering of digital narrative through motion graphic composed by principles of art 
direction and essential techniques, movement design, space and time, motion concept, 2D objects 
in 3D space, creative content which the outcome interpolate both aesthetic and meaning into the 
motion design for a video content or motion infographic. 
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DM 3203 สนุทรียศาสตรก์ารเล่าเร่ืองกบัการออกแบบโมชัน่กราฟิก 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 2120 การออกแบบสื่อเชงิโตต้อบและสื่อดจิทิลั 

หลกัการดา้นองคป์ระกอบศลิป์และภาคปฏบิตักิารออกแบบโมชัน่กราฟิกเชงิสรา้งสรรคส์ าหรบัการ
เล่าเรื่องบนสื่อดจิทิลั อาท ิเทคนิคการออกแบบการเคลื่อนไหว การควบคุมจงัหวะและพื้นที่การเล่าเรื่อง 
แนวคดิการสรา้งวตัถุเคลื่อนไหวในงานวดิโีอ การประสานวตัถุสองมติบินพืน้ทีส่ามมติ ิเพื่อเพิม่สุนทรศีาสตร์
ดา้นความงามและความหมายในงานวดิโีอคอนเทนตห์รอือนิโฟกราฟิก 
 
DM 3260-64 Selected Topics in Digital Media Communication 

Concepts 
3 (3-0-6) Credits 

An exploration and study of selected topics in digital media communication concepts. The 
topic will be announced semester by semester. 
DM 3260-64 หวัข้อคดัสรรเชิงแนวคิดด้านการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

การส ารวจและศกึษาหวัขอ้คดัสรรเชงิแนวคดิดา้นการสื่อสารผ่านสื่อดจิทิลัโดยจะพจิารณาก าหนด
หวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
DM 3270-74 Selected Topics in Digital Media Communication 

Practices 
3 (2-2-5) Credits 

An exploration and practice of selected topics in digital media communication practices. 
The topic will be announced semester by semester. 
DM 3270-74 หวัข้อคดัสรรเชิงปฏิบติัด้านการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การส ารวจและฝึกฝนหวัขอ้คดัสรรเชงิปฏบิตัดิ้านการสื่อสารผ่านสื่อดจิทิลัโดยจะพจิารณาก าหนด
หวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
DM 4200 Rhythm of Narration 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: AAD 2008 Photography 
  CA 2120 Interactive and Digital Platform Design 

An arrangement of narrative events, principles of editing, creative editing techniques, 
meaningful transitions, color correction, graphical element, story pacing, rhythm and music 
synchronization in video contents to maximize the power of digital storytelling with an emotional 
involvement of the target audience. 
DM 4200 จงัหวะการเล่าเร่ือง 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: AAD 2008 การถ่ายภาพ 
  CA 2120 การออกแบบสื่อเชงิโตต้อบและสื่อดจิทิลั 

การเรยีบเรยีงล าดบัเหตุการณ์ของเรื่องเล่า หลกัการตดัต่อ เทคนิคการตดัต่ออย่างสรา้งสรรค ์การ
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เปลีย่นชอ็ตอยา่งมคีวามหมาย การปรบัแต่งส ีการจดัการองคป์ระกอบกราฟิก จงัหวะการเล่าเรื่อง และการ
ผสมผสานงานดา้นภาพใหเ้ขา้กบัเสยีงดนตรปีระกอบ เพื่อยกระดบัศกัยภาพการเล่าเรื่องในงานคอนเทนต์
วดิโีอใหเ้ขา้ถงึอารมณ์ผูช้ม 
 

DM 4201 User Experience Design 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1103 Computer Graphic Design 
  CA 2120 Interactive and Digital Platform Design 

Understanding target audiences’ behavior when interacting or consuming digital media from 
user research, user journey, information architecture, and testing out the hypotheses to design or 
select a digital platform for the best digital user experience. 
DM 4201 การออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช้ส่ือดิจิทลั 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1103 การออกแบบคอมพวิเตอรก์ราฟิก 
  CA 2120 การออกแบบสื่อเชงิโตต้อบและสื่อดจิทิลั 

เข้าใจพฤตกิรรมใช้งานในการเสพสื่อดจิทิลัผ่านการวจิยักลุ่มผู้ใช้งาน พฤติกรรมโดยรอบ ระบบ
ความคดิเชื่อมโยง และการทดลองสมมตฐิาน จนน าไปสู่การออกแบบหรอืเลอืกใชด้จิทิลัแพลตฟอรม์ เพื่อ
มอบประสบการณ์ทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย 
 

DM 4202 Digital Media Communication Workshop 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: DM 3201 Digital Content Resource Management 
  DM 3202 Story Development in Digital Motion Picture 
  DM 3203 Aesthetics of Narrative and Motion Design 
  ELE 2000 Academic English 
A workshop training in digital media communication under the supervision of the instructor. 
DM 4202 ปฏิบติัการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: DM 3201 การบรหิารจดัการการผลติเนื้อหาดจิทิลั 
  DM 3202 การพฒันาบทและการสรา้งภาพยนตร ์
  DM 3203 สุนทรยีศาสตรก์ารเล่าเรือ่งกบัการออกแบบโมชัน่กราฟิก 
  ELE 2000 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 
การฝึกฝนปฏบิตักิารสื่อสารผ่านสื่อดจิทิลัโดยมอีาจารยเ์ป็นผูด้แูล 
 
