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รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะนิเทศศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการ 
     สื่อสาร 
 ภาษาอังกฤษ  :   Master of Communication Arts Program in Innovative  
        Communication Administration 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :    นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  :    นศ.ม.  (การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :    Master of Communication Arts  

(Innovative Communication Administration) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :    M.Com.Arts  

(Innovative Communication Administration) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)   
 - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาโท 
5.2 ภาษาท่ีใช้ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ปรับปรุงจาก นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
นวัตกรรมการสื่อสาร พ.ศ. 2559  



 

 6.2  เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
6.3 สภาวิชาการได้อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้ง

ที ่5/ 2562 วันที่  5 มีนาคม 2563 
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 เมษายน 2563 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรม
การสื่อสาร สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายเนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ทางด้าน
นวัตกรรมการสื่อสารเข้ากับศาสตร์ทางด้านการบริหาร ผู้ส า เร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพต่าง  
หลังจากส าเร็จการศึกษา ได้แก่ 

 
8.1 นักวิชาการด้านวัตกรรมการสื่อสาร 
8.2 ผู้บริหารองค์กรสื่อ  
8.3 ผู้ช านาญการด้านการบริหารนวัตกรรมการสื่อสารในองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน 
8.4 นักสื่อสารองค์กร 
8.5 นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
8.6 ธุรกิจส่วนตัวด้านการรับออกแบบและบริหารโครงการ บริหารกิจกรรมที่ต้องใช้แนวคิดด้าน

นวัตกรรมการสื่อสารให้กับองค์กร หน่วยงานต่าง  
8.7 ที่ปรึกษาโครงการที่ต้องใช้นวัตกรรมการสื่อสาร 
8.8 ผู้ให้ค าแนะน า, วิทยากรบรรยายด้านนวัตกรรมการสื่อสารให้กับองค์กรต่าง   
 

 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้ 

 - แผน ก 2 วิทยานิพนธ์ 
 - แผน  ข การค้นคว้าอิสระ      

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
1. แผน ก แบบ ก 2  
 แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 คือ การเรียนรายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการ

สอบประมวลความรู้เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาบังคับ    12  หน่วยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                      9       หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                  3       หน่วยกิต 



 

 4.  วิทยานิพนธ์                                         12      หน่วยกิต 
 5. หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)                 6     หน่วยกิต 

2. แผน ข  
 แผนการศึกษาแผน ข คือ การเรียนรายวิชาและการท าสารนิพนธ์ รวมทั้งการสอบประมวล

ความรู้เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร 
  1. หมวดวิชาบังคับ     12  หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ     15  หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี     3  หน่วยกิต 

    4. การค้นคว้าอิสระ                            6  หน่วยกิต 
                     5. หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   6       หน่วยกิต 
 

 
3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 รหัสวิชา 
   ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร 

ก. ใช้อักษรย่อเรียกชื่อหลักสูตรเป็นภาษาไทยว่า “นส” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “IC” 
น าหน้าตัวเลขทุกรายวิชาในหลักสูตร 

ข. ใช้ตัวเลข 4 หลัก ตามหลังอักษรย่อ “นส” หรือ “IC” และให้มีความหมายดังต่อไปนี้ 
เลข 1501 ขึ้นไป หมายถึง  หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
เลข 1601 ขึ้นไป  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับ 
เลข 1611 ขึ้นไป  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ  
เลข 1681 ขึ้นไป  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสรี 
เลข 1699  หมายถึง  การค้นคว้าอิสระ 
เลข 1700  หมายถึง  วิทยานิพนธ์ 

  ค าอธิบายตัวเลขที่แสดงหน่วยกิตของวิชา ชั่วโมงการบรรยาย และการปฏิบัติปรากฏอยู่หลัง
รายวิชานั้น  มีความหมายดังนี้ 
       เลขนอกวงเล็บ หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 

       เลขตัวแรกในวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงการบรรยายในชั้นเรียนต่อสัปดาห์ 
       เลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
       เลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 
 หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   จ านวน 6  หน่วยกิต 

นส1501 
IC1501 

หลักนิเทศศาสตร์   
Principles of Communication Arts 

3(3-0-6) 

นส1502 
IC1502 

ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร          
English for Innovative Communication Administration 

3(3-0-6) 

 หมวดวิชาบังคับ  จ านวน  12  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
นส1601 
IC1601 

การวิจัยการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร   
Innovative Communication Administration Research 

3(3-0-6) 



 

นส1602  
IC1602 

ทฤษฎีการสื่อสารและการประยกุต์ใช้กับการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร  
Communication Theories and Innovative Communication 
Administration Application 

3(3-0-6) 

นส1603  
IC1603    

หลักและทฤษฎีการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร                                        
Principles and Theory of Innovative Communication Administration 3(3-0-6) 

