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ประวัติวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

 
“วิทยาลัยนวัตกรรมสื ่อสารสังคม” (College of Social Communication Innovation) กอตั ้งขึ ้นเมื ่อวันท่ี 7 

กรกฎาคม พ.ศ.2549 นับเปนเจตนารมณที่จะขยายบทบาทการสรางดุลยภาพในเรื่องการสื่อสาร (Communication and 
Media) ในสังคมตลอดจนการสรางและพัฒนาบุคลากรท่ีสามารถควบคุมและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารท่ีมี
บทบาทตอสังคมและชีวิตท้ังนี ้ โดยอาศัยมิติ คิดท่ีตางไปจากเดิม  กลาวคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจะเปนองคกรดาน
การศึกษา และวิจัยที ่มีรากฐานจากการบูรณาการศาสตร ดานการสื ่อสาร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการจัดการเชิง
ธุรกิจ ศิลปะ เขาดวยกัน เพื่อสรางมิติองคความรูที่ทัน สำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น  โดยเหตุที่เชื่อวาหากเราสามารถสรางสมดุล
และบูรณาการใหเกิดขึ้นไดแลว  เราจะสามารถพัฒนาสื่อเหลานั้นใหเปนเครื่องมือในการสรางสรรคประโยชนแกสังคมได
มากมาย อาทิ อาจเปนสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) สื่อสารสิกขบันเทิงและทรงพลังสำหรับคนรุน
ตอไป อีกทั้งยังสามารถเปนองคกรสำคัญที่ชวยผลักดันใหประเทศชาติและสังคมไทยเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสื่อท่ี
เขามามีบทบาทตอชีวิตมากยิ่งข้ึน 

การจัดการเรียนการสอนของ “วิทยาลัยนวัตกรรมสื ่อสารสังคม” จะเปนการจัดการเรียนการสอนในเชิงสห
วิทยาการ โดยบูรณาการสรรพความรูในสังคม องคความรูจากสถาบัน สำนักตาง ๆ ที่เกี่ยวของ บูรณาการการทำงานรวมกัน
ของผูมีความรูความสามารถเฉพาะดาน ในสังคมและในมหาวิทยาลัยฯ เชื่อมโยงกับองคกรสื่อสารสังคมเอกชนท่ีเก่ียวของ โดย
วางเป าหมายใหเป นห องทดลองในเช ิงปฏิบ ัต ิการ (Laboratory) เป นการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) รวมมือกับเอกชน และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เกาหลี 
สิงคโปร และฮองกง 

การสอนสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยอมสงผลใหนิสิตทางดานนี้เรียนรูและติดตอสื่อสารไดกวางและ
หลากหลาย  ในกระแสโลกาภิวัตน และทองถิ่นภิวัฒนในปจจุบัน ประกอบกับการไดศึกษาวิชาแกนในเรื่องวัฒนธรรม ศิลปะ 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ผูท่ีศึกษาทางดานนี้หรือบัณฑิต ยอมสามารถพัฒนาอุดมการณและความดีงามสำหรับสังคมหลังสมัยใหม 
ซึ่งอุดมการณดังกลาวยอมสงผลกระทบโดยตรงไปสูสื่อสารสังคมที่บัณฑิตเหลานี้จะมีบทบาท สำคัญในสังคมในโลกของการ
สื่อสารในอนาคต 

ในวันที่ 7กรกฎาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสมัยของศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ มีมติ
เห็นชอบใหวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปนสวนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการ
บริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พุทธศักราช 2550 มีฐานะเทียบเทากับคณะ สถาบัน และสำนักตางๆ ในการนี้ได
แตงต้ัง รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ เปนคณบดีคนแรกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2562 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ประกอบดวย 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัฐ ภกัดีรณชิต     ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย พฤทธิ ์ศุภเศรษฐศิร ิ     กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล อินทรจันทร     กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุษา เชาวนลิขิต     กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารวุัส หนูทอง     กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรวัน แพทยานนท     กรรมการ 
7. อาจารย ดร.ศศิธร ยวุโกศล       กรรมการ 
8. อาจารย ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ      กรรมการ 
9. อาจารย ดร.เสาวลักษณ  พันธบุตร      กรรมการ 
10. อาจารย ดร.หมอมหลวงอุสุมา สุขสวสัดิ์     กรรมการ 
11. อาจารย ดร.ปรชัญา เปยมการณุ      กรรมการ 
12. อาจารย อภิรพี เศรษฐรักษ ตันเจริญวงศ     กรรมการ 
13. อาจารย ดร.ปลันลน ปุณญประภา      กรรมการและเลขานุการ 

 
อางอิง คำส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1360/2562 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร 
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รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต 
 อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจำหลักสูตร 

2. อาจารย ดร.ศศิธร ยุวโกศล 
อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจำหลักสูตร 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวสั หนูทอง  
อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

อาจารยท่ีปรึกษาสำหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร ในปการศึกษา 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรวัน แพทยานนท 
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ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ปรัชญา 

 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ขับเคลื่อนสังคมไทยดวยพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
ความสำคัญ 

 จากแนวนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันที่ใหความสำคัญกับการดำเนินการเพิ่มคุณคา 
(Value creation) ของสินคาและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาการผลิตสินคาและบริการใหเพ่ิมสูง
ข้ึนมาอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนการสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม และงาน
สรางสรรคเพ่ิมมากข้ึนอยางเปนลำดับ ท้ังนี้อุตสาหกรรมสื่อและนวัตกรรมสื่อสารเปนหนึ่งในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาท
อยางมากในการตอบสนองคุณลักษณะของสังคมเศรษฐกิจสรางสรรค ดังนั้นการใหความสำคัญกับธุรกิจสื่อและนวัตกรรม
สื่อสารในปจจุบันจึงมีความสำคัญอยางมาก นอกจากนี้การสื่อสารขอมูลขาวสารในยุคปจจุบัน ที่ใหความสำคัญกับขอมูล
ขาวสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัยตางๆ  สงผลใหเกิดการพัฒนาแนวทางใหกับผูประกอบวิชาชีพ ใหเกิดความรูเทาทันดาน
ขอมูลขาวสาร รู จักนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมาประยุกตในการพัฒนางานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
  ดังนั้นในฐานะของสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารจึง
เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารบนฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม เพ่ือ
พัฒนาใหผูเรียนสามารถมีกระบวนการคิด ผลิตชิ้นงาน ตลอดจนดำเนินการดานตางๆของงานไดอยางเหมาะสมกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสงัคมในปจจบุัน 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
       เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. เปนผูนำท่ีมีความรู มีทักษะ คิดวิเคราะห และพัฒนาดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร  
 2. สามารถบูรณาการความรูในการสรางสรรคผลงานดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เปนผูท่ีมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
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ระบบการจัดการศึกษา 
 ระบบ 

 การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค คือ 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติ    
มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

     อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเปนกรณีพิเศษได โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห 
(เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

          การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559  
 
การดำเนินการหลักสูตร 
       วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันท่ีเรียนคือ วันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย  
 ภาคตน            เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย         เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
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โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา หนวยกิต 

1. หมวดวิชาแกน 9 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาบังคับ 9 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
4. ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 

รวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

รายวิชา 

1. หมวดวิชาแกน กำหนดใหเรียน  9 หนวยกิต ดังนี้ 
สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 
MCI501 Research  in Media and Communication Innovation  
สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 
MCI502 Philosophy and Concept in Communication   
สนส503 แนวคิดสรางสรรคเพ่ือสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 
MCI503 Creative Thinking for Media and Communication Innovation  

 

 

2. หมวดวิชาบังคับ กำหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี ้
ใหนิสิตเลือกเรียนในกลุมใดเพียงกลุมหนึ่ง 
กลุมวิชาการส่ือสารสุขภาพ 

สนส511 การวางแผนกลยุทธการสื่อสารสุขภาพ 3(3-0-6) 
MCI511 Strategic Planning  for Health Communication  
สนส512 สื่อบูรณาการเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ                   3(1-4-4) 
MCI512 Integrated  Media  for  Health  Communication  
สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 
MCI611 Seminar in Health Communication  

กลุมวิชาภาพยนตรและส่ือดิจิทัล 

สนส531 ภาพยนตรโลกและการวิพากษ 3(2-2-5) 
MCI531 Global Cinema and Criticism   
สนส532 ปฏิบัติการภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 



 

 

 

คูมือนิสิตระดับบัณฑติศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ปการศึกษา 2563             7 | P a g e  

MCI532 Cinema and Digital Media Production Studio  
สนส631  สัมมนาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 
MCI631 Seminar in Cinema and Digital Media  

กลุมวิชานวัตกรรมส่ือสาร 
สนส551 การวิพากษสื่อและบริบททางสังคม 3(2-2-5) 
MCI551 Media Criticism and Social Context   
สนส552 กลยุทธสื่อและการจัดการการสื่อสาร   3(2-2-5) 
MCI552 Media Strategies and Communication Management  
สนส651 สัมมนาการสื่อสารรวมสมัย 3(1-4-4) 
MCI651 Seminar in Contemporary Communication  

 

3. หมวดวิชาเลือก กำหนดใหนิสิตเลือกเรียนในกลุมวิชาใดกลุมหนึ่ง ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ดังนี้ 
ใหนิสิตเลือกเรียนในกลุมวิชาใดกลุมหนึ่งเทานั้น 
กลุมวิชาการส่ือสารสุขภาพ 

สนส521 แนวโนมและแนวคิดดานสื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
MCI521 Trends and Concepts in Health  
สนส522 แนวโนมและแนวคิดดานอาหารและโภชนาการ 3(2-2-5) 
MCI522 Trends and Concepts in Food and Nutrition   
สนส523 แนวโนมนวัตกรรมสื่อสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 
MCI523 Trends and Innovation for Health and Beauty  
สนส524 การเขียนเพ่ือการสื่อสารสุขภาพข้ันสูง 3(2-2-5) 
MCI524 Advanced Writing for Health Communication  
สนส621 การสื่อสารการตลาดเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 
MCI621 Marketing Communication for Health and Beauty  
สนส622 โครงงานบูรณาการการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 
MCI622 Integrated Projects for Health Communication  
สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 
MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

กลุมวิชาภาพยนตรและส่ือดิจิทัล 

สนส541 ภาพยนตรไทยศึกษาและการพัฒนา 3(2-2-5) 
MCI541 Thai Cinema Study and Development  
สนส542 ผลกระทบตอผูชมและสื่อ 3(2-2-5) 
MCI542 Audience and Media Effects   
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สนส543 เทคนิคการเลาเรื่องและการเขียนเพ่ืองานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล  3(1-4-4) 
MCI543 Narrative Technique and Writing for Cinema and Digital Media  
สนส641 การกำกับภาพยนตรข้ันสูง 3(2-2-5) 
MCI641 Advanced Directing for Cinema Production  
สนส642 อุตสาหกรรมภาพยนตรและการจัดการ 3(2-2-5) 
MCI642 Film Industry and Management  
สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร   3(1-4-4) 
MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