IG 3200 Applied Gamification 3 (3-0-6) Credits 

Application of game like experiences in contexts outside of games. Gamification uses 
game elements such as narrative, challenges, puzzles, and collaborative play for fun and exciting 
business activities and social impact challenges to create engaging customer brand experiences. 
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IG 3200 เกมิฟิเคชัน่ประยุกต์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
การประยกุตใ์ชป้ระสบการณ์เหมอืนเกมในบรบิทนอกเกม เกมฟิิเคชัน่ใชอ้งคป์ระกอบของเกม เช่น 

การเล่าเรื่อง ความท้าทาย ปรศินา และการเล่นร่วมกันเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจ และความท้าทายด้าน
ผลกระทบทางสงัคม ทีส่นุกสนานและน่าตื่นเตน้ เพื่อสรา้งประสบการณ์ทีน่่าดงึดดูใจผูบ้รโิภค 
 
IG 3201 Creative Innovation 3 (3-0-6) Credits 

Innovation ecosystems, the nature of creativity and innovation, and the role of innovation 
loops that lead to the development of innovative platforms, the process, and tools of design 
thinking. 
IG 3201 นวตักรรมสร้างสรรค ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ระบบนิเวศของนวตักรรม ธรรมชาตขิองความคดิสรา้งสรรค์และนวตักรรม และบทบาทของวงจร
นวตักรรมทีน่ าไปสู่การพฒันาแพลตฟอรม์นวตักรรม ซึง่รวมถงึการศกึษากระบวนการและเครื่องมอืในการ
คดิเชงิออกแบบ 
 
IG 3260-64 Selected Topics in Innovative Gamification and Content 

Management Concepts 
3 (3-0-6) Credits 

An exploration and study of selected topics in innovative gamification and content 
management concepts. The topic will be announced semester by semester. 
IG 3260-64 หวัข้อคดัสรรเชิงแนวคิดด้านนวตักรรมเกมิฟิเคชัน่และการ

จดัการคอนเทน็ต์ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

การส ารวจและศกึษาหวัขอ้คดัสรรเชงิแนวคดิด้านนวตักรรมเกมฟิิเคชัน่และการจดัการคอนเทน็ต์
โดยจะพจิารณาก าหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
IG 3270-74 Selected Topics in Innovative Gamification and Content  

Management Practices 
3 (2-2-5) Credits 

An exploration and practice of selected topics in innovative gamification and content 
management practices. The topic will be announced semester by semester. 
IG 3270-74 หวัข้อคดัสรรเชิงปฏิบติัด้านนวตักรรมเกมิฟิเคชัน่และการ

จดัการคอนเทน็ต์ 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การส ารวจและฝึกฝนหวัข้อคดัสรรเชงิปฏบิตัิด้านนวตักรรมเกมฟิิเคชัน่และการจดัการคอนเทน็ต์
โดยจะพจิารณาก าหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
IG 4200 Innovative Gamification and Content Management 

Workshop 
3 (2-2-5) Credits 
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Prerequisite: AD 3281 Micro Influencer Communication Strategy  
  DM 4201 User Experience Design 
  PR 3282 Personal Branding and Image Management 
  ELE 2000 Academic English 

A workshop training in innovative gamification and content management under the 
supervision of the instructor. 
IG 4200 ปฎิบติัการนวตักรรมเกมิฟิเคชัน่และการจดัการคอนเทน็ต์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: AD 3281 กลยทุธก์ารสื่อสารไมโครอนิฟลเูอนเซอร์ 
  DM 4201 การออกแบบประสบการณ์ผูใ้ชส้ื่อดจิทิลั 
  ELE 2000 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 
  PR 3282 การสรา้งตราสนิคา้บุคคลและการบรหิารภาพลกัษณ์การฝึกฝนปฏบิตักิาร
นวตักรรมเกมฟิิเคชัน่และการจดัการคอนเทน็ตโ์ดยมอีาจารยเ์ป็นผูด้แูล 
 
LV 3301 Script Analysis and Creation for Live Performance 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1102 Introduction to Creative Communication 

Critical analysis of script structure, genre, theme, style, sub-text meaning, dramatic event, 
semiotics and point of view of the story-teller. Principles of storytelling for live events and 
performance, elements of script and storytelling, creating theme, plot and story as well as creating 
characters, use of dramatic and character’s actions to tell the story and create script for live 
events. 
LV 3301 การวิเคราะหแ์ละสร้างสรรคบ์ทส าหรบังานแสดงสด 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1102 การสื่อสารเชงิสรา้งสรรคเ์บือ้งตน้ 

การวเิคราะห์บท โครงสร้างของบท ประเภทของเรื่องราว แก่นของเรื่อง เหตุการณ์เร้าอารมณ์ 
ความหมายและสญัญะที่ซ่อน ไว้ในงานแสดงสด มุมมองของผู้เล่าเรื่อง พื้นฐานการเล่าเรื่องผ่านงานด้าน
งานแสดงสด องคป์ระกอบของบทและการเล่าเรือ่งทีส่รา้งสรรคผ์่านแก่นเรือ่งโครงเรือ่งและการสรา้งตวัละคร 
การใชเ้หตุการณ์เรา้อารมณ์และการกระท าของตวัละครเพื่อสรา้งใหเ้กดิเรื่องราวส าหรบัการสรา้งสรรคบ์ทใน
งานแสดง 
 
LV 3302 Acting Skills Training for Live Performance 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1102 Introduction to Creative Communication 

