
   

                        คณะนิเทศศาสตรก์ าหนดใหน้กัศกึษาคณะนิเทศศาสตร ์ชัน้ปีท่ี 1 หลกัสตูรภาคปกติ  

           (รหสั 164, 664 ) ทกุคน (ยกเวน้ สาขา PFA –EDM –CA (5มุง่เนน้)  ) ตอ้งลงทะเบียนเลือกวิชาเอกและวิชาโททาง 

           อินเทอรเ์น็ต ระหว่างวนัองัคารที ่3 พ.ค. 65 เวลา 9.00 น. – องัคารที ่17 พ.ค. 65 เวลา 16.00 น.  
โดยมีรายละเอียดของการเลือกแบง่เป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

 

นศ.คณะนิเทศศาสตรชั์น้ที ่1    
รหสั 164 และ 664 (นศ.iFIT) 

เลือกวิชาเอก เลือกวชิาโทได ้1 สาขาเทา่น้ัน 

และตอ้งไม่ซ า้กับวชิาเอก 

กลุ่มที ่1. นักศึกษาทีเ่รียน
สาขาวชิาตอ่ไปนีไ้ม่ตอ้งเลือก
วิชาเอกและวิชาโท 
 

1.สาขาวิชาศลิปะการแสดง(PFA) 
2.สาขาวิชาการผลิตอีเวน้ทแ์ละ
การจดันิทรรศการและการประชมุ 
(EDM) 
3.นิเทศศาสตร ์ (1.มุง่เนน้การ
ประชาสมัพนัธด์ิจิทลั (PR)           
2.มุง่เนน้วารสารศาสตรด์ิจิทลั 
(JR)                                                        

3.มุง่เนน้การโฆษณาดิจิทลั (AD)              
4.มุง่เนน้การสื่อสารแบรนด์
สรา้งสรรค ์(BD) 
5.มุง่เนน้การสรา้งแบรนดอ์ินฟลู
เอนเซอร ์(BF) ) 

ไม่ตอ้งเลือกวิชาเอก-วิชาโท 

กลุ่มที ่2. 
นักศกึษานิเทศศาสตร ์ปี1 ทีย่ัง
ไม่เคยเลือกวิชาเอกและวิชาโท 

 
 
เลือกวิชาเอกได ้1 สาขา
เทา่น้ัน (2.2 – 2.8) 

 
 
เลือกวชิาโทได ้1 สาขาเทา่น้ัน 

และตอ้งไม่ซ า้กับวชิาเอก  
(2.1 -2.9)  

2.1 สาขาศลิปะการแสดง (PFA) เอก-เต็มแลว้ รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 

2.2 สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง 
วิทยโุทรทศัน ์และ การผลิตสื่อ
สตรีมมิ่ง  (BRS) 

รบันศ เอก 560 คนเท่านัน้  รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 

2.3 สาขาการผลติเนือ้หาสรา้งสรรค์
และประสบการณด์ิจิทลั (CDE) 

รบันศ เอก ไม่จ ากดัจ านวน รบันศ.โท 80 คนเท่านัน้ 

2.4 มุง่เนน้การประชาสมัพนัธ์
ดิจิทลั (PR) 

รบันศ เอก ไม่จ ากดัจ านวน รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 



   

(ถา้เลือกเอก PR ไม่ตอ้งเลือกวิชา
โท)  

2.5 มุง่เนน้วารสารศาสตรด์ิจิทลั 
(JR)  

รบันศ เอก ไม่จ ากดัจ านวน 
(ถา้เลือกเอก JR ไม่ตอ้งเลือกวิชา
โท) 

รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 

2.6 มุง่เนน้การโฆษณาดิจิทลั (AD) รบันศ เอก ไม่จ ากดัจ านวน 
(ถา้เลือกเอก ADไม่ตอ้งเลือกวิชา
โท) 

รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 

2.7 มุง่เนน้การสื่อสารแบรนด์
สรา้งสรรค ์(BD) 

รบันศ เอก ไม่จ ากดัจ านวน 
(ถา้เลือกเอก BD ไม่ตอ้งเลอืกวิชา
โท) 

รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 

2.8 มุง่เนน้การสรา้งแบรนดอ์นิฟลู
เอนเซอร ์(BF)  

