
 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2561 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/สำนัก  วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่สารสงัคม 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหสัหลักสูตร 25570091102501  

 ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ:  Master of Arts Program in Media and Communication Innovation  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร) 

  ช่ือยaอ :  ศศ.ม. (สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร) 

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

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

3. วิชาเอก/แขนงวิชา  

 1. การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) 

 2. ภาพยนตรhและสื่อดิจิทลั (Cinema and Digital Media)  

 3. นวัตกรรมสื่อสาร (Communication Innovation)  
 

4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 



 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื ่อธุรกิจ  เปิดสอนเป็นหลักสูตรระดับ 

ปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี แผน ก2 

 

6.  อาชีพท่ีประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

  บัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสารสามารถประกอบอาชีพเปqนนักวิชาการ อาจารยh 

นักวิจัย และเจrาหนrาที่/ผูrปฏิบัติงานในดrานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ในหนaวยงานภาครัฐและเอกชน โดยแบaงออกเปqน 

 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาในกลุ aมวิชาการสื่อสารสุขภาพสามารถประกอบอาชีพดrานการสื่อสาร

สุขภาพในลักษณะของการสaงเสริมและเผยแพรa ตลอดจนสามารถทำงานในสaวนที่เกี่ยวกับการสรrางสรรคh

ชิ้นงานทางดrานการสื่อสารสุขภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติหนrาที่ในฐานะนักจัดการสื่อสารในสaวนของธรุกิจ

ดrานสุขภาพ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจความงามไดr สามารถประกอบวิชาชีพทั้งภาครัฐ และเอกชน เชaน 

 1.1 นักประชาสัมพันธhดrานการสื่อสารสุขภาพ 

 1.2 นักการตลาดดrานการสื่อสารสุขภาพ 

 1.3 นักวิชาการเผยแพรaงานดrานการสื่อสารสุขภาพ 

 1.4 นักวิเคราะหhจัดโปรแกรมดrานการสื่อสารสุขภาพ 

 1.5 นักวิชาการดrานการสื่อสารสุขภาพ 
 

2. บัณฑิตที ่จบการศึกษาในกลุ aมวิชาภาพยนตรhและสื ่อดิจ ิท ัลสามารถประกอบอาชีพดrาน

อุตสาหกรรมภาพยนตรh สื่อโทรทัศนhและสื่อดิจิทัลตaางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชaน 

 2.1 ผูrกำกับการแสดงภาพยนตรhและสื่อดิจิทัล 

 2.2 นักแสดงภาพยนตรhและสื่อดิจิทัล 

 2.3 นักออกแบบดrานภาพยนตรhและสื่อดิจิทัล 

 2.4 นักวิจารณhดrานภาพยนตรhและสื่อดิจิทัล 

 2.5 นักวิชาการดrานภาพยนตรhและสื่อดิจิทัล 
 

3. บัณฑิตที่จบการศึกษาในกลุaมวิชานวัตกรรมสื่อสารสามารถประกอบอาชีพดrานการวางแผน     

กลยุทธhการสื่อสาร งานบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเปqนที่ปรึกษาในการประยุกตhใชrการสื่อสารเพื่อ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมลักษณะตaางๆ ทั้งในระดับองคhกรและในระดับสังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระ

ทางการสื่อสารในแวดวงธุรกิจนวัตกรรมไดr 

 3.1 นักบริหารจัดการดrานนวัตกรรมสื่อสาร 

 3.2 นักวางแผนดrานนวัตกรรมสื่อสาร 

 3.3 นักวิชาการดrานนวัตกรรมสื่อสาร 

   3.4 นักปฏิบัติการเชิงวิชาชีพทางการสื่อสาร 



 

 

7.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ภาคเรียนละ 55,000 บาท 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1   ปรัชญา 
 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

     1.2   ความสำคัญ 

 หลักสูตรทีเ่ปดิสอนด้านการออกแบบในระดับอดุมศึกษาในประเทศไทย เท่าที่เป็นอยู่ลว้นเป็นหลกัสตูรที่

ได้รับอิทธิพลจากระบบคิดของตะวันตกเป็นหลัก ทำให้การผลิตบัณฑิตเท่าที่ผ่านมามุ่งเน้นการสร้างนักออกแบบในสไตล์

ของตะวันตกเปน็ส่วนใหญ ่ส่งผลให้การฝึกปฏิบัติของผู้เรยีนใช้แนวคิดและสไตลก์ารออกแบบของตะวันตกเปน็ต้นแบบเปน็