Basic acting skills training.  Relations between vocal and physical expression for 
performance purpose including communication, physical and vocal preparation, relaxation, 
concentration, body movement, space usage for performance, imagination, emotion, creating 
character, character interpretation, creative movement, objectives of character, situational analysis 
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and integration of vocal and physical skill for performance. In order to present in public attendance 
and various media. 
LV 3302 การฝึกฝนทกัษะแสดงเบื้องต้นส าหรบังานแสดงสด 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1102 การสื่อสารเชงิสรา้งสรรคเ์บือ้งตน้ 

การฝึกฝนทกัษะการแสดงเบื้องต้น ความสอดคล้องสมัพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางเสยีงและ
ร่างกายเพื่อวตัถุประสงค์ในการสื่อสาร การเตรยีมพรอ้มทางดา้นร่างกายและเสยีง การผ่อนคลาย การท า
สมาธ ิการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้พื้นที่ส าหรบัการแสดง ฝึกจนิตนาการ อารมณ์ การสรา้งสรรค์ การ
ตคีวามตวัละคร การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสรา้งสรรค ์การเรยีนรูว้ตัถุประสงคข์องตวัละคร การวเิคราะห์
เหตุการณ์ และการหลอมรวมทกัษะการใช้เสยีง และร่างกายส าหรบัการแสดง เพื่อการสื่อสารในพื้นที่
สาธารณะและในสื่อทีห่ลากหลาย 
 
LV 3212 Art Direction for Live Performance 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA1112 Introduction to creative communication 
                    LV 3301 Script Analysis and Creation for Live Performance 

Art direction for live events and performance. Function, consistency of performance art 
directing and visual elements, design concept of scenery, property, costume and lighting, and 
multimedia in live events and performance.  Principles of corporate design, interpretation and 
conceptualization for live events and performance to develop designing live events. 
LV 3212 การก ากบัศิลป์เพ่ืองานแสดงสด 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA1112 การสื่อสารเชงิสรา้งสรรคเ์บือ้งตน้ 
  LV 3301 การวเิคราะหแ์ละสรา้งสรรคบ์ทส าหรบังานแสดง 

การก ากบัศลิป์ในงานแสดง เขา้ใจในหน้าที ่ความสอดคลอ้งกนัขององคป์ระกอบของการก ากบัศลิป์ 
แนวคดิในการออกแบบงานฉากอุปกรณ์ประกอบฉาก เสื้อผ้าแสงและสื่อในงานแสดง แนวทางด้านการ
ก ากบัศลิป์แบบองคร์วมในงานแสดง  การตคีวามดา้นการก ากบัศลิป์ ความเขา้ใจในหลกักระบวนการก ากบั
ศลิป์และการวางแนวคดิในงานก ากบัศลิป์ส าหรบังานแสดง เพื่อน าไปพฒันางานออกแบบ 
 
LV 3213 Stage Management for Live Performance 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1102 Introduction to Creative Communication 
  LV 3301 Script Analysis and Creation for Live Performance 

Stage management for live events, process of stage management from pre-production, 
production to post-production, responsibility of stage management function, and the preparation for 
internship in backstage function in live events production to be skillful in live event or production on 
set planning, management and operation both for stage and related areas. 
LV 3213 การก ากบัเวทีเพ่ืองานแสดงสด 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
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บุรพวชิา: CA1102 การสื่อสารเชงิสรา้งสรรคเ์บือ้งตน้ 
  LV 3301 การวเิคราะหแ์ละสรา้งสรรคบ์ทส าหรบังานแสดง 

หลกัการกรอบแนวคดิและกระบวนการเบือ้งตน้ของการก ากบัเวทใีนงานแสดง กระบวนการของการ
ก ากบัเวท ีตัง้แต่การเตรยีมการผลติจนกระทัง่สิ้นสุดการผลติ ความรบัผดิชอบของหน้าที่การจดัการเวท ี
และการเตรยีม พรอ้มส าหรบัการฝึกงานในส่วนงานเบือ้งหลงัของงานโปรดกัชัน่ เพื่อใหม้ทีกัษะการวางแผน 
การจดัการ และปฏบิตักิารส าหรบัพืน้ทีเ่วทแีละพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
LV 3260-64 Selected Topics in Live Event Creation and Management 

Concepts 
3 (3-0-6) Credits 

An exploration and study of selected topics in live event creation and management 
concepts. The topic will be announced semester by semester. 
LV 3260-64 หวัข้อคดัสรรเชิงแนวคิดด้านการสร้างและการจดัการการ

แสดง 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

การส ารวจและศึกษาหัวข้อคัดสรรเชิงแนวคิดด้านการสร้างและการจดัการการแสดง โดยจะ
พจิารณาก าหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
LV 3270-74 Selected Topics in Live Event Creation and Management 

Practices 
3 (2-2-5) Credits 

An exploration and practice of selected topics in live event creation and management 
practices. The topic will be announced semester by semester. 
LV 3270-74 หวัข้อคดัสรรเชิงปฏิบติัด้านการสร้างและการจดัการการ

แสดง 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การส ารวจและฝึกฝนหวัขอ้คดัสรรเชงิปฏบิตัดิา้นการสรา้งและการจดัการการแสดง โดยจะพจิารณา
ก าหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
LV 4210 Project Management for Live Performance 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1102 Introduction to Creative Communication 