กลุมวิชานวัตกรรมส่ือสาร 
สนส561 กลยุทธการสรางแบรนดและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
MCI561 Branding Strategies and Integrated Marketing Communication  
สนส562 จิตวิทยาในสื่อรวมสมัย 3(2-2-5) 
MCI562 Psychology in Contemporary Media  
สนส563 การเลาเรื่องขามสื่อ  3(2-2-5) 
MCI563 Transmedia Storytelling  
สนส661 การวางแผนโครงการและการประเมินผลทางการสื่อสาร 3(1-4-4) 
MCI661 Communication Project Planning and Evaluation  
สนส662 สัมมนาการจัดการเนื้อหาสื่อในยุคดิจิทัล 3(1-4-4) 
MCI662 Seminar in Media Content Management in Digital Age   
สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 
MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

 

4.  ปริญญานิพนธ จำนวน 12 หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 12 หนวยกิต 
GRT691 Master’s Thesis  
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ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบดวย 3 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข 3 หลัก 
ความหมายของกลุมตัวอักษร 
รายวิชาซ่ึงเปดสอนในแตละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอักษร ดังนี้  
 สนส หรอื MCI   หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 
 ปพท หรือ GRT   หมายถึง รายวิชาปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 
 

ความหมายของกลุมตัวเลข 
 เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง  ระดับการศึกษาปริญญาโท 
โดยความหมายของเลขรหัสตัวแรก สามารถแยกไดตามหมวด ดังนี้ 
 5  หมายถึง  ระดับการศึกษาปริญญาโท ชั้นปท่ี 1 
  6 หมายถึง  ระดับการศึกษาปริญญาโท ชั้นปท่ี 2 
 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง  แขนงวิชา 
โดยความหมายของเลขรหัสตัวกลาง สามารถแยกไดตามหมวดวิชา ดังนี้ 
 0 หมายถึง  หมวดวิชาแกนกลางสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 
 1  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับกลุมวิชาการสื่อสารสุขภาพ 
 2 หมายถึง   หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาการสื่อสารสุขภาพ 
 3 หมายถึง   หมวดวิชาบังคับกลุมวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 
 4  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 
 5  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับกลุมวิชานวัตกรรมสื่อสาร 
 6  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกกลุมวิชานวัตกรรมสื่อสาร 
 7  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 
 9  หมายถึง  หมวดวิชาปริญญานิพนธ 
 เลขรหัสตัวทาย หมายถึง  แสดงลำดับท่ีของรายวิชาในแตละกลุม 
 

ความหมายของเลขรหัสแสดงจำนวนหนวยกิต 
    เลขรหัสนอกวงเล็บ         หมายถึง  จำนวนหนวยกิตท้ังหมดของแตละรายวิชา 
    เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 1   หมายถึง  จำนวนชั่วโมงการบรรยาย 
    เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 2   หมายถึง  จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
    เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 3   หมายถึง  จำนวนชั่วโมงท่ีศึกษาดวยตนเอง 
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แผนการศึกษา 
 กลุมวิชาการส่ือสารสุขภาพ 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  รหัสวิชา                                    ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 
สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 
สนส511 การวางแผนกลยุทธการสื่อสารสุขภาพ 3(3-0-6) 

รวมจำนวนหนวยกิต 9 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส503 แนวคิดสรางสรรคเพ่ือสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 
สนส512 สื่อบูรณาการเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ                   3(1-4-4) 
สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

รวมจำนวนหนวยกิต  9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 3 
 วิชาเลือก  6 

รวมจำนวนหนวยกิต  9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 9 
รวมจำนวนหนวยกิต 9 

หมายเหตุ   นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
               นิสิตท่ีไมมีความรูพ้ืนฐานในกลุมวิชาท่ีเรียนตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานจากหมวดวิชาเลอืก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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 กลุมวิชาภาพยนตรและส่ือดิจิทัล 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  รหัสวิชา                                    ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 
สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 
สนส531 ภาพยนตรโลกและการวพิากษ 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหนวยกิต 9 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส503 แนวคิดสรางสรรคเพ่ือสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 
สนส532 ปฏิบัติการภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 
สนส631  สัมมนาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

รวมจำนวนหนวยกิต 9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 3 
 วิชาเลือก 6 

รวมจำนวนหนวยกิต   9 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 9 
รวมจำนวนหนวยกิต 9 

หมายเหตุ   นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
               นิสิตท่ีไมมีความรูพ้ืนฐานในกลุมวิชาท่ีเรียนตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานจากหมวดวิชาเลอืก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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 กลุมวิชานวัตกรรมส่ือสาร 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  รหัสวิชา                                    ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 
สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 
สนส551 การวิพากษสื่อและบริบททางสังคม 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหนวยกิต 9 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส503 แนวคิดสรางสรรคเพ่ือสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 
สนส552 กลยุทธสื่อและการจัดการการสื่อสาร   3(2-2-5) 
สนส651 สัมมนาการสื่อสารรวมสมัย 3(1-4-4) 

รวมจำนวนหนวยกิต  9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 3 
 วิชาเลือก 6 

รวมจำนวนหนวยกิต  9 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 9 
รวมจำนวนหนวยกิต 9 