รบันศ เอก ไม่จ ากดัจ านวน 
(ถา้เลือกเอก BF ไม่ตอ้งเลือกวิชา
โท) 

รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 

2.9 คณะดจิิทลัมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร ์สาขาวิชาภาพยนตร ์
(FM) 

  เอก-เต็มแลว้ รบันศ.โท 80 คนเท่านัน้ 

2.10 สาขาการผลิตอีเวน้ทแ์ละการ
จดันิทรรศการและการประชมุ(EDM) 

  เอก-เต็มแลว้ ไม่รบันกัศกึษาโทในปีนี ้

กลุ่มที ่3. 
นักศกึษานิเทศศาสตร ์ปี1 ทีเ่คย
เลือกวชิาเอกตัง้แตแ่รกเข้าแล้ว 

 
 

จะไม่ตอ้งเลือกเอก 

 
 
เลือกวชิาโทได ้1 สาขาเทา่น้ัน 

และตอ้งไม่ซ า้กับวชิาเอก 
(2.1 -2.9) 

2.1 สาขาศลิปะการแสดง (PFA) ไมต่อ้งเลือกเอกและโทแลว้ รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 

2.2 สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง 
วิทยโุทรทศัน ์และ การผลิตสื่อ
สตรีมมิ่ง  (BRS) 

- รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 

2.3 สาขาการผลติเนือ้หาสรา้งสรรค์
และประสบการณด์ิจิทลั (CDE) 

- รบันศ.โท 80 คนเท่านัน้ 

2.4 มุง่เนน้การประชาสมัพนัธ์
ดิจิทลั (PR) 

 
 
 
 

รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 

2.5 มุง่เนน้วารสารศาสตรด์ิจิทลั 
(JR)  

รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 



   

นักศกึษาทีไ่ม่เลือกเอกและโททางออนไลน ์นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบยีน

ล่วงหน้าของภาคการศกึษาที ่1-2565 ช่วงเดอืนกรกฎาคม 2565 

- ขอเลือกวิชาเอกและวิชาโทล่าช้า  ระหวา่งวนัท่ี 23 – 30 พฤษภาคม 2565 
ตดิต่อคณะนิเทศศาสตร ์ โทร.02-407-3888 ตอ่ 2650, 2399, 2370, หรอื 098-2570226 หรอื  
https://www.facebook.com/BUCAfanpage/ 

- ถ้าต้องการขอเปล่ียนวิชาเอก ใหต้ดิตอ่ฝ่ายทะเบยีน หรือดปูระกาศที ่ https://bulinks.bu.ac.th/service-

petition-new/ 

หากนักศกึษามีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิไดท้ีค่ณะนิเทศศาสตร ์

โทร.02-407-3888 ต่อ 2650, 2399, 2370, หรือ 098-2570226 
หรือ https://www.facebook.com/BUCAfanpage/ 

  

2.6 มุง่เนน้การโฆษณาดิจิทลั (AD)  
ไมต่อ้งเลือกเอกและโทแลว้ 

รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 

2.7 มุง่เนน้การสื่อสารแบรนด์
สรา้งสรรค ์(BD) 

รบันศ.โทไมจ่ ากดัจ านวน 

2.8 มุง่เนน้การสรา้งแบรนดอ์นิฟลู
เอนเซอร ์(BF)  

รบัไม่จ ากดัจ านวน 

2.9  คณะดจิิทลัมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร ์สาขาวิชาภาพยนตร ์
(FM) 

-  รบัเฉพาะวิชาโท จ านวน 80 คน
เท่านัน้ 

2.10 สาขาการผลิตอีเวน้ทแ์ละการ
จดันิทรรศการและการประชมุ(EDM) 

ไมต่อ้งเลือกเอกและโทแลว้ ไม่รบันกัศกึษาโทในปีนี ้

หมายเหตุ   
นกัศกึษาท่ีเลอืกวิชาเอกและโท ทางออนไลนแ์ลว้จะไมส่ามารถเปลี่ยนวิชาเอก-โท ไดต้อ้งเรยีนไปอยา่งนอ้ย 1 
ภาคการศกึษา ดงันัน้ก่อนตดัสินใจเลือกตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบก่อน จะอา้งวา่กดผิดหรอืเพื่อนเลือกให ้หรอื
เหตผุลใดๆก็ตามไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได ้  
 

https://www.facebook.com/BUCAfanpage/