ตัวอย่างในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งขาดลักษณะการประยุกต์ใช้การวิจัยและพัฒนา(R&D) และการประยุกต์ใช้อัต

ลักษณ์ชุมชน ตลอดจนอัตลกัษณ์ไทย เพื่อการสรา้งสรรค์งานออกแบบ ผลงานทั้งหลายเหล่าน้ันจึงมีทศิทางเฉกเช่นเดียวกบั

ผลงานการออกแบบของตะวันตก ทว่าปัจจุบัน ปรากฎการณ์ของโลกโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเกี่ยวพันกับระบบธุรกจิส่งผลให้นัก

ออกแบบต้องตระหนักถึงการสรา้งผลงานที่มีลกัษณะเฉพาะตน อันมีความแตกต่างไปจากผลงานของนักออกแบบอื่นๆ ใน

ตลาด  

 นักออกแบบของไทยต้องเผชิญหน้ากับการสร้างสรรค์ผลงานของทั้งชาติตะวันตกและตะวนัออก ส่งผล

ให้นักออกแบบเหลา่น้ันจำเป็นต้องแสวงหาเครือ่งมอืหรือกระบวนการพัฒนาสร้างสรรค์งานออกแบบที่มลีักษณะเฉพาะตน

มากย่ิงข้ึน ในการณ์น้ี การวิจัยและพัฒนานับว่าเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยนักออกแบบของไทย ด้วยเหตุที่

การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการที ่จะสามารถช่วยให้นักออกแบบพัฒนาแรงดลใจ ความคิดรวบยอด ตลอดจน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยประยุกต์ใช้มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของชุมชนและคนไทย เพื่อ

สร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะแห่งตนได้เป็นอย่างดี 

 จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ

จัดการเรียนการสอนในด้านการออกแบบ และบริหารธุรกิจ เห็นควรว่าเป็นความจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาหลกัสตูรที่

จะช่วยพัฒนาสมรรถนะของนักออกแบบของไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุนี้เองการออกแบบเพื่อธรุกิจจึง

เกิดข้ึนจากการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการการออกแบบ และศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ 

 

 

  



 

1.3  วัตถุประสงค ์  

 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะดังน้ี 

   1.3.1 เปqนผูrนำทีม่ีความรูr มีทกัษะ คิดวิเคราะหh และพัฒนาดrานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร  

   1.3.2 สามารถบรูณาการความรูrในการสรrางสรรคhผลงานดrานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารไดr

อยaางมีประสิทธิภาพ 

   1.3.3 เปqนผูrที่มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบตaอสังคมสaวนรวม 

  



 

 

รายวิชาเรียน 

 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาแกน กำหนดให3เรียน  9 หน7วยกิต ดังน้ี 

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสือ่สาร 3(2-2-5) 

MCI501 Research  in Media and Communication Innovation  

สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 

MCI502 Philosophy and Concept in Communication   

สนส503 แนวคิดสรrางสรรคhเพื่อสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

MCI503 Creative Thinking for Media and Communication Innovation   

 

2. หมวดวิชาบังคับ กำหนดให3เรียน 9 หน7วยกิต ดังน้ี 

ใหrนิสิตเลือกเรียนในกลุaมใดเพียงกลุaมหน่ึง 

กลุ7มวิชาการสื่อสารสขุภาพ 

สนส511 การวางแผนกลยุทธhการสือ่สารสุขภาพ 3(3-0-6) 

MCI511 Strategic Planning  for Health Communication  

สนส512 สื่อบูรณาการเพื่อการสื่อสารสุขภาพ                   3(1-4-4) 

MCI512 Integrated  Media  for  Health  Communication  

สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

MCI611 Seminar in Health Communication  
 

กลุ7มวิชาภาพยนตรHและสื่อดิจิทัล 

สนส531 ภาพยนตรhโลกและการวิพากษh 3(2-2-5) 

MCI531 Global Cinema and Criticism   

สนส532 ปฏิบัติการภาพยนตรhและสื่อดิจิทลั 3(1-4-4) 

MCI532 Cinema and Digital Media Production Studio  

สนส631  สัมมนาภาพยนตรhและสื่อดิจทิัล 3(1-4-4) 

MCI631 Seminar in Cinema and Digital Media  
 

กลุ7มวิชานวัตกรรมสื่อสาร 

สนส551 การวิพากษhสื่อและบรบิททางสงัคม 3(2-2-5) 

