6. รูปประกอบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ�ื่อสาร

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อธุุรกิิจ
Bachelor of Science Program in Digital Technology for Business
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีองค์์ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ธุุรกิิจดิิจิิทััล การ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลการออกแบบกราฟิิกและปฏิิสััมพัันธ์์ โดยบููรณาการศาสตร์์เทคโนโลยีี
และศาสตร์์การออกแบบเพื่่�อประยุุกต์์ใช้้ในการบริิหารจััดการทางธุุรกิิจ
เป็็นหลัักสููตรที่่�มุ่่�งเน้้นทัักษะการเป็็นผู้้ป� ระกอบการ ที่่�สามารถพััฒนาและนำเสนอแผน
ธุุรกิิจรวมทั้้�งการออกแบบเพื่่�อสร้้างสื่่�อดิิจิิทััล โมดููลซอฟต์์แวร์์หรืือแพลตฟอร์์มธุุรกิิจที่่�
ใช้้ดิิจิิทััลขัับเคลื่่�อน
มุ่่�งเน้้นพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีทััศนคติิที่่�เหมาะสมในวิิชาชีีพควบคู่่�กัับทัักษะที่่�จำเป็็นใน
5. ช-องทางติดต-อ
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�สามารถบููรณาการองค์์ความรู้้ด้้� านเทคโนโลยีีเพื่่อ� พััฒนาและขัับเคลื่่อ� น
ธุุรกิิจดิิจิิทััลที่่�จะสร้้างขีีดความสามารถทางการแข่่งขัันของประเทศทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�น
จนถึึงระดัับนานาชาติิ
มีีการฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพในรููปแบบฝึึกงานหรืือรููปแบบสหกิิจศึึกษาเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
ได้้ฝึึกปฏิิบััติิงานในสภาพแวดล้้อมการทำงานจริิง

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
www.ict.su.ac.th
นัักวิิเคราะห์์และออกแบบธุุรกิิWebsite
จที่่�ใช้้ดิิจิิทั: ัลขั
ับเคลื่่�อน
นัักพััฒนา นัักวางแผนด้้านการตลาดดิิจิิทััล
ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจที่่�ใช้้ดิิจิิทััลขัับเคลื่่�อน
กราฟฟิิกดีีไซน์์
นัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์ นัักเทคโนโลยีีสารสนเทศ
นัักการตลาดดิิจิิทััล
5. ช-องทางติดต-อ

Website : www.ict.su.ac.th

Website : www.ict.su.ac.th
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ช-องทางติดต-อ

Facebook : Ictsilpakorn

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
เพื่่�อการออกแบบ
Bachelor of Science Program in Digital Technology
for Design
www.ict.su.ac.th

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

Website :

6. รูปประกอบ

เป็็นหลัักสููตรที่่�บููรณาการศาสตร์์ศิิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้าด้้วยกััน
เน้้นการบ่่มเพาะความรู้้�พื้้�นฐานที่่�แข็็งแรงนำไปประยุุกต์์ต่่อยอดได้้
มุ่่�งเน้้นการออกแบบสร้้างสรรค์์ผล งาน การคิิ ดวิิ เ คราะห์์ อ ย่่ า งเป็็ นระบบ สัั ม ผัั ส
ประสบการณ์์การสร้้างผลงานโปรเจคร่่วมกัับมืืออาชีีพ สามารถนำผลงานไปใช้้ได้้จริิง
ฝึึกให้้ผู้้�เรีียนมีีความพร้้อมทั้้�งทัักษะความรู้้� ทัักษะสื่่�อสารและการทำงานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
อย่่างมืืออาชีีพ
มีี 3 วิิชาเอกให้้เลืือกเข้้าศึึกษา คืือ
1. วิิชาเอกการออกแบบอิินเทอร์์แอคทีีฟแอปพลิิเคชััน			
2. วิิชาเอกการออกแบบแอนิิเมชััน
3. วิิชาเอกการออกแบบเกม

5.

