โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอเนื่องจากปริญญาตรี
(โครงการ 4 + 1)
ปการศึกษา 2561 เพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาโทปการศึกษา 2562
..............................................................................................................................................
1. ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโทคือ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเพื่อธุรกิจ) และ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร)
คณะ/สถาบัน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2. ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สามารถเรียนในหลักสูตรนี้ไดคือ (ระบุชื่อหลักสูตรคณะ)
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3. จํานวนนิสิตระดับปริญญาโทที่เปดรับตามเลม มคอ.2 (ปการศึกษา 2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเพื่อธุรกิจ) จํานวน 20 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร) จํานวน 45 คน
4. จํานวนนิสิตระดับปริญญาโทที่เปดรับเขารวมโครงการ (ปการศึกษา 2562)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเพื่อธุรกิจ) จํานวน 20 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร) จํานวน 45 คน
5. คุณสมบัติของนิสิตที่เขารวมโครงการ (นอกเหนือจากเกณฑของมหาวิทยาลัย)
1. คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75
2. มีผลคะแนนในการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี (SWU-SET)
ไมต่ํากวาระดับ B1
3. มีจดหมายรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา (Recommend Letter) 1 ฉบับโดยปดผนึกลับถึง
ฝายวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4. ผูสมัครจะตองสงแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวของกับสาขาที่สมัคร
5. ผูสมัครจะตองสงโครงรางหัวขอสําหรับการทําวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต (Proposal)
ประกอบการสมัครและนําเสนอโครงรางดังกลาวในวันสอบสัมภาษณ
6. คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตรประมาณ 220,000 บาท ตอ นิสิต 1 คน โดยเฉลี่ยภาค
การศึกษาละ 55,000 บาท ตอภาคการศึกษา
7. ผูประสานงานของหลักสูตรระดับปริญญาโท
ชื่อ นางสาวณัฏฐนันท สุวงศษา, นางสาวยลรวี ฉัตรศิริเวช
เบอรโทร 0-2649-000 ตอ 11269

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558
แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
อธ 501 วิจัยและพัฒนาเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
อธ 511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
อธ522 แนวคิดเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
รวมจํานวนหนวยกิต
9
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วิชาเอกเลือก

ชื่อวิชา
รวมจํานวนหนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วิชาเอกเลือก
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
อธ 531
ปริญญานิพนธ

ชื่อวิชา

หนวยกิต
9
9

รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
6
6

รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
12
12

ชื่อวิชา

**หมายเหตุ นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร**

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
แผนการศึกษา
 กลุมวิชาการสื่อสารสุขภาพ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สนส 501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
สนส 502 แนวคิดรวบยอดทางการสื่อสารและนวัตกรรมสื่อสาร
สนส 511 การวางแผนกลยุทธการสื่อสารสุขภาพ
รวมจํานวนหนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สนส 503 ประเด็นใหมในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
สนส 512 สื่อบูรณาการเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
วิชาเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สนส 611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9

หนวยกิต
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3
9

หนวยกิต
3(1-4-4)

ปพท 691

ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
วิชาเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต

3
3
9

รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
9
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพท 691
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท

หมายเหตุ นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 กลุมวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สนส 501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
สนส 502 แนวคิดรวบยอดทางการสื่อสารและนวัตกรรมสื่อสาร
สนส 531 ภาพยนตรโลกและการวิจารณ
รวมจํานวนหนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สนส 503 ประเด็นใหมในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
สนส 532 ปฏิบัติการภาพยนตรและสื่อดิจิทัล
วิชาเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สนส 631 สัมมนาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล
ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9
หนวยกิต
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3
9

หนวยกิต
3(1-4-4)
3

วิชาเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต

3
9

รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
9
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท

หมายเหตุ นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 กลุมวิชานวัตกรรมสื่อสาร
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สนส 501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
สนส 502 แนวคิดรวบยอดทางการสื่อสารและนวัตกรรมสื่อสาร
สนส 551 การวิพากษสื่อและบริบททางสังคม
รวมจํานวนหนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สนส 503 ประเด็นใหมในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
สนส 552 กลยุทธสื่อและการจัดการการสื่อสาร
วิชาเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9
หนวยกิต
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สนส 651 สัมมนาการสื่อสารรวมสมัย
ปพท 691
ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท
วิชาเลือก
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
3(1-4-4)
3
3
9

รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
9
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท

หมายเหตุ นิสิตอาจไดรบั การพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

