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สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร?และสุขภาพ หลักสูตรใหมE พ.ศ. 2557 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/สำนัก  วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

 

หมวดที่ 1 ข+อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 ช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย             : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพ  

    ภาษาอังกฤษ         :  Master of Arts Program in Science and Health Communication 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย         ช่ือเต็ม   :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การส่ือสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพ) 

                 ช่ือยdอ    :  ศศ.ม. (การส่ือสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพ) 

    ภาษาอังกฤษ     ช่ือเต็ม   :  Master of Arts (Science and Health Communication)    

                 ช่ือยdอ    :  M.A. (Science and Health Communication) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา  

 ไมdมี 
 

4. จำนวนหนHวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนหนdวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไมdนiอยกวdา 36 หนdวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื ่อสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพ ที ่เปlดสอนเปmน             

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปp ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหdงชาติ พ.ศ. 2552 

 

6.  อาชีพท่ีประกอบไดOหลังสำเร็จการศึกษา 



 

  ผูiสำเร็จการศึกษาสามารถประยุกตDใชiความรูiในการประกอบอาชีพในสายงานดiานการสื่อสารทั้งในองคDกร

ภาครัฐและองคDกรเอกชนไดiดังน้ี 

          8.1 ปฏิบัติงานในองคDกรภาครัฐที่เกี่ยวขiองกับสุขภาพและวิทยาศาสตรD ซึ่งจำเปmนตiองใชiทักษะในการ

สื่อสารและการผลิตสื ่อเพื ่อการสื ่อสาร ไดiแกd นักประชาสัมพันธDประจำโรงพยาบาล ศูนยDบริการสุขภาพ หรือ

พิพิธภัณฑDทางวิทยาศาสตรD ผูiปฏิบัติงานดiานการฝ~กอบรมใหiความรูiเกี่ยวกับสุขภาพและวิทยาศาสตรDของหนdวยงาน

ตdาง ๆ  

          8.2 ปฏิบัติงานในองคDกรเอกชน ที่ดำเนินธุรกิจซึ่งเกี่ยวขiองกับวิทยาศาสตรDและสุขภาพ เชdน เจiาหนiาที่ส่ือ

องคDกรประจำโรงพยาบาลเอกชน นักประชาสัมพันธD นักสื่อสารการตลาดของสถานเสริมความงามและสถาบันสdงเสริม

สุขภาพเอกชน ผูiแทนจำหนdวยเครื่องมือและอุปกรณDการแพทยD ผูiนำเสนอขiอมูลยา (Medical Representative) แกd

แพทยD และวิธีการใชiยาที่ถูกตiองแกdแพทยD ตอบขiอซักถามและขiอสงสัยเกี่ยวกับยา เพื่อใหiแพทยDสามารถใชiยาไดiอยdาง

ถูกตiอง และใหiผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้ง ผูiแทนจำหนdายผลิตภัณฑDเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑDเสริม

อาหารและเวชสำอางคD นักเขียนหรือคอลัมนิสตDประจำนิตยสารสุขภาพ ซึ่งอาชีพดังกลdาวมานั้น นอกจากจำเปmนตiองมี

ความรูiทางดiานสุขภาพและวิทยาศาสตรDแลiวยังจำเปmนตiองมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อสรiางความเขiาใจไดiอยdางถูกตiอง

ดiวย 

          8.3 ประกอบอาชีพในองคDกรระดับชาติและระดับโลกที่เกี่ยวขiองกับวิทยาศาสตรD สุขภาพ และชีวิตความ

เปmนอยูdของคนในสังคม เชdน เจiาหนiาที่องคDการอนามัยโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสdงเสริมสุขภาพ หรือแมiแตd

องคDกรพัฒนาเอกชนตdาง ๆ ไดiแกd สำนักงานเครือขdายองคDกรงดเหลiา สมาคมองคDกรพัฒนาเอกชนเพื่อการป�องกันและ

แกiไขป�ญหายาเสพติด ภาคพ้ืนเอเชีย-แปซิฟlค เปmนตiน ซ่ึงจำเปmนตiองมีทักษะในการส่ือสารและการผลิตส่ือเพ่ือเผยแพรd

ขiอมูลท่ีเก่ียวขiองกับพันธกิจขององคDกร 

 

 

หมวดที่ 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคQของหลักสูตร 

1.1   ปรัชญา 

 การส่ือสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

     1.2   ความสำคัญ 

 หลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพ เปmนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการบูรณาการศาสตรD

ตdางๆ เขiาดiวยกัน โดยอาศัยการสื่อสารเปmนเครื่องมือในการเขiาถึงความรูiในศาสตรDดiานตdางๆ ทั้งในฐานะผูiสdงสาร (Sender) 

และในฐานะผูiรับสาร (Receiver/ Reader) ไดiอยdางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความรูiในดiานวิทยาศาสตรD และสุขภาพ ซ่ึง

เปmนเรื่องที่สำคัญตdอการดำรงชีวิตและอยูdในความสนใจของประชาชนในสังคม เนื่องจากองคDความรูiทางวิทยาศาสตรDและ

สุขภาพซึ่งจัดเปmนเรื่องใกลiตัวนั้น มักถูกมองวdาเปmนเรื่องทางวิชาการ มีความเฉพาะทางทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งยาก



 

ตdอการทำความเขiาใจของผูiคนทั่วไป จึงจำเปmนตiองใชiวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือที่เหมาะสม ผdานกระบวนการ

ส่ือสารไปยังกลุdมเป�าหมาย ท้ังในระดับป�จเจกบุคล และในระดับสังคม 

        ในป�จจุบันศาสตรDดiานการสื่อสารไดiถูกนำมาใชiเปmนเครื่องมือในการกำหนดวิธีคิด และแนวปฏิบัติของคน

ในสังคมอยdางแพรdหลาย ถึงแมiหลายคนอาจมองวdาการสื่อสารเปmนเรื่องใกลiตัวและทุกคนสามารถสื่อสารไปยังบุคคลอื่นๆ 

ไดi แตdการสื่อสารอยdางมีประสิทธิภาพเพื่อสรiางประสิทธิผลตามที่คูdสื่อสารทั้งสองฝ�ายตiองการนั้น จำเปmนตiองอาศัยทักษะ

ในการสื่อสารของผูiสdงสาร (Sender) อิทธิพลของเนื้อหาสาร (Message) ชdองทางการสื่อสาร (Channel) ที่เหมาะสม และ

ผูiรับสาร (Receiver) ที่มีความกระตือรือรiน ดังนั้น กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงไมdสามารถเกิดขึ้นไดiโดย

ปราศจากการเรียนรูiถึงหลักการสื่อสารและแนวทางในเชิงปฏิบัติที ่เหมาะสม โดยผูiสdงสารจำเปmนตiองคำนึงถึงความ

เหมาะสมของทั้งกระบวนการสื่อสารที่สdงผลตdอผูiรับสารใหiมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารในประเด็นที่ยากตdอความเขiาใจ

ของผูiคน และเปmนประเด็นที่มีความสำคัญตdอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังเชdน องคDความรูiทางวิทยาศาสตรDและสุขภาพ เปmน

ตiน 

  ขอบขdายของหลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพนี้ จะเปmนการเรียนรูiและประยุกตDใชiความรูi

และเทคนิคทางการสื่อสารเพื่อนำเสนอเนื้อหาดiานวิทยาศาสตรDและสุขภาพอยdางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งการสื่อสารใน

เชิงสังคม และการสื่อสารเชิงธุรกิจ โดยในการสื่อสารเชิงสังคมนั้นจะมุdงเนiนถึงกระบวนการและเทคนิควิธีการถdายทอดองคD

ความรูiทางวิทยาศาสตรDอันมีประโยชนDตdอการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการเผยแพรdและรณรงคDสdงเสริมสุขภาพ และสุข

ภาวะที่ดีใหiกับประชาชน ดiวยรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม สำหรับในดiานการสื่อสารเชิงธุรกิจนั้น จะมุdงเนiนถึง

กระบวนการและเทคนิควิธีในการสื่อสารองคDกร การประชาสัมพันธD การโฆษณา การสื่อการตลาด ตลอดจนแนวคิดและ

เทคนิคในการผลิตส่ือในรูปแบบตdางๆ ใหiมีความเหมาะสมกับสถานการณDในป�จจุบันมากย่ิงข้ึน  

  การจัดหลักสูตรและรายวิชาจะยึดหลักการบูรณาการศาสตรDดiานการสื่อสารรูปแบบตdางๆ เขiามาใชiเปmน

เครื่องมือในการจัดการองคDความรูiดiานวิทยาศาสตรD และสุขภาพ ในลักษณะสหสาขาวิชา (Multi disciplinary) ตลอดจน

นำไปสูdการบูรณาการศาสตรDดiานการสื่อสารใหiเขiาไปเปmนสdวนหนึ่งขององคDความรูiดiานวิทยาศาสตรDและสุขภาพ โดยการ

