
 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/สํานัก  วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร 25570091102501  

 ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร 

ภาษาอังกฤษ:  Master of Arts Program in Media and Communication Innovation  

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร) 

  ช่ือยaอ :  ศศ.ม. (ส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร) 

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Master of Arts Program (Media and Communication Innovation) 

  ช่ือยaอ   :  M.A. (Media and Communication Innovation) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา  

 1. การส่ือสารสุขภาพ (Health Communication) 

 2. ภาพยนตรhและส่ือดิจิทัล (Cinema and Digital Media)  

 3. นวัตกรรมส่ือสาร (Communication Innovation)  
 

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 



 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื ่อธุรกิจ  เปิดสอนเป็นหลักสูตรระดับ 

ปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี แผน ก2 

 

6.  อาชีพท่ีประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

  บัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสารสามารถประกอบอาชีพเปqนนักวิชาการ อาจารยh 

นักวิจัย และเจrาหนrาท่ี/ผูrปฏิบัติงานในดrานส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร ในหนaวยงานภาครัฐและเอกชน โดยแบaงออกเปqน 

 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาในกลุaมวิชาการสื่อสารสุขภาพสามารถประกอบอาชีพดrานการสื่อสาร

สุขภาพในลักษณะของการสaงเสริมและเผยแพรa ตลอดจนสามารถทำงานในสaวนที่เกี่ยวกับการสรrางสรรคh

ชิ้นงานทางดrานการสื่อสารสุขภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติหนrาที่ในฐานะนักจัดการสื่อสารในสaวนของธุรกิจ

ดrานสุขภาพ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจความงามไดr สามารถประกอบวิชาชีพท้ังภาครัฐ และเอกชน เชaน 

 1.1 นักประชาสัมพันธhดrานการส่ือสารสุขภาพ 

 1.2 นักการตลาดดrานการส่ือสารสุขภาพ 

 1.3 นักวิชาการเผยแพรaงานดrานการส่ือสารสุขภาพ 

 1.4 นักวิเคราะหhจัดโปรแกรมดrานการส่ือสารสุขภาพ 

 1.5 นักวิชาการดrานการส่ือสารสุขภาพ 
 

2. บัณฑิตที ่จบการศึกษาในกลุ aมวิชาภาพยนตรhและสื ่อดิจ ิทัลสามารถประกอบอาชีพดrาน

อุตสาหกรรมภาพยนตรh ส่ือโทรทัศนhและส่ือดิจิทัลตaางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เชaน 

 2.1 ผูrกำกับการแสดงภาพยนตรhและส่ือดิจิทัล 

 2.2 นักแสดงภาพยนตรhและส่ือดิจิทัล 

 2.3 นักออกแบบดrานภาพยนตรhและส่ือดิจิทัล 

 2.4 นักวิจารณhดrานภาพยนตรhและส่ือดิจิทัล 

 2.5 นักวิชาการดrานภาพยนตรhและส่ือดิจิทัล 
 

3. บัณฑิตที่จบการศึกษาในกลุaมวิชานวัตกรรมสื่อสารสามารถประกอบอาชีพดrานการวางแผน     

กลยุทธhการสื่อสาร งานบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเปqนที่ปรึกษาในการประยุกตhใชrการสื่อสารเพ่ือ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมลักษณะตaางๆ ทั้งในระดับองคhกรและในระดับสังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระ

ทางการส่ือสารในแวดวงธุรกิจนวัตกรรมไดr 

 3.1 นักบริหารจัดการดrานนวัตกรรมส่ือสาร 

 3.2 นักวางแผนดrานนวัตกรรมส่ือสาร 

 3.3 นักวิชาการดrานนวัตกรรมส่ือสาร 

   3.4 นักปฏิบัติการเชิงวิชาชีพทางการส่ือสาร 



 

 