Integration of knowledge, skills, and techniques in order to conduct research project 
proposal, managing, handle and plan for approval of live event projects, live event campaigns, and 
academic research projects. To implement and execution live events both on ground and related 
area. 
LV 4210 การจดัการโครงการงานแสดงสด 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1102 การสื่อสารสรา้งสรรคเ์บือ้งตน้ 

การบูรณาการความรู้ทกัษะและเทคนิควิธีการเพื่อน ามาท าวิจยั เพื่อเสนอโครงการจดัการและ
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วางแผนโครงงานแสดง การสื่อสารแคมเปญและการวจิยัทางวชิาการ ทัง้ยงัได้พฒันาและจดัการโครงงาน
แสดงทัง้ในพืน้ทีเ่วทแีละพืน้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
LV 4211 Persuasive Marketing for Live Performance 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1101  Introduction to Strategic Communication 

Persuasive marketing for live events and performance include principles of financial and 
budgeting management, writing a proposal, setting up marketing/ PR plan and developing 
communication plan for marketing and evaluation. To create a marketing plan and implementation 
for live events promote. 
LV 4211 การตลาดเพ่ือการโน้มน้าวใจส าหรบังานแสดงสด 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1101 การสื่อสารเชงิกลยทุธิเ์บือ้งตน้ 

การตลาดเพื่อการโน้มน้าวใจส าหรบังานแสดงโดยเน้นการจดัการด้านการเงนิและงบประมาณ
เบื้องต้น การเขยีนโครงงาน  การจดัตัง้แผนการตลาด และการประชาสมัพนัธ์ และการพฒันาแผนการ
สื่อสาร ทางดา้นการตลาด เพื่อวางแผนและด าเนินงานทางการตลาดส าหรบัการโปรโมตงานอเีวน้ท์ 
 
LV 4212 Live Event Creation and Management Workshop 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: ELE 2000 Academic English 
  LV 3301 Script Analysis and Creation for Live Performance 
  LV 3212 Art Direction for Live Events 
  LV 3213 Stage Management for Live Events 
A workshop training in live event creation and management under the supervision of the instructor. 
LV 4212 ปฏิบติัการสร้างและการจดัการการแสดง 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: ELE 2000 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 
  LV 3301 การวเิคราะหแ์ละสรา้งสรรคบ์ทส าหรบังานแสดง 
  LV 3212 การก ากบัศลิป์เพื่องานแสดง 
  LV 3213 การก ากบัเวทเีพื่อการแสดง 
การฝึกฝนปฏบิตักิารสรา้งและการจดัการการแสดงโดยมอีาจารยเ์ป็นผูด้แูล 
 
PR 3240 Public Relations Planning for Enterprise and 

Entrepreneur 
3 (2-2-5) Credits 

Prerequisite: CA 1101 Introduction to Strategic Communication 
  CA 2100 Persuasive Communication 

Situation analysis for public relations campaign design and planning, secondary research 
and primary research, quantitative and qualitative research methods, public relations strategies 
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and tactics for both corporate and entrepreneur levels to develop and execute public relations 
campaign. 
PR 3240 การวางแผนประชาสมัพนัธเ์พ่ือองคก์รธรุกิจและ 

ผูป้ระกอบการ 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

บุรพวชิา: CA 1101 การสื่อสารเชงิกลยทุธเ์บือ้งตน้ 
  CA 2100 การสื่อสารโน้มน้าวใจ 

การวเิคราะหส์ถานการณ์เพื่อการออกแบบวางแผนโครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์การด าเนินการ
วิจัยทัง้เชิงทุติยภูมิและปฐมภูมิ การวิจ ัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลยุทธ์และกลวิธีทางการ
ประชาสมัพนัธ์ทัง้ระดบัองค์กรธุรกจิและระดบัผู้ประกอบการ เพื่อพฒันาและลงมอืปฏบิตัโิครงการรณรงค์
ประชาสมัพนัธ ์
 
PR 3241 Experiential Event Management for Stakeholder Relations 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1101 Introduction to Strategic Communication 

Overview of experiential event management and planning, event stakeholder management, 
event planning process, event conceptualization, event operation, event logistics management, 
press event management in online and offline channels to be able to plan and design experiential 
events for various types of stakeholders. 
PR 3241 การจดัการกิจกรรมเชิงประสบการณ์เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์

กบัผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

บุรพวชิา: CA 1101 การสื่อสารเชงิกลยทุธเ์บือ้งตน้ 
ภาพรวมของการบรกิารจดัการและการวางแผนการจดัการกจิกรรมเชงิประสบการณ์ การจดัการผูม้ ี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการจดักิจกรรม ขัน้ตอนการวางแผนกิจกรรม การวางแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ส าหรบั
กิจกรรม การปฏิบตัิการกิจกรรม การบรหิารโลจสิติกส์ส าหรบักิจกรรม การจดัการกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สื่อมวลชนทัง้ในแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อใหส้ามารถวางแผนและออกแบบกจิกรรมเชงิประสบการณ์
ส าหรบัผูเ้กีย่วขอ้งหลากหลากหลายประเภท 
 
PR 3242 Influencer Relations in Digital Context 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1101 Introduction to Strategic Communication 

Technical and theoretical elements of influencer and celebrity relations, public relations-
based approach to the topic of influencers, monetizing and managing influencers, influencer 
marketing, measuring influence, monitoring influencers, as well as application of digital media for 
public relations purposes of the various types of market to be able to engage and integrate 
influencers in communication plan. 
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PR 3242 การสร้างความสมัพนัธก์บัผูมี้อิทธิพลทางความคิดในบริบท
ดิจิทลั 

