คณะนิเทศศาสตร์กาหนดให้นกั ศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชัน้ ปี ท่ี 1 หลักสูตรภาคปกติ
(รหัส 164, 664 ) ทุกคน (ยกเว้น สาขา PFA –EDM –CA (5มุง่ เน้น) ) ต้องลงทะเบียนเลือกวิชาเอกและวิชาโททาง
อินเทอร์เน็ต ระหว่างวันอังคารที่ 3 พ.ค. 65 เวลา 9.00 น. – อังคารที่ 17 พ.ค. 65 เวลา 16.00 น.
โดยมีรายละเอียดของการเลือกแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
นศ.คณะนิเทศศาสตร์ชนั้ ที่ 1
รหัส 164 และ 664 (นศ.iFIT)
กลุ่มที่ 1. นักศึกษาทีเ่ รียน
สาขาวิชาต่อไปนีไ้ ม่ตอ้ งเลือก
วิชาเอกและวิชาโท

เลือกวิชาโทได้ 1 สาขาเท่านั้น
และต้องไม่ซา้ กับวิชาเอก
1.สาขาวิชาศิลปะการแสดง(PFA) ไม่ตอ้ งเลือกวิชาเอก-วิชาโท
2.สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และ
การจัดนิทรรศการและการประชุม
(EDM)
3.นิเทศศาสตร์ (1.มุง่ เน้นการ
ประชาสัมพันธ์ดิจิทลั (PR)
2.มุง่ เน้นวารสารศาสตร์ดิจิทลั
เลือกวิชาเอก

(JR)

3.มุง่ เน้นการโฆษณาดิจิทลั (AD)
4.มุง่ เน้นการสื่อสารแบรนด์
สร้างสรรค์ (BD)
5.มุง่ เน้นการสร้างแบรนด์อินฟลู
เอนเซอร์ (BF) )

กลุ่มที่ 2.
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ปี 1 ทีย่ ัง
ไม่เคยเลือกวิชาเอกและวิชาโท

เลือกวิชาเอกได้ 1 สาขา
เท่านั้น (2.2 – 2.8)

เลือกวิชาโทได้ 1 สาขาเท่านั้น
และต้องไม่ซา้ กับวิชาเอก
(2.1 -2.9)

2.1 สาขาศิลปะการแสดง (PFA)
2.2 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และ การผลิตสื่อ
สตรีมมิ่ง (BRS)
2.3 สาขาการผลิตเนือ้ หาสร้างสรรค์
และประสบการณ์ดิจิทลั (CDE)
2.4 มุง่ เน้นการประชาสัมพันธ์
ดิจิทลั (PR)

เอก-เต็มแล้ว
รับนศ เอก 560 คนเท่านัน้

รับนศ.โทไม่จากัดจานวน
รับนศ.โทไม่จากัดจานวน

รับนศ เอก ไม่จากัดจานวน

รับนศ.โท 80 คนเท่านัน้

รับนศ เอก ไม่จากัดจานวน

รับนศ.โทไม่จากัดจานวน

2.5 มุง่ เน้นวารสารศาสตร์ดิจิทลั
(JR)
2.6 มุง่ เน้นการโฆษณาดิจิทลั (AD)

2.7 มุง่ เน้นการสื่อสารแบรนด์
สร้างสรรค์ (BD)
2.8 มุง่ เน้นการสร้างแบรนด์อนิ ฟลู

เอนเซอร์ (BF)
2.9 คณะดิจิทลั มีเดียและศิลปะ

ภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์
(FM)
2.10 สาขาการผลิตอีเว้นท์และการ
จัดนิทรรศการและการประชุม(EDM)

