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คำนำ 

 

บัณฑิตนิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบ

 นิเทศศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ์คณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อสรุปผลจากการฝึกประสบการณ์

 วิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านความสามารถให้แก่ตนเอง และใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
เนื้อหาของบัณฑิตนิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย การสรุปผลจากการศึกษาตามหลักสูตรที่ทาง

 มหาวิทยาลัยกำหนด ประวัติความเป็นมาของสถานประกอบการ วิธีดำเนินงาน ผลการฝึก

 ประสบการณ์ วิชาชีพ สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์กุลนิษก์ สอนวิทย์ ที่ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ

 ในการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษา จนถึงบุคลากรในบริษัท เอคเพิท
 พริ้นติ้ง จำกัด ทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในการทำงาน ท้ายนี้ขอขอบคุณ
 เอกสารต้นแบบทุกฉบับ ตัวอย่างบัณฑิตนิพนธ์ ที่เป็นแนวทางในการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ในครั้งนี้
 และหวังว่าบัณฑิตนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษารุ่นต่อไป 
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