3 (2-2-5) หน่วยกิต 

บุรพวชิา: CA 1101 การสื่อสารเชงิกลยทุธเ์บือ้งตน้ 
เทคนิคและองค์ประกอบทางทฤษฎีของการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มอีิทธพิลทางความคดิบนสื่อ

ดจิทิลัและสื่อสงัคมออนไลน์ เทคนิคทางการประชาสัมพนัธส์ าหรบัผูม้อีทิธพิลทางความคดิ การสรา้งรายได ้
การจดัการ และการตลาดผู้มอีิทธพิลทางความคดิ แนวทางในการรบัฟัง ตดิตาม และวดัผลส าหรบัผู้ทรง
อทิธพิลทางความคดิ รวมถึงการน าสื่อดจิทิลัไปใช้เพื่องานประชาสมัพนัธ์ในตลาดต่างๆ เพื่อให้สามารถ
สรา้งปฏสิมัพนัธแ์ละวางแผนงานการสื่อสารผ่านผูท้รงอทิธพิลทางความคดิได ้
 
PR 3243 Content Creation in Public Relations Writing 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: CA 1101 Introduction to Strategic Communication 
  ELE 1002 Communication English II 

Framework and principles of content creation in public relations writing, message design 
and planning, generating publicity, encouraging media coverage, news writing techniques for 
communicating in diverse platforms to generate newsworthy information and accomplish 
organization’s goals. 
PR 3243 การรงัสรรคเ์น้ือหาในการเขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: CA 1101 การสื่อสารเชงิกลยทุธเ์บือ้งตน้ 
  ELE 1002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร2 

กรอบแนวคดิและหลกัการรงัสรรคเ์นื้อหาในการเขยีนเพื่อการประชาสมัพนัธ ์การออกแบบและการ
วางแผนสาร การสร้างสรรค์เผยแพร่ข่าวในสื่อต่างๆ เทคนิคการเขยีนข่าวเพื่อสื่อสารไปยงัผู้รบัสารใน
หลากหลายสื่อ เพื่อสรา้งคุณค่าของขา่วสารขอ้มลูและสนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 
 
PR 3260-64 Selected Topics in Image Management and Public 

Relations Concepts 
3 (3-0-6) Credits 

An exploration and study of selected topics in image management and public relations 
concepts. The topic will be announced semester by semester. 
PR 3260-64 หวัข้อคดัสรรเชิงแนวคิดด้านการบริหารภาพลกัษณ์และการ

ประชาสมัพนัธ์ 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

การส ารวจและศึกษาหวัข้อคดัสรรเชงิแนวคดิด้านการบรหิารภาพลกัษณ์และการประชาสมัพนัธ์ 
โดยจะพจิารณาก าหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
PR 3270-74 Selected Topics in Image Management and Public 

Relations Practices 
3 (2-2-5) Credits 
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An exploration and practice of selected topics in image management and public relations 
practices. The topic will be announced semester by semester. 
PR 3270-74 หวัข้อคดัสรรเชิงปฏิบติัด้านการบริหารภาพลกัษณ์และการ

ประชาสมัพนัธ์ 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การส ารวจและฝึกฝนหวัขอ้คดัสรรเชงิปฏบิตัดิา้นการบรหิารภาพลกัษณ์และการประชาสมัพนัธ์ โดย
จะพจิารณาก าหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
PR 4240 Intercultural and International Communication in Global 

Market 
3 (3-0-6) Credits 

Fundamental elements of intercultural and international communication, basic intercultural 
theories, socio-cultural influence, psycho-cultural influence, environmental influence, adjusting and 
developing the working style when cooperating in multi-culture society, case studies of intercultural 
and international public relations campaign as well as recommending effective international public 
relations techniques to achieve success in the future to open students’ vision and experience of 
globalization. 
PR 4240 การส่ือสารต่างวฒันธรรมและการส่ือสารระหว่างประเทศใน

ตลาดโลก 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

องค์ประกอบพืน้ฐานของการสื่อสารต่างวฒันธรรมและการสื่อสารระหว่างประเทศ ทฤษฎเีบือ้งต้น
เกี่ยวกบัการสื่อสารต่างวฒันธรรม อทิธพิลทางสงัคมวฒันธรรม จติวทิยาวฒันธรรม และสภาพแวดล้อม 
รวมถงึ การปรบัตวัและพฒันาวธิกีารท างานเมือ่รว่มงานในสงัคมทีม่คีวามหลากหลายในวฒันธรรม ตวัอย่าง
กรณีศึกษาของการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์นานาชาติ ตลอดจนแนะน าเทคนิคการประชาสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศที่มปีระสทิธภิาพอนัจะท าให้ประสบผลส าเรจ็สูงสุดในอนาคต เพื่อเปิดวสิยัทศัน์และประสบการณ์
ของนกัศกึษาในยคุโลกาภวิตัน์ 
 