นส1604 
IC1604     

กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพือ่สร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสาร 
Design Thinking  for Creating Innovative Communication 

3(3-0-6) 

 
 หมวดวิชาเฉพาะ  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ ให้ครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   (แผน ก แบบ ก 2  จ านวน  9  หน่วยกิต / แผน ข  จ านวน  15  หน่วยกิต) 

นส1611  
IC1611 

นส1611 การบริหารนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด                
IC1611 Innovative Marketing Communication Administration 

3(3-0-6) 

นส1612    
IC1612 

กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร                  
Brand, Image and Reputation Management Strategies 

3(3-0-6) 

นส1613 
IC1613 

นวัตกรรมการสร้างสรรค์งานวิทยุและโทรทัศน์ในสื่อดิจิทลั   
Innovation for Creative Digital Broadcasting                     

3(3-0-6) 

นส1614 
IC1614 

การสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านสือ่ดิจิทัล                 
Business Opportunity via Digital platform 

3(3-0-6) 

นส1615 
IC1615 

การบริหารนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจบันเทิง   
Innovative Communication Management for Entertainment Business  

3(3-0-6) 

นส1616 
IC1616 

กฎหมายและประเด็นความเสี่ยงในสื่อดิจิทัล 
Law and risk Issue in digital media 

3(3-0-6) 

นส1617 
IC1617 

การบริหารชุมชนออนไลน์         
Online community Management 

3(3-0-6) 

นส1618 
IC1618 

นวัตกรรมการสื่อสารการสร้างตราสินค้าทางภูมิศาสตร์   
Innovative Communication for of Geographic Branding 

3(3-0-6) 

นส1619 
IC1619 

การออกแบบและบริหารโครงการรณรงค์ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อธุรกิจ 
Digital Campaign project design and management for business 

3(3-0-6) 

นส1620 
IC1620 

การพาณิชยบ์นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต        
Electronic Commerce and Cyber Law 

3(3-0-6) 

นส1621 
IC1621 

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต                                                              
Innovative Communication for Issue Management and Crisis Communication  3(3-0-6) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  3  หน่วยกิต 
นส1683   
IC 683 

สัมมนาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร           
Seminar in Innovative Communication Administration 

3(3-0-6) 

นส1684 
IC1684 

การสร้างสรรค์สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล 
Creation for Social Media and Digital Content 

3(3-0-6) 

นส1686 
IC1686 

นวัตกรรมการสร้างสรรค์ภาพยนตร์และอนิเมชัน่  
Innovation for Creative Film and Animation 

3(3-0-6) 

นส1687 การสร้างสรรค์สื่อสารการแสดงและกิจกรรมพิเศษ  3(3-0-6) 



 

IC1687 Performing Arts and Special Event Creation 
นส1690 
IC1690 

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการความสัมพนัธ ์   
Innovative Communication  for Relationship Management 

3(3-0-6) 

 
 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

นส1699 
IC1699 

การค้นคว้าอิสระ  
Independent Study 

6(6-0-18) 

นส1700 
IC1700 

วิทยานพินธ ์  
Thesis 

12 หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ 
นส1601 การวิจัยการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร     3(3-0-6) 
IC1601 Innovative Communication Administration Research 
          ปรัชญาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การประยุกต์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการ 
วิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือออกแบบและวางแผนการวิจัยด้านการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร ภายใตก้รอบ 
จรรยาบรรณการวิจัย 
 
นส1602  ทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต์ใช้กับการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร       3(3-0-6) 
IC1602   Communication Theories and Innovative Communication Administration  
  Application   
  แนวความคิดพ้ืนฐาน มุมมองของทฤษฎีการสื่อสารและปรัชญาด้านนิเทศศาสตร์ ทฤษฎีการ
สื่อสารที่ส าคัญ รวมถึงหลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารกับงานด้านการบริหารนวัตกรรม
การสื่อสาร 
 
นส1603   หลักและทฤษฎีการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร                                    3(3-0-6)    
IC1603    Principles and Theory of Innovative Communication Administration  
  หลักการและทฤษฎีการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร  กระบวนการวางแผนนวัตกรรมการ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล สภาพแวดล้อมในการบริหารองค์กร การวิเคราะห์
สถานการณ์ การก าหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กลวิธีการสื่อสาร การด าเนินงาน การตลาด งบประมาณ 
การประเมินผล ตลอดจนฝึกการวางแผนและบริหารจัดการการสื่อสารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
นส1604  กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสาร   3(3-0-6)  
IC1604     Design Thinking  for Creating Innovative Communication 
  หลักการและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสาร การ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้รับสารภายใต้เงื่อนไข และสภาพแวดล้อม เพ่ือออกแบบกระบวนการ
สื่อสารยุคดิจิทัล รวมถึงการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การสื่อสารมิติต่าง  ในบริบทโลก
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
นส1611  การบริหารนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด               3(3-0-6) 
IC1611   Innovative Marketing Communication Administration 
  หลักและทฤษฎีการบริหารการสื่อสารการตลาด การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์แนวโน้มนวัตกรรมการ
สื่อสารและบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลต่อการวางแผนการ
สื่อสารการตลาด การเลือกใช้นวัตกรรมและเครื่องมือสื่อสารการตลาด การวางแผนและการประเมินผลการ
สื่อสารการตลาด รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
 