MCI551 Media Criticism and Social Context   



 

สนส552 กลยุทธhสือ่และการจัดการการสื่อสาร   3(2-2-5) 

MCI552 Media Strategies and Communication Management  

สนส651 สัมมนาการสื่อสารรaวมสมัย 3(1-4-4) 

MCI651 Seminar in Contemporary Communication  

 

3. หมวดวิชาเลือก กำหนดให3นิสิตเลือกเรียนในกลุ7มวิชาใดกลุ7มหน่ึง ไม7น3อยกว7า 6 หน7วยกิต ดังน้ี 

ใหrนิสิตเลือกเรียนในกลุaมวิชาใดกลุaมหน่ึงเทaาน้ัน 

 

กลุ7มวิชาการสื่อสารสขุภาพ 

สนส521 แนวโนrมและแนวคิดดrานสื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

MCI521 Trends and Concepts in Health  

สนส522 แนวโนrมและแนวคิดดrานอาหารและโภชนาการ 3(2-2-5) 

MCI522 Trends and Concepts in Food and Nutrition   

สนส523 แนวโนrมนวัตกรรมสื่อสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 

MCI523 Trends and Innovation for Health and Beauty  

สนส524 การเขียนเพื่อการสื่อสารสุขภาพข้ันสงู 3(2-2-5) 

MCI524 Advanced Writing for Health Communication  

สนส621 การสือ่สารการตลาดเพือ่สุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 

MCI621 Marketing Communication for Health and Beauty  

สนส622 โครงงานบูรณาการการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

MCI622 Integrated Projects for Health Communication  

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสือ่และนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  
 

กลุ7มวิชาภาพยนตรHและสื่อดิจิทัล 

สนส541 ภาพยนตรhไทยศึกษาและการพัฒนา 3(2-2-5) 

MCI541 Thai Cinema Study and Development  

สนส542 ผลกระทบตaอผูrชมและสื่อ 3(2-2-5) 

MCI542 Audience and Media Effects   

สนส543 เทคนิคการเลaาเรื่องและการเขียนเพื่องานภาพยนตรhและสือ่ดิจิทัล  3(1-4-4) 

MCI543 Narrative Technique and Writing for Cinema and Digital Media  

สนส641 การกำกบัภาพยนตรhข้ันสงู 3(2-2-5) 

MCI641 Advanced Directing for Cinema Production  



 

สนส642 อุตสาหกรรมภาพยนตรhและการจัดการ 3(2-2-5) 

MCI642 Film Industry and Management  

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสือ่และนวัตกรรมสื่อสาร   3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

 

กลุ7มวิชานวัตกรรมสื่อสาร 

สนส561 กลยุทธhการสรrางแบรนดhและการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ 3(2-2-5) 

MCI561 Branding Strategies and Integrated Marketing Communication  

สนส562 จิตวิทยาในสื่อรaวมสมัย 3(2-2-5) 

MCI562 Psychology in Contemporary Media  

สนส563 การเลaาเรื่องขrามสื่อ  3(2-2-5) 

MCI563 Transmedia Storytelling  

สนส661 การวางแผนโครงการและการประเมินผลทางการสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI661 Communication Project Planning and Evaluation  

สนส662 สัมมนาการจัดการเน้ือหาสื่อในยุคดิจทิัล 3(1-4-4) 

MCI662 Seminar in Media Content Management in Digital Age   

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสือ่และนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

  

4.   วิชาปรับพ้ืนฐาน กำหนดใหrเรียนไมaนrอยกวaา  6  หนaวยกิต  

        นิสิตทีไ่มaมคีวามรูrพื้นฐานในกลุaมวิชาที่เรียนตrองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ไมaนrอยกวaา 6 หนaวยกิต จาก

หมวดวิชาเลือกในแตaละกลุaมวิชา โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรเปqนผูrกำหนดรายวิชาใหr 

 

5.  ปริญญานิพนธH จำนวน 12 หน7วยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธhระดับปริญญาโท 12 หนaวยกิต 

GRT691 Master’s Thesis  

 

  



 

ความหมายของรหัสวิชา 

 

ความหมายของกลุaมตัวอักษร 

รายวิชาซึ่งเป�ดสอนในแตaละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอักษร ดังน้ี  