7.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ภาคเรียนละ 55,000 บาท 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1   ปรัชญา 
 ส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร ขับเคล่ือนสังคมไทยด้วยพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

     1.2   ความสําคัญ 

 หลักสูตรท่ีเปิดสอนด้านการออกแบบในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย เท่าท่ีเป็นอยู่ล้วนเป็นหลักสูตรท่ี

ได้รับอิทธิพลจากระบบคิดของตะวันตกเป็นหลัก ทําให้การผลิตบัณฑิตเท่าที่ผ่านมามุ่งเน้นการสร้างนักออกแบบในสไตล์

ของตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้การฝึกปฏิบัติของผู้เรียนใช้แนวคิดและสไตล์การออกแบบของตะวันตกเป็นต้นแบบเป็น

ตัวอย่างในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งขาดลักษณะการประยุกต์ใช้การวิจัยและพัฒนา(R&D) และการประยุกต์ใช้อัต

ลักษณ์ชุมชน ตลอดจนอัตลักษณ์ไทย เพ่ือการสร้างสรรค์งานออกแบบ ผลงานท้ังหลายเหล่าน้ันจึงมีทิศทางเฉกเช่นเดียวกับ

ผลงานการออกแบบของตะวันตก ทว่าปัจจุบัน ปรากฎการณ์ของโลกโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเกี่ยวพันกับระบบธุรกิจส่งผลให้นัก

ออกแบบต้องตระหนักถึงการสร้างผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน อันมีความแตกต่างไปจากผลงานของนักออกแบบอื่นๆ ใน

ตลาด  

 นักออกแบบของไทยต้องเผชิญหน้ากับการสร้างสรรค์ผลงานของทั้งชาติตะวันตกและตะวันออก ส่งผล

ให้นักออกแบบเหล่านั้นจําเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือหรือกระบวนการพัฒนาสร้างสรรค์งานออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะตน

มากยิ่งขึ้น ในการณ์นี้ การวิจัยและพัฒนานับว่าเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยนักออกแบบของไทย ด้วยเหตุท่ี

การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการที่จะสามารถช่วยให้นักออกแบบพัฒนาแรงดลใจ ความคิดรวบยอด ตลอดจน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยประยุกต์ใช้มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของชุมชนและคนไทย เพ่ือ

สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะแห่งตนได้เป็นอย่างดี 

 จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ

จัดการเรียนการสอนในด้านการออกแบบ และบริหารธุรกิจ เห็นควรว่าเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรท่ี

จะช่วยพัฒนาสมรรถนะของนักออกแบบของไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุนี้เองการออกแบบเพื่อธุรกิจจึง

เกิดข้ึนจากการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการการออกแบบ และศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ 

 

 

  



 

1.3  วัตถุประสงค์   

 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังน้ี 

   1.3.1 เปqนผูrนำท่ีมีความรูr มีทักษะ คิดวิเคราะหh และพัฒนาดrานส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร  

   1.3.2 สามารถบูรณาการความรูrในการสรrางสรรคhผลงานดrานส่ือและนวัตกรรมส่ือสารไดr

อยaางมีประสิทธิภาพ 

   1.3.3 เปqนผูrท่ีมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบตaอสังคมสaวนรวม 

  



 

 

รายวิชาเรียน 

 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาแกน กำหนดให3เรียน  9 หน7วยกิต ดังน้ี 

สนส501 การวิจัยส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร 3(2-2-5) 

MCI501 Research  in Media and Communication Innovation  

สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการส่ือสาร 3(3-0-6) 

MCI502 Philosophy and Concept in Communication   

สนส503 แนวคิดสรrางสรรคhเพ่ือส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร 3(2-2-5) 

MCI503 Creative Thinking for Media and Communication Innovation   

 

2. หมวดวิชาบังคับ กำหนดให3เรียน 9 หน7วยกิต ดังน้ี (ตัวอยaางรายวิชา) 