PR 4241 Crisis Communication and Reputation Management 3 (3-0-6) Credits 

Nature of issues and crisis management from a strategic communication perspective, 
various issues, risks and crisis situations, current case studies on strategic issues, risks, and crisis 
communication methods, including how to develop a crisis communication plan in order to manage 
reputation and image of organization to improve learners’ analytical thinking and problem solving 
skills. 
PR 4241 การส่ือสารในภาวะวิกฤตและการบริหารจดัการช่ือเสียง 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ลกัษณะของประเด็นและการจดัการภาวะวกิฤตจากมุมมองของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ประเด็น 
ความเสีย่ง และภาวะวกิฤตในหลากหลายลกัษณะ กรณีศกึษาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนการวางแผนการ
สื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อการบริหารชื่อเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
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วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาเฉพาะหน้าของผูเ้รยีน 
 
PR 4242 Image Management and Public Relations Workshop 3 (2-2-5) Credits 
Prerequisite: ELE 2000 Academic English 
  PR 3240 Public Relations Planning for Enterprise and Entrepreneur 
  PR 3241 Experiential Event Management for Stakeholder Relations 
  PR 3243 Content Creation in Public Relations Writing 
A workshop training in image management and public relations under the supervision of the 
instructor. 
PR 4242 ปฏิบติัการบริหารภาพลกัษณ์และการประชาสมัพนัธ ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
บุรพวชิา: ELE 2000 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 
  PR 3240 การวางแผนประชาสมัพนัธเ์พื่อองคก์รธุรกจิและผูป้ระกอบการ 
  PR 3241 การจดัการกจิกรรมเชงิประสบการณ์เพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง 
  PR 3243การรงัสรรคเ์นื้อหาในการเขยีนเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 
การฝึกฝนปฏบิตักิารบรหิารภาพลกัษณ์และการประชาสมัพนัธ ์โดยมอีาจารยเ์ป็นผูดู้แล 
 

8. Free Elective Courses 
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 

การส ารวจแรงบลัดาลใจ รปูแบบชวีติ และวฒันธรรมนิยมจากมุมมองต่างๆ การวเิคราะหอ์ทิธพิลที่
มต่ีอความคดิสรา้งสรรค ์การตลาด ผูบ้รโิภค และการสื่อสาร 
 
AD 3281 Micro Influencer Communication Strategy 3 (3-0-6) Credits 

Two-step flow communication model, network activation and engagement, brand 
communities, using micro influencers and influencer communication strategies to achieve business, 
brand and marketing objectives 
AD 3281 กลยทุธก์ารส่ือสารไมโครอินฟลูเอนเซอร ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

แบบจ าลองการสื่อสาร two-step flow การใช้งานและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของเครอืข่าย ชุมชน
ตราสนิคา้ การใชผู้ม้อีทิธพิลทางความคดิรายย่อยและการสื่อสารของผูท้ีม่อีทิธพิลทางความคดิในการบรรลุ
วตัถุประสงคท์างธุรกจิ ตราสนิคา้ และการตลาด 
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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 รสนิยมสุนทรียเ์พ่ือการส่ือสารเชิงสร้างสรรค ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การเขยีนค าพูดและองคป์ระกอบศลิป์ส าหรบัการสื่อสารเชงิสรา้งสรรค์ การเลอืกค าพูดและจดัวาง
องคป์ระกอบศลิป์เพื่อสรา้งการสื่อสารการตลาดและตราสนิคา้ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์
 
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 
บรรจภุณัฑแ์ละการตัง้ชื่อตราสนิคา้ 
 
AD 3284 Presentation Design for Pitching 3 (2-2-5) Credits 

Designing presentations and presentation elements layout to create effective, impactful, 
and professional marketing and campaign planning presentations in professional business contexts 
AD 3284 การออกแบบน าเสนอผลงานเพ่ือการขายงาน 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การออกแบบการน าเสนอและการจดัวางองค์ประกอบการน าเสนอเพื่อสรา้งการน าเสนอแผนการ
ตลาดและแผนการรณรงคท์ีม่ปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธผิลและมคีวามเป็นมอือาชพีในบรบิทธุรกจิ 
 
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 ศิลปะและความงดงามในการด ารงชีวิต 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

ศกึษาการท าความเขา้ใจศิลปะต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัความงามในการด ารงชวีติ และการท าความ
เขา้ใจชวีติอย่างรื่นรมยผ์่านงานศิลปะในหลากหลายรปูแบบ อาท ิทศันศลิป์ ดนตร ีวรรณกรรม ภาพยนตร ์
และนาฏยศลิป์ การสรา้งบทสนทนาเกี่ยวกบั ความคดิ, กรอบมโนทศัน์, ภาพ, พฒันาอายตนประสาท 
ส ารวจความรูส้กึและการแสดงออกในลกัษณะต่างๆ เพื่อช่วยพฒันาความคดิ ความสรา้งสรรค์ และความ
ซาบซึง้ในงานศลิปะ และพฒันาความสุขในการด ารงชวีติ 
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CDI 3270-74 Selected Topics in Digital Imagery Practices 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 หวัข้อคดัสรรด้านปฏิบติัการดิจิทลัอิมเมเจอร่ี 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การส ารวจและฝึกฝนหวัขอ้คดัสรรเชงิปฏบิตัดิา้นการออกแบบนิเทศศลิป์และดจิทิลัอมิเมเจอรี ่โดย
ก าหนดหวัขอ้ในแต่ละภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
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 ศิลปะการน าเสนอข้อมลูด้วยภาพ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การศกึษา ความเขา้ใจ และการตระหนักรู้ในด้านศลิปะดจิทิลัที่เชี่ยวชาญด้านการสรา้งภาพ จาก
ขอ้มูลซึ่งค านึงถงึความเชี่ยวชาญในการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลออกมาเป็นสื่อมลัตมิเีดยี การออกแบบที่
สวยงาม เปลีย่นจากขอ้มลูดัง้เดมิเป็นการสื่อสารดว้ยภาพ และเสน้ทางสู่การตดัสนิใจในการออกแบบ 
 