 สนส หรือ MCI   หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

 ปพท หรือ GRT   หมายถึง รายวิชาปริญญานิพนธhระดับปริญญาโท 
 

ความหมายของกลุaมตัวเลข 

 เลขรหสัตัวแรก  หมายถึง  ระดับการศึกษาปริญญาโท 

โดยความหมายของเลขรหสัตัวแรก สามารถแยกไดrตามหมวด ดังน้ี 

 5  หมายถึง  ระดับการศึกษาปริญญาโท ช้ันป�ที่ 1 

  6 หมายถึง  ระดับการศึกษาปริญญาโท ช้ันป�ที่ 2 

 เลขรหสัตัวกลาง หมายถึง  แขนงวิชา 

โดยความหมายของเลขรหสัตัวกลาง สามารถแยกไดrตามหมวดวิชา ดังน้ี 

 0 หมายถึง  หมวดวิชาแกนกลางสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

 1  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับกลุaมวิชาการสื่อสารสุขภาพ 

 2 หมายถึง   หมวดวิชาเลือกกลุaมวิชาการสื่อสารสุขภาพ 

 3 หมายถึง   หมวดวิชาบังคับกลุaมวิชาภาพยนตรhและสื่อดิจิทลั 

 4  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกกลุaมวิชาภาพยนตรhและสือ่ดิจิทลั 

 5  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับกลุaมวิชานวัตกรรมสือ่สาร 

 6  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกกลุaมวิชานวัตกรรมสื่อสาร 

 7  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

 9  หมายถึง  หมวดวิชาปริญญานิพนธh 

 เลขรหสัตัวทrาย หมายถึง  แสดงลำดับที่ของรายวิชาในแตaละกลุaม 
 

ความหมายของเลขรหสัแสดงจำนวนหนaวยกิต 

    เลขรหสันอกวงเล็บ         หมายถึง  จำนวนหนaวยกิตทั้งหมดของแตaละรายวิชา 

    เลขรหสัในวงเล็บตัวที่ 1   หมายถึง  จำนวนช่ัวโมงการบรรยาย 

    เลขรหสัในวงเล็บตัวที่ 2   หมายถึง  จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 

    เลขรหสัในวงเล็บตัวที่ 3   หมายถึง  จำนวนช่ัวโมงที่ศึกษาดrวยตนเอง 

  



 

คำอธิบายรายวิชา 

 

1. หมวดวิชาแกน กำหนดให3เรียน 9 หน7วยกิต ดังน้ี  

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสือ่สาร 3(2-2-5) 

MCI501 Research in Media and Communication Innovation  

     ศึกษาแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย หลักการทำวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบงานวิจัย สถิติเพื่อการ

วิจัย การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การคrนควrาศึกษาผลการวิจัย การแกrป�ญหาดrวยการวิจัย การใชrโปรแกรม

สำเร็จรูปในการวิเคราะหhขrอมูล การแปลผลและการนำเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจยั 

ฝ�กการทำงานวิจัยขนาดยaอย (Baby Research) วิเคราะหh วิพากษhงานวิจัยที่เกี่ยวขrองกับสื่อและนวัตกรรม

สื่อสาร 

   

สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 

MCI502 Philosophy and Concept in Communication   

     ศึกษาวิเคราะหh ปรัชญา หลักการ แนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร องคhประกอบ ป�จจัย อุปสรรค 

นวัตกรรมการสื ่อสาร วิเคราะหhประสิทธิภาพของการสื ่อสาร การรู rเทaาทันสื่อในบริบทตaางๆ นโยบายการ

สื่อสารมวลชน สิทธิขอบเขตเสรีภาพของสื่อ คุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร การนำเสนอแนวคิดและการ

พัฒนาระบบการสื่อสาร 

   

สนส503 แนวคิดสรrางสรรคhเพื่อสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

MCI503 Creative Thinking for Media and Communication Inovation  

     ศึกษาวิเคราะหh แนวคิดในการสรrางสรรคhสื่อรaวมสมัย ความคิดรวบยอด กระบวนการแปลแนวคิด 

สื่อนวัตกรรมสมัยใหมaที่ตอบการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย วิเคราะหhผลกระทบผูrบริโภค การตaอยอดนวัตกรรม 

การเลือกสื่อและพัฒนาการสือ่สาร และการจัดการไปสูaนวัตกรรมภายใตrกระบวนการทางการวิจัย 

 

2. หมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก ไม7น3อยกว7า 14 หน7วยกิต 

 2.1 กลุ7มวิชาการสื่อสารสขุภาพ 

  2.1.1 วิชาบังคบั กำหนดใหrเรียน  9 หนaวยกิต ดังน้ี 

สนส511 การวางแผนกลยุทธhการสือ่สารสุขภาพ 3(3-0-6) 