หมายเหตุ   นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
               นิสิตท่ีไมมีความรูพ้ืนฐานในกลุมวิชาท่ีเรียนตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานจากหมวดวิชาเลอืก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
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คำอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาแกน กำหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้  
สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 
MCI501 Research in Media and Communication Innovation  

     ศึกษาแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย หลักการทำวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบงานวิจัย สถิติเพื่อการ
วิจัย การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การคนควาศึกษาผลการวิจัย การแกปญหาดวยการวิจัย การใชโปรแกรม
สำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการนำเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัย 
ฝกการทำงานวิจัยขนาดยอย (Baby Research) วิเคราะห วิพากษงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสื่อและนวัตกรรม
สื่อสาร 
   

สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 
MCI502 Philosophy and Concept in Communication   
     ศึกษาวิเคราะห ปรัชญา หลักการ แนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร องคประกอบ ปจจัย อุปสรรค 
นวัตกรรมการสื ่อสาร วิเคราะหประสิทธิภาพของการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อในบริบทตางๆ นโยบายการ
สื่อสารมวลชน สิทธิขอบเขตเสรีภาพของสื่อ คุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร การนำเสนอแนวคิดและการ
พัฒนาระบบการสื่อสาร 
   

สนส503 แนวคิดสรางสรรคเพ่ือสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 
MCI503 Creative Thinking for Media and Communication Inovation  

     ศึกษาวิเคราะห แนวคิดในการสรางสรรคสื่อรวมสมัย ความคิดรวบยอด กระบวนการแปลแนวคิด 
สื่อนวัตกรรมสมัยใหมที่ตอบการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย วิเคราะหผลกระทบผูบริโภค การตอยอดนวัตกรรม 
การเลือกสื่อและพัฒนาการสื่อสาร และการจัดการไปสูนวัตกรรมภายใตกระบวนการทางการวิจัย 
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2. หมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาการส่ือสารสุขภาพ 

  2.1.1 วิชาบังคับ กำหนดใหเรียน  9 หนวยกิต ดังนี ้
สนส511 การวางแผนกลยุทธการสื่อสารสุขภาพ 3(3-0-6) 
MCI511 Strategic Planning  for Health Communication  

        วิเคราะหกระบวนการเกี ่ยวกับการจัดการสื ่อสาร และการวางแผนกลยุทธการสื ่อสารท่ี
เหมาะสมในงานวิทยาศาสตร การสื่อสารสุขภาพ การบูรณาการองคความรูเก่ียวกับการจัดการสื่อสารเขากับ
งานทางดานสุขภาพในลักษณะตางๆ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการวางแผนการบริหาร
โครงการสื่อสารงานสื่อสารสุขภาพท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ 

   

สนส512 สื่อบูรณาการเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ                   3(1-4-4) 
MCI512 Integrated Media for Health Communication  

        ศึกษาแนวคิด วิเคราะห การใชสื่อและการประยุกตใชสื่ออยางบูรณาการเพื่อตอบสนองงาน
สรางสรรคในประเภทตางๆ ตามเปาหมายที่กำหนด  การผสานแนวความคิด การฝกปฏิบัติการเลือกใชสื่อ  
ในรูปแบบตางๆเชิงบูรณาการ การศึกษาขอดี ขอดอยของสื่อในรูปแบบตางๆ การสรางสรรคสื่อและนำเสนอ
ขอมูล ขาวสาร ความรูดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

   

สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 
MCI611 Seminar in Health Communication  

        ศึกษาวิเคราะห วิพากษและอภิปราย ประเด็นปญหาทางดานการสื่อสารสุขภาพ ในบริบท
สังคมไทยและสากล ติดตามผลงานวิจัยทางการสื่อสารสุขภาพ ฝกปฏิบัติการ อภิปรายอยางมีเหตุผล ทั้งนี้
ประเด็นปญหาอาจเปลี่ยนไปตามความตองการของผูเรียน 
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2.1.2 วิชาเลือก  กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอนี้ 
สนส521 แนวโนมและแนวคิดดานสื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
MCI521 Trends and Concepts in Health  

     วิเคราะหขอมูลความกาวหนาทางดานสุขภาพที่เปนประเด็นสาธารณะ การดูแลสรางเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต การปองกันภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยตางๆ สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ ศึกษาแนวโนมดานสุขภาพที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆ รวมทั้งนโยบายภาครัฐและองคกรท่ี
เก่ียวของกับระบบสาธารณสุขไทยและสากล 

   

สนส522 แนวโนมและแนวคิดดานอาหารและโภชนาการ 3(2-2-5) 
MCI522 Trends and Concepts in Food and Nutrition  

วิเคราะหบทบาท ความสำคัญของอาหารและโภชนาการตอสุขภาพ ประเภทของสารอาหารตาง ๆ 
บทบาทของอาหารที่สงผลตอรางกาย โภชนบำบัด กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวโนมของการผลิต และการ
บริโภคอาหาร ภูมิปญญาและนวัตกรรมดานอาหารเพ่ือสุขภาพ การประยุกตความรูเพ่ือใชในงานสื่อสารดานอาหาร
และโภชนาการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและมีความสามารถตามความตองการขององคกรตาง ๆ 

 

สนส523 แนวโนมนวัตกรรมสื่อสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 
MCI523 Trends and Innovation for Health and Beauty  

    วิเคราะห สังเคราะหขอมูลแนวโนมความกาวหนา เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวโนมสำหรับธุรกิจ
ใหบริการดานสุขภาพและความงาม  การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพและความงาม ความเทา
ทันการตลาดทางนวัตกรรมสุขภาพและความงามท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