นส1612  กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร                   3(3-0-6) 
IC1612   Brand, Image and Reputation Management Strategies 

กลยุทธ์การจัดการเกี่ยวกับตราสินค้า องค์ประกอบของตราสินค้า  บทบาทและความส าคัญ
ของตราสินค้าการวิเคราะห์สถานการณ์ของตราสินค้า การก าหนดเอกลักษณ์ตราสินค้า การสร้างคุณค่าและการ
ประเมินค่าตราสินค้า รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กรให้สอดคล้องกับตราสินค้า โดยบูรณา
การเครื่องมือสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
 
นส1613 นวัตกรรมการสร้างสรรค์งานวิทยุและโทรทัศน์ในสื่อดิจิทัล                  3(3-0-6)                     
IC1613  Innovation for Creative Digital Broadcasting 
  การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการออกแบบสร้างสรรค์ส าหรับงานวิทยุและโทรทัศน์ในสื่อดิจิทัล 
การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ เช่นการออกอากาศเสียง การแพร่ภาพสดผ่านสื่อดิจิทัล รวมถึงการเผยแพร่
ประสบการณ์ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัล มาใช้ในการบริหารจัดการภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กร และการตลาดได้อย่าง
สอดคล้องตรงวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้รับสารยุคดิจิทัล  
 
นส1614 การสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านสื่อดิจิทัล                   3(3-0-6)                     
IC1614  Business Opportunity via Digital platform 
  การศึกษาโอกาสใหม่  และการขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยใช้สื่อดิจิทัล รวมถึงหลักการ 
รูปแบบและ แนวทางการออกแบบ สินค้า บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภคยุคดิจิทัล  ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์และบริหารนวัตกรรมสื่อท่ีหลากหลาย 
 
นส1615 การบริหารนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจบันเทิง    3(3-0-6)                     
IC1615  Innovative Communication Management for Entertainment Business 
  นวัตกรรมการสื่อสารที่ส่งเสริมธุรกิจบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ ละคร คอนเสิร์ต สวนสนุก กีฬา 
แฟชั่นโชว์ เป็นต้น การท าการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัล การบริหารจัดการความนิยมเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 

นส1616  กฎหมายและประเด็นความเสี่ยงในสื่อดิจิทัล                      3(3-0-6) 
IC1616   Law and risk Issue in digital media 
  กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสาร การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในอินเตอร์เน็ต การคุ้มครองผู้บริโภค ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมไปถึงประเด็นที่เป็นความเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากการสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส่วนบุคคลและในองค์กร โดยเน้นกรณีศึกษา  
 
นส1617  การบริหารชุมชนออนไลน์              3(3-0-6) 
IC1617     Online community Management 
  หลักการและแนวทางการจัดการ ดูแลและพัฒนาชุมชนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด    
กลยุทธ์การเพิ่มจ านวนสมาชิกชุมชน การสร้างเนื้อหา การกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน การบริหาร
ความคาดหวัง การหาแหล่งข้อมูลเพ่ือพัฒนาเนื้อหา การจัดการชุมชนในภาวะวิกฤต โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
   
 
นส1618   นวัตกรรมการสื่อสารการสร้างตราสินค้าทางภูมิศาสตร์     3(3-0-6) 
IC1618    Innovative Communication for Geographic Branding  
  แนวความคิด และกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบนพ้ืนฐานการใช้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์     
จากแหล่งก าเนิดที่มีลักษณะเฉพาะ สะท้อนการสั่งสมคุณค่าในด้านชื่อเสียง ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงแนวทางการสื่อสารตราสินค้า วัฒนธรรมของพ้ืนที่นั้น  ผ่านคุณค่าตราของผลิตภัณฑ์ บริการ ผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม และสถานที่ เป็นต้น 
 
นส1619   การออกแบบและบริหารโครงการรณรงค์ผ่านสื่อดิจิทัล เพ่ือธุรกิจ  3(3-0-6) 
IC1619     Digital Campaign project design and management for business 
  หลักการ แนวคิด ปัจจัย การวางแผนงานและกระบวนการบริหารและออกแบบแคมเปญ 
รณรงค์อย่างสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล เพ่ือสร้างประสบการณ์ดิจิทัลแก่ผู้รับสารและน าไปสู่โอกาสทางธุรกิจของ
องค์กร 
 