MCI511 Strategic Planning  for Health Communication  

        วิเคราะหhกระบวนการเกี ่ยวกับการจัดการสื ่อสาร และการวางแผนกลยุทธhการสื ่อสารที่

เหมาะสมในงานวิทยาศาสตรh การสื่อสารสุขภาพ การบูรณาการองคhความรูrเกี่ยวกับการจัดการสื่อสารเขrากับ

งานทางดrานสุขภาพในลักษณะตaางๆ ไดrอยaางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ฝ�กปฏิบัติการวางแผนการบริหาร

โครงการสื่อสารงานสื่อสารสุขภาพที่ไดrรับมอบหมายอยaางเปqนระบบ 



 

สนส512 สื่อบูรณาการเพื่อการสื่อสารสุขภาพ                   3(1-4-4) 

MCI512 Integrated Media for Health Communication  

        ศึกษาแนวคิด วิเคราะหh การใชrสื่อและการประยุกตhใชrสื่ออยaางบูรณาการเพื่อตอบสนองงาน

สรrางสรรคhในประเภทตaางๆ ตามเป�าหมายที่กำหนด  การผสานแนวความคิด การฝ�กปฏิบัติการเลือกใชrสือ่  

ในรูปแบบตaางๆเชิงบูรณาการ การศึกษาขrอดี ขrอดrอยของสื่อในรูปแบบตaางๆ การสรrางสรรคhสื่อและนำเสนอ

ขrอมูล ขaาวสาร ความรูrดrานสุขภาพอยaางมีประสิทธิภาพ 

   

สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

MCI611 Seminar in Health Communication  

        ศึกษาวิเคราะหh วิพากษhและอภิปราย ประเด็นป�ญหาทางดrานการสื่อสารสุขภาพ ในบริบท

สังคมไทยและสากล ติดตามผลงานวิจัยทางการสื่อสารสุขภาพ ฝ�กปฏิบัติการ อภิปรายอยaางมีเหตุผล ทั้งน้ี

ประเด็นป�ญหาอาจเปลี่ยนไปตามความตrองการของผูrเรียน 

 

 

2.1.2 วิชาเลือก  กำหนดใหrเรียนไมaนrอยกวaา 6 หนaวยกิต จากรายวิชาตaอน้ี 

สนส521 แนวโนrมและแนวคิดดrานสื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

MCI521 Trends and Concepts in Health  

     วิเคราะหhขrอมูลความกrาวหนrาทางดrานสุขภาพที่เปqนประเด็นสาธารณะ การดูแลสรrางเสริมสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต การป�องกันภาวะเสี ่ยงของบุคคลวัยตaางๆ สิ ่งแวดลrอมกับสุขภาพ ความกrาวหนrาทาง

วิทยาศาสตรhสุขภาพ ศึกษาแนวโนrมดrานสุขภาพที่เกิดขึ้นในชaวงเวลานั้นๆ รวมทั้งนโยบายภาครัฐและองคhกรที่

เกี่ยวขrองกับระบบสาธารณสุขไทยและสากล 

   

สนส522 แนวโนrมและแนวคิดดrานอาหารและโภชนาการ 3(2-2-5) 

MCI522 Trends and Concepts in Food and Nutrition  

วิเคราะหhบทบาท ความสำคัญของอาหารและโภชนาการตaอสุขภาพ ประเภทของสารอาหารตaาง ๆ 

บทบาทของอาหารที่สaงผลตaอรaางกาย โภชนบำบัด กรณีศึกษาที่เกี่ยวขrอง รวมทั้งแนวโนrมของการผลิต และการ

บริโภคอาหาร ภูมิป�ญญาและนวัตกรรมดrานอาหารเพื่อสุขภาพ การประยุกตhความรูrเพื่อใชrในงานสื่อสารดrานอาหาร

และโภชนาการไดrอยaางมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและมีความสามารถตามความตrองการขององคhกรตaาง ๆ 

 

 

 

 

 



 

สนส523 แนวโนrมนวัตกรรมสื่อสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 

MCI523 Trends and Innovation for Health and Beauty  

    วิเคราะหh สังเคราะหhขrอมูลแนวโนrมความกrาวหนrา เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวโนrมสำหรับธุรกิจ

ใหrบริการดrานสุขภาพและความงาม  การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑhที่ดีตaอสุขภาพและความงาม ความเทaา

ทันการตลาดทางนวัตกรรมสุขภาพและความงามทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