พที่่�ดสต-ามารถประกอบได้้
หลัังสำเร็็จการศึึกษา
ช-อาชีี
องทางติ
อ
นัักออกแบบภาพเคลื่่�อนไหว 2 มิิติิ และ 3 มิิติิ
นัักออกแบบกราฟิิกและกราฟิิกเคลื่่อ� นไหว, วิิชวลเอฟเฟคอาร์์ตติิส, เทคนิิคคอลอาร์์ตติิส
นัักออกแบบและพััฒนาเกมในรููปแบบต่่าง ๆ
นัักออกแบบและพััฒนา Front-end / Back-end, UX/UI, แอปพลิิเคชัันและ
สื่่�ออิินเทอร์์แอคทีีฟ
นัักออกแบบและพััฒนาหลัักสููตรอีีเลิิร์น์ นิ่่�ง และสื่่อ� การเรีียนการสอนแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
Facebook
: Ictsilpakorn
นัักออกแบบและพัั
ฒนาโปรแกรมประยุุกต์์บนอุุปกรณ์์สื่่�อสารแบบพกพา
5.
ช-องทางติดต-อ

Website
: www.ict.su.ac.th
Website
: www.ict.su.ac.th Facebook
Facebook
: Ictsilpakorn
: Ictsilpakorn
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ�ื่อสาร
6. รูปประกอบ
หลัักสููตรนิิเทศศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชานิิเทศศาสตร์์
Bachelor of Arts Program in Communication Arts6. รูปประกอบ

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

ผู้้เ� รีียนจะได้้เรีียนพื้้�นฐานด้้านศิิลปะและการออกแบบทั้้�งการวาดด้้วยมืือและการใช้้โปรแกรมออกแบบต่่าง ๆ
หลัักสููตรมุ่่�งให้้ผู้้เ� รีียนมีีความรู้้ท� างด้้านนิิเทศศาสตร์์ในยุุคดิจิิ ทัิ ลั ผ่่านวิิชา หลัักการสื่่อ� สาร ทฤษฎีีนิเิ ทศศาสตร์์
ฯลฯ รวมถึึงฝึึกทัักษะที่่�สำคััญของการเป็็นนัักนิิเทศศาสตร์์ ผ่่านวิิชาการเก็็บและจััดการข้้อมููลทาง
นิิเทศศาสตร์์ การคััดสรรข้้อมููลและนำเสนอ การถ่่ายภาพเพื่่�อการสื่่�อสาร เป็็นต้้น ผู้้�เรีียนจะทำงานผ่่านวิิธีี
คิิดของการทำงานสื่่�อบนแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ และปรัับประยุุกต์์ทั้้�งเนื้้�อหาและวิิธีีการนำเสนอให้้เหมาะสม
กัับการเปลี่่�ยนแปลงของสื่่�อได้้
หลัักสููตรแบ่่งเอกตามความสนใจของผู้้เ� รีียนออกเป็็นอีีก 3 เอก ได้้แก่่ เอกการสื่่อ� สารเชิิงธุุรกิิจ (มุ่่�งเน้้นศึึกษา
ด้้านการโฆษณาและการลููกค้้าสััมพัันธ์์ สื่่อ� สารกัับกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างไรให้้ได้้ผลลััพธ์ที่่์ ต้้� องการในเชิิงธุุรกิิจ)
เอกวารสารศาสตร์์บููรณาการและสื่่�อทััศน์์ (มุ่่�งเน้้นการสร้้างผลงานโดยนำเอาข้้อเท็็จจริิงมาเล่่าในรููปแบบ
ต่่าง ๆ ทั้้�งงานแบบบัันเทิิงและงานวารสารศาสตร์์) และเอกภาพยนตร์์ (เน้้นการเรีียนรู้้�กระบวนการสร้้าง
ภาพยนตร์์ดิจิิ ทัิ ลตั้้
ั ง� แต่่การคิิด การสร้้างไปจนถึึงการเผยแพร่่) สอดรัับกัับความสนใจเฉพาะด้้านของผู้้เ� รีียน
ให้้มีีทัักษะเอกลึึกลงไป
กระบวนการจุุลนิิพนธ์์ที่่�ผู้้�เรีียนได้้ทำโครงการจบการศึึกษาของตนเอง เป็็นการประมวลความรู้้�ตลอดการ
เรีียน 4 ปีี ผลงานจุุลนิิพนธ์์นี้้� เป็็น portfolio ที่่�ได้้รัับการยอมรัับทั้้�งในการสมััครงานหรืือต่่อยอดในการ
ทำงานต่่อไปได้้
มีีการฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกปฏิิบััติิงานในสภาพแวดล้้อมการทำงานจริิง และได้้รัับ
ความรู้้�จากบุุคลากรมืืออาชีีพในวงการ
จััดการเรีียนการสอนที่่� ม.ศิิลปากร เมืืองทองธานีี ซึ่่�งใกล้้กัับสถานที่่�จััดงานต่่าง ๆ ผู้้�เรีียนสามารถเข้้าถึึง
หาความรู้้�จากนิิทรรศการต่่าง ๆ ที่่�จััดที่่� Impact Arena หรืือฮอลล์์ใกล้้เคีียง ได้้โดยสะดวก