ผสมผสานกันขององคDความรูi (Interdisciplinary) จากศาสตรDดiานการสื่อสาร และศาสตรDดiานวิทยาศาสตรDและสุขภาพ ใน

รูปแบบของการวิจัย หรือชิ้นงาน/ โครงการเชิงสรiางสรรคDทางวิทยาศาสตรDและสุขภาพ เพื่อใหiผูiที่ศึกษาเปmนผูiที่มีความ

ชัดเจน และครบถiวนในสิ่งที่สนใจและตiองการศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตรนี้เนiนการนำความรูiซึ่งมีความรdวมสมัยทั้งองคDความรูi

จากในประเทศ และองคDความรูiจากตdางประเทศมาใชiใหiเปmนประโยชนDมากท่ีสุดในการศึกษาวิจัย เพ่ือสรiางองคDความรูiใหมdท่ี

เปmนองคDความรูiซ่ึงมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในป�จจุบัน 

  

  



 

 

1.3  วัตถุประสงคQ   

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาการส่ือสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพท่ีมีคุณลักษณะดังน้ี 

  1. สามารถผสานความรูiทางวิทยาศาสตรDหรือสุขภาพกับกระบวนการส่ือสารไดiอยdางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือสdงเสริมคุณภาพชีวิต 

  2. มีศักยภาพในการวิจัยและสามารถเลือกใชiงานวิจัยมาประยุกตDในการส่ือสารเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

  3. สามารถสรiางสรรคDนวัตกรรมการส่ือสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพ 

  4. มีคุณธรรมและจริยธรรมตdอวิชาชีพและสังคม 

  



 

 

รายวิชาเรียน 

 

1.  หมวดวิชาแกน กำหนดใหOเรียน  9  หนHวยกิต ดังน้ี 

สสส 501 การวิจัยเพ่ือการส่ือสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพ    3(2-2-5) 

SHC 501 Research  in  Science  and  Health  Communication  

สสส 502 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการส่ือสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพ    3(3-0-6) 

SHC 502 Ethics  and  Law  in  Science  and  Health  Communication  

สสส 503 ส่ือบูรณาการเพ่ือการส่ือสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพ                      3(2-2-5) 

SHC 503 Integrated  Media  for  Science  and  Health  Communication 

  

 

 

2.  หมวดวิชาเอก (ตัวอย่างวิชา) 

     2.1 วิชาบังคับ  กำหนดใหOเรียน  9  หนHวยกิต ดังน้ี 

สสส 512 โครงงานบูรณาการการส่ือสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพ     2(1-2-3) 

SHC 512 Integrated Projects for Science and Health Communication  

สสส 513 สัมมนาการส่ือสารวิทยาศาสตรDและสุขภาพ     1(0-2-1) 

SHC 513 Seminar  in  Science and Health Communication 

 

 

2.2 วิชาเลือก  กำหนดใหOเรียนไมHนOอยกวHา  6  หนHวยกิต ดังน้ี 

สสส 522 ความคิดรวบยอดทางการส่ือสาร 2(1-2-3) 

SHC 522 Communication Concept  

สสส 525 การส่ือสารวิทยาศาสตรDเพ่ือเยาวชน                                                    3(2-2-5) 

SHC 525 Science  Communication  for  Youth  

สสส 528 การส่ือสารวิทยาศาสตรDเพ่ือชุมชน            3(1-4-4) 

SHC 528 Science  Communication  for  Community  

สสส 529 ส่ือเพ่ือพิพิธภัณฑDวิทยาศาสตรD            3(1-4-4) 

SHC 529 Media  for  Science  Museum  

วษ 501 วิทยาศาสตรDบูรณาการ            3(3-0-6) 

SCE 501 Integrated  Science 

 

 

 

 



 

      2.3 วิชาปรับพ้ืนฐาน กำหนดใหOเรียนไมHนOอยกวHา  6  หนHวยกิต  

        นิสิตท่ีไมdมีพ้ืนฐานความรูiทางวิทยาศาสตรD หรือ วิทยาศาสตรDสุขภาพ หรือ ความรูiทางการส่ือสารตiองเรียน

รายวิชาปรับพ้ืนฐาน โดยกำหนดใหiเรียนในรายวิชาเพ่ิมเติม  ไมdนiอยกวdา 6 หนdวยกิต โดยคณาจารยDในสาขาวิชา

เปmนผูiกำหนดใหiจากหมวดวิชาเลือก 

  

3.  ปริญญานิพนธQ จำนวน  12  หนHวยกิต 

   สสส 539    ปริญญานิพนธD                                                                     12 หนdวยกิต 

   SHC 539   Thesis 