   

สนส524 การเขียนเพื่อการสื่อสารสุขภาพข้ันสูง   3(2-2-5) 

MCI524 Advanced Writing for Health Communication  

     ศึกษาวิเคราะหhเทคนิค รูปแบบ และฝ�กปฏิบัติการดrานการเขียนเชิงสรrางสรรคhทางสขุภาพในรูปแบบ 

ขaาว คอลัมนh บทความวิชาการ โดยคำนึงถึงผูrรับสารที่มีความหลากหลายทางดrานภูมิหลัง ประยุกตhใชrกับงาน

เขียนประเภทตaาง ๆ เพื่อการสื่อสาร ที่มุaงตอบสนองวัตถุประสงคhในการสรrางความสัมพันธhระหวaางองคhกร 

ประชาชน และผูrมีสaวนเกี่ยวขrอง การเขียนบล็อกเพื่อเผยแพรaทางสือ่ตaาง ๆ  อาทิ หนังสือพิมพh โปสเตอรh แผaนพับ 

อินเทอรhเน็ต และวารสารวิชาการ 

สนส621 การสื่อสารการตลาดเพื่อสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 

MCI621 Marketing Communication for Health and Beauty  

     ศึกษาวิเคราะหhแนวคิดดrานการสื ่อสารการตลาดแบบผสมผสานในงานสุขภาพและความงาม       

การวางแผนการสื ่อสารการตลาด กฎหมายที ่เก ี ่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธhผล ิตภัณฑhส ุขภาพ 

สถานพยาบาลและเครื ่องมือแพทยhการบูรณาการสื ่อกระบวนการสื่อสารการโฆษณา การประชาสัมพันธh        

การขายตรง การสaงเสริมการขาย การใชrสื่อบุคคล ในการสนับสนุนการตลาดเชิงสุขภาพไดrอยaางเหมาะสมและมี

คุณธรรม 

   

สนส622 โครงงานบูรณาการการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

MCI622 Integrated Projects for Health Communication  

     ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสรrางสรรคhสื่อสุขภาพเลือกประเด็นที่นaาสนใจ ศึกษาคrนควrาขrอมูล

และการหาแหลaงขrอมูลเกี่ยวกับสุขภาพนำมาบูรณาการผสมผสานเพื่อฝ�กปฏิบัติการสรrางสรรคhสื่อสุขภาพที่

เหมาะสมกับกลุaมเป�าหมาย  การเขียนสรุปวิธีการทำงานสรrางสรรคhนำเสนอในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพhใน

วารสารวิชาการ 
   

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสือ่และนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

     ศึกษาวิเคราะหhประเด็นตaางๆ ทางสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ผaานการแลกเปลี่ยน สนทนา จากเรื่องที่

อยูaในกระแสสังคม ตลอดจนการนำแนวคิดตaางๆ มารaวมอภิปรายใหrเกิดองคhความรูr และสามารถนำไปตaอยอดใหr

เกิดประโยชนhในเชิงวิชาการ 
 



 

 2.2 กลุ7มวิชาภาพยนตรHและสื่อดิจิทัล 

   2.2.1 วิชาบังคบั กำหนดใหrเรียน  9 หนaวยกิต ดังน้ี 

สนส531 ภาพยนตรhโลกและการวิพากษh 3(2-2-5) 

MCI531 Global Cinema and Criticism    

     ศึกษาวิเคราะหhแนวคิดของสกุลภาพยนตรh รูปแบบและเทคนิคการเลaาเรื่องในวิถีตะวันตก และ

ตะวันออก วิเคราะหhพัฒนาการภาพยนตรhในมิติทางวัฒนธรรม มิติทางธุรกิจ และมิติทางศิลปะ  วิเคราะหhและฝ�ก

ปฏิบัติแนวทางการวิพากษh การประเมินคุณคaา ผลงานภาพยนตรhในทุกรูปแบบ  
   

สนส532 ปฏิบัติการภาพยนตรhและสื่อดิจิทลั 3(1-4-4) 

MCI532 Cinema and Digital Media Production Studio  

  วิเคราะหh บูรณาการความคิด การสรrางสรรคhภาพยนตรh ฝ�กปฏิบัติการ เทคนิควิธีและกระบวนการ

ในการผลิต การกำกับ การออกแบบงานภาพยนตรhในรูปแบบตaางๆ การนำเสนอแนวคิดผaานวิถีของภาพยนตรh 

พัฒนาโดยบริบทของการวิจัยและพัฒนา 

 
   

สนส631 สัมมนาภาพยนตรhและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI631 Seminar in Cinema and Digital Media  

     ศึกษาวิเคราะหhวิพากษhและอภิปรายประเด็นป�ญหาทางดrานภาพยนตรhและสื่อดิจิทัลในบริบท

สังคมไทยและสากล ติดตามผลงานวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดrานภาพยนตรhและสื่อดิจิทัล ประเด็นอาจ

เปลี่ยนไปตามความตrองการของผูrเรียน 

 

  2.2.2 วิชาเลือก กำหนดใหrเรียนไมaนrอยกวaา 6 หนaวยกิต จากรายวิชาตaอไปน้ี 

สนส541 ภาพยนตรhไทยศึกษาและการพัฒนา 3(2-2-5) 

MCI541 Thai Cinema Study and Development  

     ศึกษา แนวคิด วิเคราะหh สังเคราะหh เทคนิควิธีการของภาพยนตรhในบริบทของไทยนับแตaอดีตถึง

ป�จจุบัน กำหนดทิศทาง จุดยืน การตaอยอด การศึกษาเปรียบเทียบ การพัฒนารูปแบบการผลิตภาพยนตรhไทย ทั้ง

ดrานการกำกับการแสดง การออกแบบ และการผลิต การนำเสนอภาพลักษณh แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม

ภาพยนตรhไทยในตลาดภาพยนตรhโลก 

   

สนส542 ผลกระทบตaอผูrชมและสื่อ 3(2-2-5) 

MCI542 Audience and Media Effects  

     ศึกษาวิเคราะหh พฤติกรรมความคิด ความเชื่อ ของผูrรับสื่อในบริบทสังคมตaางๆ ผูrรับสื่อในสังคมยุค

ดิจิทัล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตaอการพัฒนาสื่อ อิทธิพลของสื่อตaอผูrชม อิทธิพลของผูrชมตaอ

การผลิตสื่อ   



 

สนส543 เทคนิคการเลaาเรื่องและการเขียนเพื่องานภาพยนตรhและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI543 Narrative Technique and Writing for Cinema and Digital Media  

              ศึกษาวิเคราะหh เทคนิควิธีการเลaาเรื่อง การเขียนเพือ่งานภาพยนตรhและสื่อดิจิทัล ฝ�กปฏิบัติการเขียน 

การพัฒนาบท การพัฒนาโครงเรื่อง วิธีการเลaาเรื่องผaานสตอรี่บอรhด การเขียนเพื่อนำเสนองานภาพยนตรhและสื่อ

ดิจิทัล 
   

สนส641 การกำกับภาพยนตรhข้ันสูง 3(2-2-5) 

MCI641 Advanced Directing for Cinema Production  

     ศึกษาวิเคราะหhแนวคิด  เทคนิคการกำกับภาพยนตรhในรูปแบบรaวมสมัย  การสรrางและการวิเคราะหh

ภาพยนตรhในรูปแบบของการกำกับภาพยนตรhในประเทศตะวันตกและตะวันออก  
   

สนส642 อุตสาหกรรมภาพยนตรhและการจัดการ 3(2-2-5) 

MCI642 Film Industry and Management  

     ศึกษาวิเคราะหhธรรมชาติของอุตสาหกรรมภาพยนตรhในประเทศไทย และตaางประเทศ  ที่มาของ

แหลaงทุน การบริหารจัดการ การตลาด การสรrางโอกาสในธุรกิจภาพยนตรh  ภาพยนตรhในฐานะสินคrาทาง

วัฒนธรรม ประเด็นและขrอจำกัด การวางแผนงานการดำเนินงานการเผยแพรa และการประสานความรaวมมือกับ

องคhกรตaางๆ 
 
    

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสือ่และนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

     ศึกษาวิเคราะหhประเด็นตaางๆ ทางสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ผaานการแลกเปลี่ยน สนทนา จากเรื่องที่

อยูaในกระแสสังคม ตลอดจนการนำแนวคิดตaางๆ มารaวมอภิปรายใหrเกิดองคhความรูr และสามารถนำไปตaอยอดใหr

เกิดประโยชนhในเชิงวิชาการ 

 

2.3 กลุ7มวิชานวัตกรรมสื่อสาร 

   2.3.1 วิชาบังคบั กำหนดใหrเรียน  9 หนaวยกิต ดังน้ี 

สนส551 การวิพากษhสื่อและบรบิททางสงัคม 3(2-2-5) 