DM 3281 Arts of 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 ศิลปะการถ่ายท าภาพยนตร ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

ความรูท้ี่จ าเป็นด้านเทคนิคและแนวความคดิของการถ่ายภาพยนตร์ผ่านการสร้างภาพยนตร์สัน้ 
การใช ้เครือ่งมอืและเทคนิคต่างๆ ภาษาภาพของการถ่ายท าภาพยนตร ์การก ากบั การถ่ายท า การท าสตอ
รเีบอรด์ บทบาทและความรบัผดิชอบส าหรบัทมีงานฝ่ายผลติแต่ละต าแหน่ง ฝีกประสบการณ์ภาคปฏบิตักิบั
นกัถ่ายภาพยนตรม์อือาชพี 
 
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 
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วางแผนการสื่อสารด้วยสตรมีมงิออนไลน์ รวมถึงการหาแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์การสตรมีที่
เหมาะสม การเลอืกพรเีซนเตอรท์ี่เหมาะกบัธุรกจิ การโต้ตอบกบัผู้ชมออนไลน์แบบสด เพิม่การมสี่วนร่วม
ของผูช้ม และการวเิคราะห์ขอ้มูลผู้ชมเพื่อความเขา้ใจวธิรีวมการสตรมีสดไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การ
สื่อสารผ่านสื่อของธุรกจิ 
 
DM 3283 Online 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 การออกแบบแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

ภาพรวมและภาคปฏบิตัขิองกระบวนการการออกแบบเชงิโต้ตอบ ต้นแบบเชงิโต้ตอบ การสร้าง
เวบ็ไซต ์และการออกแบบแอปพลเิคชนับนดจิทิลัแพลตฟอรม์ตัง้แต่พืน้ฐาน 
 
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 

มุ่งเน้นไปทีแ่นวโน้มและนวตักรรมทีจ่ะเกดิขึน้และเทคโนโลยดีจิทิลั , ความคดิสรา้งสรรค์, บทบาท, 
หน้าที ่และน าความรูไ้ปใชก้บัสื่อดจิทิลัเพื่อการสื่อสารในแพลตฟอรม์ต่างๆ 
 
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 

การประยุกต์หลักทางธุรกิจเพื่อสร้างทีมอีสปอร์ต ซึ่งรวมถึงการออกแบบกลยุทธ์การสตรีม 
พนัธมติรทางธุรกจิ และการมสี่วนรว่มของแฟนๆการวางแผน จดัการ และส่งเสรมิกจิกรรมและการแขง่ขนั 
 
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, online community management 
IG 3281 การสร้างเน้ือหาส าหรบัการสตรีมเกม 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
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เรยีนรู้ข้อก าหนดแพลตฟอร์มการสตรมีเกมส์ การโต้ตอบกบัสตรมีเกมส์ ก าหนดการและความ
สม ่าเสมอ คุณภาพการผลติ และอุปกรณ์ พฒันาแบรนด์ส่วนบุคคลและเนื้อหาที่ดงึดูดผู้ชม  การบรหิาร
ชุมชนออนไลน์ 
 
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 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบัแอนิเมชัน่และเกม 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

หลกัการพืน้ฐานของเกมส ์และการพฒันาเกมส ์รวมถงึกลไกของเกมส ์การเล่นและการเล่าเรื่องของ
ผูเ้ล่น เกมส ์ซึง่รวมถงึการพฒันาดา้นเทคนิคและการเล่าเรือ่ง ของภาพยนตรแ์อนนิเมชัน่ 
 
GDC 3270-74 Selected Topics in Graphic Design Practices 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 หวัข้อคดัสรรด้านปฏิบติัการออกแบบนิเทศศิลป์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การส ารวจและฝึกฝนหวัขอ้คดัสรรเชงิปฏบิตัดิา้นการออกแบบนิเทศศลิป์ โดยก าหนดหวัขอ้ในแต่ละ
ภาคการศกึษาตามความเหมาะสม 
 
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 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย แต่งหน้า และการท าสไตล่ิง 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การคดัสรรเครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้าส าหรบั งานแสดง แนวคดิของการคดัสรรเครื่องแต่ง
กายและ การแต่งหน้า ส าหรบังานแสดงการคดัสรรอย่างเหมาะสม กบักาลเทศะ  ประวตัิเครื่องแต่งกาย
นิยามของเครื่อง แต่งกาย เครื่องแต่งกายกบัแฟชัน่ กระบวนการของการ ออกแบบและคดัสรรเครื่องแต่ ง
กายและการฝึกปฏบิตักิาร 
 
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. 
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LV 3281 การฝึกฝนทกัษะการแสดงเพ่ือการพฒันาบคุลิกภาพ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
การพฒันาบุคลกิภาพ การเตรยีมความพรอ้มด้านจติใจ และร่างกาย การรบัรูต้นเอง การวเิคราะห์