   

สนส524 การเขียนเพ่ือการสื่อสารสุขภาพข้ันสูง   3(2-2-5) 
MCI524 Advanced Writing for Health Communication  

     ศึกษาวิเคราะหเทคนิค รูปแบบ และฝกปฏิบัติการดานการเขียนเชิงสรางสรรคทางสุขภาพในรูปแบบ 
ขาว คอลัมน บทความวิชาการ โดยคำนึงถึงผูรับสารที่มีความหลากหลายทางดานภูมิหลัง ประยุกตใชกับงาน
เขียนประเภทตาง ๆ เพื่อการสื่อสาร ที่มุ งตอบสนองวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธระหวางองคกร 
ประชาชน และผูมีสวนเก่ียวของ การเขียนบล็อกเพ่ือเผยแพรทางสื่อตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ โปสเตอร แผนพับ 
อินเทอรเน็ต และวารสารวิชาการ 
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สนส621 การสื่อสารการตลาดเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 
MCI621 Marketing Communication for Health and Beauty  

     ศึกษาวิเคราะหแนวคิดดานการสื ่อสารการตลาดแบบผสมผสานในงานสุขภาพและความงาม       
การวางแผนการส ื ่อสารการตลาด กฎหมายที ่เก ี ่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ ผล ิตภัณฑส ุขภาพ 
สถานพยาบาลและเครื ่องมือแพทยการบูรณาการสื ่อกระบวนการสื ่อสารการโฆษณา การประชาสัมพันธ        
การขายตรง การสงเสริมการขาย การใชสื่อบุคคล ในการสนับสนุนการตลาดเชิงสุขภาพไดอยางเหมาะสมและมี
คุณธรรม 

   

สนส622 โครงงานบูรณาการการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 
MCI622 Integrated Projects for Health Communication  

     ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสรางสรรคสื่อสุขภาพเลือกประเด็นที่นาสนใจ ศึกษาคนควาขอมูล
และการหาแหลงขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพนำมาบูรณาการผสมผสานเพื่อฝกปฏิบัติการสรางสรรคสื่อสุขภาพท่ี
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  การเขียนสรุปวิธีการทำงานสรางสรรคนำเสนอในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการ 
   

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 
MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  
     ศึกษาวิเคราะหประเด็นตางๆ ทางสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ผานการแลกเปลี่ยน สนทนา จากเรื่องท่ี
อยูในกระแสสังคม ตลอดจนการนำแนวคิดตางๆ มารวมอภิปรายใหเกิดองคความรู และสามารถนำไปตอยอดให
เกิดประโยชนในเชิงวิชาการ 
 

 2.2 กลุมวิชาภาพยนตรและส่ือดิจิทัล 

   2.2.1 วิชาบังคับ กำหนดใหเรียน  9 หนวยกิต ดังนี ้
สนส531 ภาพยนตรโลกและการวิพากษ 3(2-2-5) 
MCI531 Global Cinema and Criticism    

     ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของสกุลภาพยนตร รูปแบบและเทคนิคการเลาเรื ่องในวิถีตะวันตก และ
ตะวันออก วิเคราะหพัฒนาการภาพยนตรในมิติทางวัฒนธรรม มิติทางธุรกิจ และมิติทางศิลปะ  วิเคราะหและฝก
ปฏิบัติแนวทางการวิพากษ การประเมินคุณคา ผลงานภาพยนตรในทุกรูปแบบ  
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สนส532 ปฏิบัติการภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 
MCI532 Cinema and Digital Media Production Studio  

  วิเคราะห บูรณาการความคิด การสรางสรรคภาพยนตร ฝกปฏิบัติการ เทคนิควิธีและกระบวนการ
ในการผลิต การกำกับ การออกแบบงานภาพยนตรในรูปแบบตางๆ การนำเสนอแนวคิดผานวิถีของภาพยนตร 
พัฒนาโดยบริบทของการวิจัยและพัฒนา 
 
   

สนส631 สัมมนาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 
MCI631 Seminar in Cinema and Digital Media  

     ศึกษาวิเคราะหวิพากษและอภิปรายประเด็นปญหาทางดานภาพยนตรและสื ่อดิจิทัลในบริบท
สังคมไทยและสากล ติดตามผลงานวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล ประเด็นอาจ
เปลี่ยนไปตามความตองการของผูเรียน 

 
  2.2.2 วิชาเลือก กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
สนส541 ภาพยนตรไทยศึกษาและการพัฒนา 3(2-2-5) 
MCI541 Thai Cinema Study and Development  

     ศึกษา แนวคิด วิเคราะห สังเคราะห เทคนิควิธีการของภาพยนตรในบริบทของไทยนับแตอดีตถึง
ปจจุบัน กำหนดทิศทาง จุดยืน การตอยอด การศึกษาเปรียบเทียบ การพัฒนารูปแบบการผลิตภาพยนตรไทย ท้ัง
ดานการกำกับการแสดง การออกแบบ และการผลิต การนำเสนอภาพลักษณ แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทยในตลาดภาพยนตรโลก 

   

สนส542 ผลกระทบตอผูชมและสื่อ 3(2-2-5) 
MCI542 Audience and Media Effects  

     ศึกษาวิเคราะห พฤติกรรมความคิด ความเชื่อ ของผูรับสื่อในบริบทสังคมตางๆ ผูรับสื่อในสังคมยุค
ดิจิทัล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตอการพัฒนาสื่อ อิทธิพลของสื่อตอผูชม อิทธิพลของผูชมตอ
การผลิตสื่อ   
 