นส1620  การพาณิชย์บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต          3(3-0-6) 
IC1620  Electronic Commerce and Cyber Law     3(3-0-6) 
  การจัดการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการท าธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกประเภทของ
ธุรกรรมต่าง  ที่ต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ศึกษามุมมองเชิงกลยุทธ์และ
กฎหมายทางอินเทอร์เน็ตที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ  
 
นส1621      นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต          3(3-0-6)                                                 
IC1621       Innovative Communication for Issue Management and Crisis Communication
  ศึกษากลยุทธ์และกลวิธีของการบริหารประเด็น และการสื่อสารในภาวะวิกฤต ตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และนโยบายขององค์กร เพ่ือกอบกู้ความเชื่อม่ันและความไว้วางใจของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 



 

รวมถึงศึกษาแนวความคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการวิเคราะห์ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลง
ในมิติต่าง  เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นกรณีศึกษา 
 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
เลือกวิชาจากกลุ่มนี้หรือวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยที่เป็นรหัสวิชาในระดับเดียวกัน 
 
นส1683    สัมมนาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร                3(3-0-6)                  
IC1683   Seminar in Innovative Communication Administration  
                     สัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม ประเด็น ปัญหา โครงสร้างระบบและสถานการณ์
ปัจจุบัน ที่มีผลต่อการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษา
และการวิจัย 
 
นส 1684   การสร้างสรรค์สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล                        3(3-0-6) 
IC1684   Creation for Social Media and Digital Content 

กระบวนการคิด สร้างสรรค์สื่อสังคมออนไลน์ และการประยุกต์ใช้สารสนเทศดิจิทัลเพ่ือการ
สื่อสารตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี 
 
นส1686   นวัตกรรมการสร้างสรรค์ภาพยนตร์และอนิเมชั่น         3(3-0-6)         
IC1686   Innovation for Creative Film and Animation 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการออกแบบและสร้างสรรค์ส าหรับงานภาพยนตร์และอนิเมชั่น 
รวมถึงการใช้รูปแบบ ภาษา และสัญลักษณ์ในงานภาพยนตร์และอนิเมชั่นได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นส1687   การสร้างสรรค์สื่อสารการแสดงและกิจกรรมพิเศษ                             3(3-06) 
IC1687   Performing Arts and Special Event Creation 

กระบวนการคิด สร้างสรรค์สื่อสารการแสดงและกิจกรรมพิเศษโดยใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือ
สื่อสารตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมภายใต้บริบทของสังคม
ในขณะนั้น 
 
นส1690   นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการจัดการความสัมพันธ์       3(3-0-6) 
IC1690     Innovative Communication  for Relationship Management  
  แนวคิดและหลักการด้านนวัตกรรมสื่อสารที่จะนาไปสู่กระบวนการ และ การบริหาร การสาน
สายสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลระดับต่าง  ในสังคม โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสาร และ ทักษะการสื่อสารแบบ
ต่าง  โดยค านึงถึงจริยธรรมในการสร้างความสัมพันธ์โดยเน้นกรณีศึกษา 
 



 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
นส1501  หลักนิเทศศาสตร์                            3(3-0-6)                                             
IC1501   Principles of Communication Arts 
  กระบวนการสื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน และสื่อประเภทต่าง  หลัก
และทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น กฎระเบียบทางการสื่อสาร สื่อมวลชนกับความรับผิดชอบ และการประยุกต์ใช้
หลักและทฤษฎีทางการสื่อสาร 

 
นส1502  ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร            3(3-0-6)  
IC1502   English for Innovative Communication Administration  
  ฝึกการอ่านและการตีความหมายเนื้อหาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนวัตกรรมการ
สื่อสาร โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
 
การค้นคว้าอิสระ 
นส1699    การค้นคว้าอิสระ                          6(6-0-18)              
IC1699   Independent Study 
วิชาบังคับก่อน:   สอบผ่านรายวิชาอ่ืน ทั้งหมด 

ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้โดยอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยภายใต้หัวข้อที่นักศึกษาสนใจโดย
มีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมการค้นคว้า 
 
วิทยานิพนธ์ 
นส1700   วิทยานิพนธ์                                    12 หน่วยกิต 
IC1700   Thesis 

ค้นคว้าเพ่ือจัดท ารายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา ศึกษาการเขียน  หลักการและ
เหตุผล  การเขียนวัตถุประสงค์ ปัญหาการวิจัย ข้อสมมติฐานสร้าง ความเชื่อมโยงในงานวิจัย รวมทั้งการ
วิเคราะห์ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ภายใต้หัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนท า
วิทยานิพนธ์ 
 