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

5.

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษาของนัักศึึกษาวิิชาเอกการสื่่�อสารเชิิงธุุรกิิจ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการสื่่�อสารการตลาด ผู้้�วางแผนการสื่่�อสารเชิิงกลยุุทธ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการ
วางแผนสื่่�อนัักสร้้างสรรค์์งานสื่่�อสารการตลาด นัักออกแบบเนื้้�อหาการสื่่�อสารการตลาด นัักออกแบบสื่่�อ
โฆษณา ผู้้�บริิหารจััดการแบรนด์์ ผู้้�บริิหารงานลููกค้้าสััมพัันธ์์ ผู้้�บริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า ผู้้�บริิหารงาน
ช-อลููกค้้า
งทางตินัักดพััต-ฒอนาการบริิการลููกค้้านัักพััฒนาข้้อมููลลููกค้้า นัักพััฒนาธุุรกิิจและองค์์กร นัักการตลาดฐานข้้อมููล
อาชีีพที่่ส� ามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษาของนัักศึึกษาวิิชาเอกวารสารศาสตร์์บููรณาการและสื่่อ� ทััศน์์
	นัักข่่าว นัักสร้้างสรรค์์คอนเทนต์์ (content creator) VIDEO Journalist Multiplatform
Journalist นัักสื่่�อสารประเด็็นสัังคม นัักสร้้างสารคดีี คอลััมนิิสต์์ นัักออกแบบกราฟิิกสำหรัับสื่่�อสาร
นัักวิิชาการสื่่�อ บรรณาธิิการ เจ้้าของเพจ นัักสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาทางการตลาด
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษาของนัักศึึกษาวิิชาเอกภาพยนตร์์
ผู้้�อำนวยการสร้้างภาพยนตร์์ ผู้้�กำกัับภาพยนตร์์ ผู้้�กำกัับภาพ ผู้้�ช่่วยผู้้�กำกัับภาพยนตร์์ ผู้้�กำกัับ
ศิิลป์์ นัักจััด: แสง
นัักเขีียนบทภาพยนตร์์ นัักตััดต่่อภาพ โพสต์์โปรดิิวเซอร์์ ผู้้�บัันทึึกเสีียงภาพยนตร์์ นัักสร้้าง
Facebook
Ictsilpakorn
ภาพยนตร์์อิิสระ นัักวิิจารณ์์ภาพยนตร์์ นัักวิิจััยภาพยนตร์์
ิศาสตร์์ภดาพยนตร์์
5. นัักประวัั
ช-อติงทางติ
ต-อ

Website : www.ict.su.ac.th

Facebook : Ictsilpakorn