สนส543 เทคนิคการเลาเรื่องและการเขียนเพ่ืองานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 
MCI543 Narrative Technique and Writing for Cinema and Digital Media  

              ศึกษาวิเคราะห เทคนิควิธีการเลาเรื่อง การเขียนเพ่ืองานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล ฝกปฏิบัติการเขียน 
การพัฒนาบท การพัฒนาโครงเรื่อง วิธีการเลาเรื่องผานสตอรี่บอรด การเขียนเพ่ือนำเสนองานภาพยนตรและสื่อ
ดิจิทัล 
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สนส641 การกำกับภาพยนตรข้ันสูง 3(2-2-5) 
MCI641 Advanced Directing for Cinema Production  

     ศึกษาวิเคราะหแนวคิด  เทคนิคการกำกับภาพยนตรในรูปแบบรวมสมัย  การสรางและการวิเคราะห
ภาพยนตรในรูปแบบของการกำกับภาพยนตรในประเทศตะวันตกและตะวันออก  
   

สนส642 อุตสาหกรรมภาพยนตรและการจัดการ 3(2-2-5) 
MCI642 Film Industry and Management  

     ศึกษาวิเคราะหธรรมชาติของอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทย และตางประเทศ  ที่มาของ
แหลงทุน การบริหารจัดการ การตลาด การสรางโอกาสในธุรกิจภาพยนตร  ภาพยนตรในฐานะสินคาทาง
วัฒนธรรม ประเด็นและขอจำกัด การวางแผนงานการดำเนินงานการเผยแพร และการประสานความรวมมือกับ
องคกรตางๆ 
 
    

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 
MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  
     ศึกษาวิเคราะหประเด็นตางๆ ทางสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ผานการแลกเปลี่ยน สนทนา จากเรื่องท่ี
อยูในกระแสสังคม ตลอดจนการนำแนวคิดตางๆ มารวมอภิปรายใหเกิดองคความรู และสามารถนำไปตอยอดให
เกิดประโยชนในเชิงวิชาการ 
 

2.3 กลุมวิชานวัตกรรมส่ือสาร 
   2.3.1 วิชาบังคับ กำหนดใหเรียน  9 หนวยกิต ดังนี ้
สนส551 การวิพากษสื่อและบริบททางสังคม 3(2-2-5) 
MCI551 Media Criticism and Social Context  

              วิพากษสื่อในสังคมปจจุบันดวยปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสื่อมวลชนเพ่ือใหเกิดประโยชน
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

   

สนส552 กลยุทธสื่อและการจัดการการสื่อสาร   3(2-2-5) 
MCI552 Media Strategies and Communication Management  

     ประยุกตหลักการจัดการและกลยุทธที่เกี่ยวของกับสื่อและการสื่อสาร ทิศทางทางการตลาดและ
อุตสาหกรรมสื่อในบริบทสังคมปจจุบัน 
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สนส651 สัมมนาการสื่อสารรวมสมัย 3(1-4-4) 
MCI651 Seminar in Contemporary Communication  

     ศึกษาวิเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของกับสื่อและการสื่อสาร โดยประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎี ทางการ
สื่อสารท่ีรวมสมัยเปนไปตามทิศทางของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

 
 2.3.2 วิชาเลือก กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
สนส561 กลยุทธการสรางแบรนดและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
MCI561 Branding Strategies and Integrated Marketing Communication  

     วิเคราะหและประเมินกลยุทธการสรางแบรนดตราสินคาจากกรณีศึกษาตางๆ การสรางภาพลักษณ
และชื่อเสียงองคกรผานแบรนด  และการใชการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในงานนวัตกรรมสื่อสารเพื่อให
แผนงานการสื่อสารการตลาดบรรลุเปาหมาย 

   

สนส562 จิตวิทยาในสื่อรวมสมัย 3(2-2-5) 
MCI562 Psychology in Contemporary Media  

              วิเคราะหกระบวนการทางสื่อและการสื่อสาร ภายใตบริบทและความรวมสมัยในสังคมดวยแนวคิด
และทฤษฎีทางจิตวิทยา พฤติกรรม และการรับรู 
 

สนส563 การเลาเรื่องขามสื่อ 3(2-2-5) 
MCI563 Transmedia Storytelling  

     ศึกษาวิเคราะหบทบาทและความสำคัญของการเลาเรื ่องในสื่อตางๆ การเลาเรื ่องขามสื่อ เพ่ือ
สรางสรรคเนื้อหาสารใหสอดคลองสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสื่อและสังคม 

   

สนส661 การวางแผนโครงการและการประเมินผลทางการสื่อสาร 3(1-4-4) 
MCI661 Communication Project Planning and Evaluation  

     ศึกษาวิเคราะหการวางแผนโครงการทางการสื่อสารตางๆ รวมถึงการวัดและประเมินผลสำเร็จจาก
การดำเนินโครงการ และสามารถประยุกตความรูในการจัดทำโครงการและประเมินผลโครงการนวัตกรรมสื่อสาร
ได 
   

สนส662 สัมมนาการจัดการเนื้อหาสื่อในยุคดิจิทัล 3(1-4-4) 
MCI662 Seminar in Media Content Management in Digital Age  