ใหrนิสิตเลือกเรียนในกลุaมใดเพียงกลุaมหน่ึง 

กลุ7มวิชาการส่ือสารสุขภาพ 

สนส511 การวางแผนกลยุทธhการส่ือสารสุขภาพ 3(3-0-6) 

MCI511 Strategic Planning  for Health Communication  

สนส611 สัมมนาการส่ือสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

MCI611 Seminar in Health Communication  
 

กลุ7มวิชาภาพยนตรHและส่ือดิจิทัล 

สนส531 ภาพยนตรhโลกและการวิพากษh 3(2-2-5) 

MCI531 Global Cinema and Criticism   

สนส631  สัมมนาภาพยนตรhและส่ือดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI631 Seminar in Cinema and Digital Media  
 

กลุ7มวิชานวัตกรรมส่ือสาร 

สนส551 การวิพากษhส่ือและบริบททางสังคม 3(2-2-5) 

MCI551 Media Criticism and Social Context   

สนส651 สัมมนาการส่ือสารรaวมสมัย 3(1-4-4) 

MCI651 Seminar in Contemporary Communication  

 

 



 

3. หมวดวิชาเลือก กำหนดให3นิสิตเลือกเรียนในกลุ7มวิชาใดกลุ7มหน่ึง ไม7น3อยกว7า 6 หน7วยกิต ดังน้ี 

ใหrนิสิตเลือกเรียนในกลุaมวิชาใดกลุaมหน่ึงเทaาน้ัน (ตัวอยaางรายวิชา) 

 

กลุ7มวิชาการส่ือสารสุขภาพ 

สนส521 แนวโนrมและแนวคิดดrานส่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

MCI521 Trends and Concepts in Health  

สนส522 แนวโนrมและแนวคิดดrานอาหารและโภชนาการ 3(2-2-5) 

MCI522 Trends and Concepts in Food and Nutrition   

สนส524 การเขียนเพ่ือการส่ือสารสุขภาพข้ันสูง 3(2-2-5) 

MCI524 Advanced Writing for Health Communication  

สนส622 โครงงานบูรณาการการส่ือสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

MCI622 Integrated Projects for Health Communication  
 

กลุ7มวิชาภาพยนตรHและส่ือดิจิทัล 

สนส541 ภาพยนตรhไทยศึกษาและการพัฒนา 3(2-2-5) 

MCI541 Thai Cinema Study and Development  

สนส543 เทคนิคการเลaาเร่ืองและการเขียนเพ่ืองานภาพยนตรhและส่ือดิจิทัล  3(1-4-4) 

MCI543 Narrative Technique and Writing for Cinema and Digital Media  

สนส642 อุตสาหกรรมภาพยนตรhและการจัดการ 3(2-2-5) 

MCI642 Film Industry and Management  

 

กลุ7มวิชานวัตกรรมส่ือสาร 

สนส561 กลยุทธhการสรrางแบรนดhและการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 

MCI561 Branding Strategies and Integrated Marketing Communication  

สนส563 การเลaาเร่ืองขrามส่ือ  3(2-2-5) 

MCI563 Transmedia Storytelling  

สนส662 สัมมนาการจัดการเน้ือหาส่ือในยุคดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI662 Seminar in Media Content Management in Digital Age   

 

 

 

 

  



 

4.   วิชาปรับพ้ืนฐาน กำหนดใหrเรียนไมaนrอยกวaา  6  หนaวยกิต  

        นิสิตท่ีไมaมีความรูrพ้ืนฐานในกลุaมวิชาท่ีเรียนตrองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน ไมaนrอยกวaา 6 หนaวยกิต จาก

หมวดวิชาเลือกในแตaละกลุaมวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปqนผูrกำหนดรายวิชาใหr 

 

5.  ปริญญานิพนธH จำนวน 12 หน7วยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธhระดับปริญญาโท 12 หนaวยกิต 

GRT691 Master’s Thesis  

 

 