(ถ้าเลือกเอก PR ไม่ตอ้ งเลือกวิชา
โท)
รับนศ เอก ไม่จากัดจานวน
(ถ้าเลือกเอก JR ไม่ตอ้ งเลือกวิชา
โท)
รับนศ เอก ไม่จากัดจานวน
(ถ้าเลือกเอก ADไม่ตอ้ งเลือกวิชา
โท)
รับนศ เอก ไม่จากัดจานวน
(ถ้าเลือกเอก BD ไม่ตอ้ งเลือกวิชา
โท)
รับนศ เอก ไม่จากัดจานวน
(ถ้าเลือกเอก BF ไม่ตอ้ งเลือกวิชา
โท)
เอก-เต็มแล้ว

เอก-เต็มแล้ว

รับนศ.โทไม่จากัดจานวน

รับนศ.โทไม่จากัดจานวน

รับนศ.โทไม่จากัดจานวน

รับนศ.โทไม่จากัดจานวน

รับนศ.โท 80 คนเท่านัน้

ไม่รบั นักศึกษาโทในปี นี ้

กลุ่มที่ 3.
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ปี 1 ทีเ่ คย
เลือกวิชาเอกตัง้ แต่แรกเข้าแล้ว

จะไม่ตอ้ งเลือกเอก

เลือกวิชาโทได้ 1 สาขาเท่านั้น
และต้องไม่ซา้ กับวิชาเอก
(2.1 -2.9)

2.1 สาขาศิลปะการแสดง (PFA)
2.2 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และ การผลิตสื่อ
สตรีมมิ่ง (BRS)
2.3 สาขาการผลิตเนือ้ หาสร้างสรรค์
และประสบการณ์ดิจิทลั (CDE)
2.4 มุง่ เน้นการประชาสัมพันธ์
ดิจิทลั (PR)
2.5 มุง่ เน้นวารสารศาสตร์ดิจิทลั
(JR)

-

รับนศ.โทไม่จากัดจานวน
รับนศ.โทไม่จากัดจานวน

-

รับนศ.โท 80 คนเท่านัน้

ไม่ตอ้ งเลือกเอกและโทแล้ว

รับนศ.โทไม่จากัดจานวน
รับนศ.โทไม่จากัดจานวน

2.6 มุง่ เน้นการโฆษณาดิจิทลั (AD)
2.7 มุง่ เน้นการสื่อสารแบรนด์
สร้างสรรค์ (BD)
2.8 มุง่ เน้นการสร้างแบรนด์อนิ ฟลู
เอนเซอร์ (BF)
2.9 คณะดิจิทลั มีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์
(FM)
2.10 สาขาการผลิตอีเว้นท์และการ
จัดนิทรรศการและการประชุม(EDM)

ไม่ตอ้ งเลือกเอกและโทแล้ว

รับนศ.โทไม่จากัดจานวน
รับนศ.โทไม่จากัดจานวน
รับไม่จากัดจานวน

-

ไม่ตอ้ งเลือกเอกและโทแล้ว

รับเฉพาะวิชาโท จานวน 80 คน
เท่านัน้
ไม่รบั นักศึกษาโทในปี นี ้

หมายเหตุ
นักศึกษาที่เลือกวิชาเอกและโท ทางออนไลน์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิชาเอก-โท ได้ตอ้ งเรียนไปอย่างน้อย 1
ภาคการศึกษา ดังนัน้ ก่อนตัดสินใจเลือกต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน จะอ้างว่ากดผิดหรือเพื่อนเลือกให้ หรือ
เหตุผลใดๆก็ตามไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

นักศึกษาทีไ่ ม่เลือกเอกและโททางออนไลน์ นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียน

ล่วงหน้าของภาคการศึกษาที่ 1-2565 ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565
- ขอเลือกวิชาเอกและวิชาโทล่าช้า ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2565
ติดต่อคณะนิเทศศาสตร์ โทร.02-407-3888 ต่อ 2650, 2399, 2370, หรือ 098-2570226 หรือ
https://www.facebook.com/BUCAfanpage/
- ถ้าต้องการขอเปลี่ยนวิชาเอก ให้ตดิ ต่อฝ่ ายทะเบียน หรือดูประกาศที่ https://bulinks.bu.ac.th/servicepetition-new/

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