MCI551 Media Criticism and Social Context  

              วิพากษhสื่อในสังคมป�จจุบันดrวยปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับสือ่มวลชนเพื่อใหrเกิดประโยชนh

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

  

 

 

 

 



 

สนส552 กลยุทธhสือ่และการจัดการการสื่อสาร   3(2-2-5) 

MCI552 Media Strategies and Communication Management  

     ประยุกตhหลักการจัดการและกลยุทธhที่เกี่ยวขrองกับสื่อและการสื่อสาร ทิศทางทางการตลาดและ

อุตสาหกรรมสื่อในบริบทสังคมป�จจุบัน 

   

สนส651 สัมมนาการสื่อสารรaวมสมัย 3(1-4-4) 

MCI651 Seminar in Contemporary Communication  

     ศึกษาวิเคราะหhประเด็นทีเ่กี่ยวขrองกบัสื่อและการสื่อสาร โดยประยุกตhใชrแนวคิด ทฤษฎี ทางการ

สื่อสารทีร่aวมสมัยเปqนไปตามทิศทางของสังคมที่เปลี่ยนแปลงในป�จจุบัน 

 

 2.3.2 วิชาเลือก กำหนดใหrเรียนไมaนrอยกวaา 6 หนaวยกิต จากรายวิชาตaอไปน้ี 

สนส561 กลยุทธhการสรrางแบรนดhและการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ 3(2-2-5) 

MCI561 Branding Strategies and Integrated Marketing Communication  

     วิเคราะหhและประเมินกลยุทธhการสรrางแบรนดhตราสินคrาจากกรณีศึกษาตaางๆ การสรrางภาพลักษณh

และชื่อเสียงองคhกรผaานแบรนดh  และการใชrการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในงานนวัตกรรมสื่อสารเพือ่ใหr

แผนงานการสื่อสารการตลาดบรรลุเป�าหมาย 

   

สนส562 จิตวิทยาในสื่อรaวมสมัย 3(2-2-5) 

MCI562 Psychology in Contemporary Media  

              วิเคราะหhกระบวนการทางสื่อและการสื่อสาร ภายใตrบริบทและความรaวมสมัยในสังคมดrวยแนวคิด

และทฤษฎีทางจิตวิทยา พฤติกรรม และการรับรูr 

   

สนส563 การเลaาเรื่องขrามสื่อ 3(2-2-5) 

MCI563 Transmedia Storytelling  

     ศึกษาวิเคราะหhบทบาทและความสำคัญของการเลaาเรื ่องในสื ่อตaางๆ การเลaาเรื ่องขrามสื ่อ เพื่อ

สรrางสรรคhเน้ือหาสารใหrสอดคลrองสภาพการณhที่เปลี่ยนแปลงไปของสื่อและสังคม 

   

สนส661 การวางแผนโครงการและการประเมินผลทางการสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI661 Communication Project Planning and Evaluation  

     ศึกษาวิเคราะหhการวางแผนโครงการทางการสื่อสารตaางๆ รวมถึงการวัดและประเมินผลสำเร็จจาก

การดำเนินโครงการ และสามารถประยุกตhความรูrในการจัดทำโครงการและประเมนิผลโครงการนวัตกรรมสือ่สาร

ไดr 

   



 

สนส662 สัมมนาการจัดการเน้ือหาสื่อในยุคดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI662 Seminar in Media Content Management in Digital Age  

     อภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบ เน้ือหา ที่ปรากฏในสื่อประเภทตaางๆ รวมถึงแนวคิดดrานการจัดการเน้ือหา

เพื่อใหrสอดคลrองกับธรรมชาติของสื่อแตaละประเภท ตลอดจนประยุกตhใชr สรrางสรรคhใหrเกิดประโยชนh และเขrาถึง

ผูrรับสารในยุคของดิจิทัลไดrอยaางเหมาะสม 
 

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสือ่และนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

     ศึกษาประเด็นตaางๆ ทางสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ผaานการแลกเปลี่ยน สนทนา จากเรื่องที่อยูaใน

กระแสสังคม ตลอดจนการนำแนวคิดตaางๆ มารaวมอภิปรายใหrเกิดองคhความรูr และสามารถนำไปตaอยอดใหrเกิด

ประโยชนhในเชิงวิชาการ 
 

3. ปริญญานิพนธH จำนวน  12  หน7วยกิต 
 

ปพท691 ปริญญานิพนธhระดับปริญญาโท 12 หนaวยกิต 

GRT691 Master’s Thesis  

    

 