จดุแขง็และ จุดอ่อนธรรมชาตขิองมนุษย ์การรบัรูข้องมนุษย ์กฏการดงึดูดความสนใจ การตระหนักรูคุ้ณค่า
ในตนเอง ความมัน่ใจในตนเอง งานแสดงท่าทางงานแสดงออก ทางสหีน้า การฝึกฝนการใชเ้สยีงการพูดใน
ทีชุ่มชน การแต่งกาย และแต่งหน้าส าหรบัโอกาสต่างๆ 
 
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 

การสร้างฉากและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งานแสดง การใช้ พื้นที่ กระบวนการออกแบบฉากและ
อุปกรณ์ประกอบฉาก รวมทัง้เอกสารดา้นการออกแบบ แนวคดิของฉากและ อุปกรณ์ประกอบฉาก รปูแบบ
และแนวทางการน าเสนอ ของฉาก แนวคดิในการออกแบบการท าฉากเบือ้งต้น อุปกรณ์และเครื่องมอืในการ
สรา้งสรรคฉ์ากและอุปกรณ์ประกอบฉาก และการฝึกปฏบิตัดิา้นการท าฉากเบือ้งตน้ 
 
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 ที่เกดิขึน้ทัว่โลก เพื่อให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในโครงสร้างและแก่นของการท างานด้านเฟสติวลั ซึ่งรวม ไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมสื่อโดยปัจจยัในส่วนของเศรษฐกิจการเมอืง การเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี
แนวโน้มต่างๆนี้รวมไปถึงนโยบายสื่อ ระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการผลติเนื้อหาในสื่อรปูแบบต่างๆ 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, 
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scene interpretation, and integration of  vocal and physical skill for camera and live performance. 
LV 3284 การแสดงส าหรบัหน้ากล้องและการแสดงสด 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

การตีความบท การใช้พื้นที่ส าหรบังานแสดง จนิตนาการ อารมณ์ การสร้างสรรค์ตัวละคร การ
ตคีวามตวัละคร การสร้างสรรค์ด้านการเคลื่อนไหว การรบัรู ้วตัถุประสงค์ ของตวัละครส าหรบังานแสดง
ละคร การตคีวามเหตุการณ์ และการบูรณาการทกัษะการใช้เสยีง และร่างกายส าหรบั งานแสดงหน้ากลอ้ง
และการแสดงสด 
 
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 

การวางแผนกลยทุธเ์นื้อหาดว้ยขอ้มลู ทัง้ในมมุมองเชงิทฤษฎแีละเชงิปฏบิตั ิกลยุทธใ์นการวางแผน
เนื้อหาในสื่อเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการน ากลยุทธ์ไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลาย เพื่อใหส้ามารถสรา้งสรรคแ์ละวางแผนเนื้อหาอย่างมกีล
ยทุธโ์ดยใชข้อ้มลูเป็นองคป์ระกอบ 
 
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 เคร่ืองมือและกิจกรรมทางการประชาสมัพนัธ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

วธิกีาร เทคนิค และกิจกรรมพื้นฐาน อาท ิการมสี่วนร่วมในสื่อสงัคม การด าเนินกิจกรรมชุมชน
สมัพนัธ ์อนัจะท าใหว้ตัถุประสงคท์างการประชาสมัพนัธส์มัฤทธิผ์ลดขีึน้ รวมทัง้สามารถใชเ้ครื่องมอืทางการ
สื่อสารต่างๆ ของนกัประชาสมัพนัธม์อือาชพี เพื่อท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวแ้ละสรา้งภาพลกัษณ์ที่
ดใีหแ้ก่องคก์ร 
 
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 
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advocate the students for applying knowledge in their daily routine and socialization. 
PR 3282 การสร้างตราสินค้าบคุคลและการบริหารภาพลกัษณ์ 3 (2-2-5) หน่วยกิต 

หลกัการและเทคนิคในการพฒันาบุคลกิภาพ การบรหิารภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล และการสรา้งตรา
สนิคา้บคุคล การเปิดเผยตวัตนทีแ่ทจ้รงิอยา่งเหมาะสม การปรบัปรงุภาพลกัษณ์ภายนอก เช่น การแต่งหน้า 
การแต่งผม การแต่งกาย การสื่อสารในสงัคมโดยใชก้จิกรรมทางสงัคมและการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม เพื่อ
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดน้ าความรูไ้ปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัและการเขา้สงัคมอย่างเหมาะสม 
 
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 

หลกัการบรหิารภาพลกัษณ์องค์กร เทคนิคต่างๆ ในการสื่อสารที่ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้แก่
องคก์ร รวมถงึการสื่อสารในองคก์ร อตัลกัษณ์ขององคก์ร ภาพลกัษณ์ และชื่อเสยีง ตลอดจนหลกัการแสดง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร หลกัการสื่อสารอย่างปลอดภยัและเหมาะสมเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
บรรษทัภบิาลเพื่อสงัคม และกจิการเพื่อสงัคม อนัจะน าไปสู่การส่งเสรมิภาพลกัษณ์องคก์รและการบรหิาร
จดัการชื่อเสยีงขององคก์ร 
 
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 

การวิเคราะห์กระแสนิยมและสถานการณ์ปัจจุบนัต่างๆ ในระดบัมหภาค รวมถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างสื่อต่างๆ กบัประชาชนในสงัคม ตลอดจนการประยุกต์ใชข้อ้มลูจากการวเิคราะห์กระแสความนิยม
และสถานการณ์ปัจจบุนั เพื่อน ามาพฒันาใชส้ าหรบัวตัถุประสงคท์างการประชาสมัพนัธ์ 
 