     อภิปรายเก่ียวกับรูปแบบ เนื้อหา ท่ีปรากฏในสื่อประเภทตางๆ รวมถึงแนวคิดดานการจัดการเนื้อหา
เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติของสื่อแตละประเภท ตลอดจนประยุกตใช สรางสรรคใหเกิดประโยชน และเขาถึง
ผูรับสารในยุคของดิจิทัลไดอยางเหมาะสม 
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สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 
MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  
     ศึกษาประเด็นตางๆ ทางสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ผานการแลกเปลี่ยน สนทนา จากเรื่องที่อยูใน
กระแสสังคม ตลอดจนการนำแนวคิดตางๆ มารวมอภิปรายใหเกิดองคความรู และสามารถนำไปตอยอดใหเกิด
ประโยชนในเชิงวิชาการ 

 

3. ปริญญานิพนธ จำนวน  12  หนวยกิต 
 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 12 หนวยกิต 

GRT691 Master’s Thesis  
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การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

การลงทะเบียนสอบและเกณฑการสอบผาน 

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะตองสอบสมิทธิภาพทางภาษาใหผานตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
2. นิสิตลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรท่ีทางบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูจัดสอบ ไมเสียคาใชจาย จำนวน 2 

ครั้ง โดยบัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนอัตโนมัติใหสำหรับการสอบครั้งแรกเทานั้น  ถานิสิตไมพรอมในการสอบ
สามารถขอถอนการสอบดังกลาวได โดยไมเสียสิทธิ์ในการสอบ แตถานิสิตไมมาขอถอน และขาดสอบใหถือวา
การสอบครั้งนั้น ไดระดับขั้น F (Fail) สำหรับการสอบในครั้งตอไปใหนิสิตดำเนินการลงทะเบียนสอบเองตาม
กำหนดในปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการสมัครสอบพิเศษ สมิทธิภาพทางภาษา กรณีลงทะเบียน
ลาชากวาที่กำหนดไว ตองเสียคาธรรมการลงทะเบียนลาชา การปะเมินการสอบผาน นิสิตจะตองไดรับระดบัข้ัน 

P (Pass) 
3. นิสิตบัณฑิตศึกษาทุกระดับ จะตองสอบผานสมิทธิภาพทางภาษา ถึงจะเปนผูมีสิทธิ์สอบปากเปลาปริญญานิพนธ/

สารนิพนธ ยกเวนนิสิตท่ีกำลังเรียนภาษาตางประเทศท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
4. นิสิตบัณฑิตศึกษาทุกคนที่จะสอบสมิทธิภาพทางภาษา ครั้งที่ 3 เปนตนไป ตองมีการเรียนรู-อบรม พัฒนาดาน

ภาษาอังกฤษหรือฝกปฏิบัติทบทวนดวยตนเองหรือการเขาหอง Self-Access หรือกิจกรรมพัฒนาตนเองอื่นใน
ภาษาอังกฤษ โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาท่ีสอบ โดยตองมีหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือ
ยื่นแสดงตอบัณฑิตวิทยาลัยจึงจะประกาศผลสอบ หากหมดภาคการศึกษาที่นิสิตสอบแลวนั้น นิสิตยังไมมีการ
พัฒนาครบเกณฑดังกลาว ใหถือวาการสอบครั้งนั้นคือ ไมผาน (Fail) นิสิตจะใชชั่วโมงที่พัฒนาตนเองในภาค
การศึกษานั้นมาใชซ้ำอีกไมไดในภาคการศึกษาถัดไป 

การยกเวนการสอบภาษา 

1. นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกำหนดดังตอไปนี้  
TOEFL PBT 500, CTB 173, iBT 59-61 หรือ IELTS 5.0 หรือ SWU-SET ระดับ B2 ข้ึนไป 
โดยมีระยะเวลา 2 ปยอนหลังนับจากวันท่ียื่นขอยกเวน โดยตองยื่นคำรองใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเปนรายๆ
ไป 

2. นิสิตท่ีกำลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษา ท่ีไมใชภาษาประจำชาติของตนซ่ึงมีรายวิชาเก่ียวกับ 
การอาน การใชภาษา (Literacy) ไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมินผานรายวิชานั้นในคาระดับไมต่ำ
กวา B ซ่ึงผานการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. ผูท่ีจบการศึกษาจากประเทศท่ีใชภาษาอ่ืนท่ีไมใชภาษาของตนเองเปนภาษาหลักในการสื่อสาร และการศึกษา 
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การสำเร็จการศึกษา 
  
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดท่ี 9 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ขอท่ี 48 ดังตอไปนี้ 
 1. ตองศึกษารายวิชาทั้งหมดไมนอยกวา 24 หนวยกิต และทำปริญญานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต รวม
จำนวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 
 2. สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก1 และ ก2 ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ ่งของผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (proceeding) ท่ีเปนเรื่องท่ีเปนเรื่องเต็ม (Full Paper) เพ่ือขอจบการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2544 ผลงานนั้นตองเปนบทความวิจัยฉบับจริง (reprint) หรือฉบับรางท่ีผาน
การตรวจและแกไขแลว (Final draft) พรอมจดหมายการตอบรับการตีพิมพลงในวารสารวิชาการที่ระบุปที่ ฉบับที่ และ 
ป พ.ศ. ไมเกิน 6 เดือน นับจากเดือนที่ขอจบการศึกษา กรณีเปนการประชุมวิชาการตองมีประสบกาศนียบัตร หรือ 
จดหมายรับรองการนำไปเสนอผลงานจริงๆ และรายงานสืบเนื่องจากการประชมุฉบับจริง (reprint) เทานั้น 
 3. ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการพิมพหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพวารสารหรือสิ่ง
ตีพิมพทางวิชาการ (TCI, SJR, ISI,SCOPUS) หรือ Full Paper ในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

การตีพิมพวารสารวิชาการนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

หลักเกณฑการเขียนตนฉบับการลงตีพิมพในวารสารวิชาการนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

สามารถดูรายละเอียดขอมูลไดจากเว็บไซต 
วารสารอิเล็กทรอนิกสในฐานขอมูลวารสาร OJS ของ มศว: 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jcosci/index 
วารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศไทย (Thai Journals Online: ThaiJo): 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index 
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ทุนสนับสนุนการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดใหทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ดังนี้ (สามารถ

ติดตามรายละเอียดของทุนในแตละปไดท่ีเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย http://grad.swu.ac.th) 
รหัส GRAD S-1-xx  ทุนการศึกษาสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
รหัส GRAD S-2-xx  ทุนการศึกษาสนับสนุนการตีพิมพผลงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
รหัส GRAD S-3-xx  ทุนการศึกษาสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา 
รหัส GRAD S-4-xx  ทุนสนับสนุนคาใชจายในการฝกประสบการณในตางประเทศ (Postgraduate Student Exchange) 
รหัส GRAD S-5-xx  เงินสนับสนุนคาตอบแทนนิสติชวยปฏิบัติงาน (Teaching Assistant; TA/Research Assistant; RA) 
รหัส GRAD S-6-xx  ทุนการศึกษาดานการใชประโยชนหรือสรางสรรคนวัตกรรมจากงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 

นอกนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสนับสนุนนิสิตในการใหทุนสำหรับนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย โดยนิสิต
สามารถติดตามรายละเอียดไดในเว็บไซต www.cosci.swu.ac.th 
 

การใหบริการสนับสนุนในการศึกษา 
ระเบียบการใชอาคาร / พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ตั้งอยูดานหลังมหาวิทยาลัยติดกับคลองแสนแสบเปนอาคาร 17 ชั้น มี
แผนการเปดใชอาคารในปการศึกษา 2559 โดยหองเรียนบัณฑิตศึกษาตั้งอยูที่ ชั้น 13 ซึ่งประกอบไปดวย 4 หองเรียน 1 
หองพักนิสิตเวลา เปด-ปด อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ตั้งแต เวลา 07.00-18.00 น. จะมีเจาหนาที่สถาบัน 
(ในกรณีนิสิตอยูระหลัง 18.00 น. เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ขอใหทำหนังสือเสนอคณบดีขอใชสถานที่หลังเวลาทำการ เปน
ครั้งๆ ไป โดยผานความคิดเห็นของอาจารยท่ีเก่ียวของหลักสูตรฯ) 

นอกจากนั้นพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูบนความรับผิดชอบของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประกอบไปดวย  
 

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี 
ชั้น 6 และ ชั้น 8 

อาคารเรียนรวม (Learning Tower) 

ชั้น 7 หองปฏิบัติการการแสดง 1 หอง  
หองปฏิบัติการออกเพ่ือการแสดง 1 หอง 
หองบรรยาย 1 หอง 

ขอปฏิบัติการใชหอง 
  การใชหองตางๆ เพื่อประชุม สัมมนา ทำกิจกรรมนิสิต ใหกรอกแบบฟอรม สงใหเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯ   
(คุณณภัทร สุบรรณพงษ) กอนการใชหองอยางนอย 3 วัน เพ่ือตรวจเช็คตารางการใชหองและเตรียมหอง โดยผูขอใชหอง
ตองผานอาจารยที ่ปร ึกษาหรืออาจารยผู เก ี ่ยวของเซ็นรับทราบกอน โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมได ท่ี 
http://cosci.swu.ac.th 
 

 

http://grad.swu.ac.th/
http://www.cosci.swu.ac.th/
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บริการโสตทัศนูปกรณ 
 1. โปรเจคเตอร มีติดประจำหองเรียน หองประชุมและหองสารสนเทศทุกหองเม่ือออกภาคสนาม ตองมีการขอ
ใชโปรเจเตอร โดยเขียนคำขอยืมครุภัณฑ ยื่นท่ี คุณณภัทร สุบรรณพงษ 
 2. ครื่องเสียง มีประจำหองเรียน หองประชุม และหองสารสนเทศทุกหอง และมีเครื่องขยายเสียงแบบไรสาย 1 
ชุด เม่ือออกภาคสนาม โดยเขียนคำขอยืมครุภัณฑ ท่ีคุณณภัทร สุบรรณพงษ 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร มีประจำหองเรียน และหองประชุมทุกหอง 
 4. อุปกรณถายภาพ ถายภาพยนตรและโดรน สามารถยืมไดท่ีงานโสตทัศนูปกรณ แตตองผานการอบรมการใช
งานอุปกรณกอน ซ่ึงวิทยาลัยฯ จะเปดอบรมเปนรอบๆตลอดปการศึกษา ติดตอสอบถามไดท่ีงานโสตทัศนูปกรณ 
 

บริการทางการแพทย 
 นิสิตท่ีมีอาการปวยเบื้องตน เชน เปนไข ปวดหัว เปนแผล สามารถขอยาไดท่ีสำนักงานคณบดี ซ่ึงมียาเบื้องตน 
นอกเหนือจากยาเบื้องตนติดตอขอยาไดท่ีคลินิกนิสิต อาคารขางคณะทันตแพทยศาสตร หรือ พบแพทยท่ีคลินิก มศว
,ศูนยผิวหนัง มศว, ทันตกรรม มศว และคลินิกกายภาพบำบัด 
 


