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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
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วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(ร่ วมมื อกับคณะสหเวชศาสตร์ และสถาบันพัฒนาการท่องเที ย่ วเพือ่
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม)
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (Communication Innovation)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร)
Bachelor of Arts (Communication Innovation)
ชื่อย่อ : ศศ.บ (นวัตกรรมการสื่อสาร)
B.A (Communication Innovation)
3. วิชาเอก
1. การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (Innovative Management Communication)
2. การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Communication)
3. การสื่อสารเพื่อสุขภาพ (Health Communication)
4. จํานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
131 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เอกสารและตําราในวิชาพื ้นฐานเฉพาะของหลักสูตรเป็ นภาษาอังกฤษ
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5.3 การรั บเข้ าศึกษา
รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี
5.4 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาํ เร็จการศึกษา
ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบัน ในการประชุม ครัง้ ที่
สภามหาวิทยาลัย อนุมตั หิ ลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมี ค วามพร้ อมเผยแพร่ คุ ณ ภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ
ปริญญาตรี ในปี การศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 สายงานในภาครั ฐ หรื อ ราชการ บั ณ ฑิ ต ที ่จ บการศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน่ ง วิ ท ยากร นั ก วิ ช าการสื ่อ สาร นั ก วิ ช าการเผยแพร่ แ ละส่ ง เสริ ม
นักประชาสัมพันธ์ และนักวิเทศสัมพันธ์
8.2 สายงานในรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่วยงานกึ่ง รั ฐ กึ่ง เอกชน บัณฑิตที่จ บการศึก ษาจาก
หลักสูตรสามารถปฏิบตั ิงานในส่วนงานประชาสัมพันธ์ งานสร้ างภาพลักษณ์องค์กร งานสื่อสาร
องค์กร งานส่งเสริ มและเผยแพร่ งานมวลชนสัมพันธ์ และงานสื่อสารการตลาด เป็ นต้ น
8.3 สายงานภาคธุรกิจเอกชนซึง่ ครอบคลุมธุรกิจในแขนงอุตสาหกรรม แขนงพาณิชยกรรม
แขนงธุ ร กิ จ บริ ก าร หรื อ แขนงธุ ร กิ จ การเงิ น โดยบัณ ฑิ ต ที ่จ บการศึก ษาจากหลักสูต รสามารถ
ปฏิบตั งิ านทางด้ านการตลาด การวิจยั ตลาด งานส่งเสริมการขาย งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์
งานสื่อสารองค์กร บรรณาธิ การนิตยสาร นักออกแบบและพัฒนาสื่อ นักหนังสือพิมพ์ และงาน
สื่อสารการตลาด ทังนี
้ ้ครอบคลุมความรับผิดชอบในการดําเนินงานได้ ตงแต่
ั ้ ขนตอนของการวาง
ั้
แผนการสื ่อสาร การผลิ ตชิ น้ งาน การเผยแพร่ /การสื่อสารและการประสานงานต่างๆกับกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้ อง
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8.4 สายงานอาชีพอิสระ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพอิสระ
ด้ วยตนเองได้ ทงในส่
ั ้ วนของงานด้ านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจยั ตลาด และ/หรื องาน
ออกแบบชิ ้นงานเชิงสร้ างสรรค์ งานเขียนด้ านการท่องเที่ยว และสุขภาพ เป็ นต้ น
9. ชื่ อ เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํา แหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

กศ.ด. วิจยั และพัฒนาหลักสูตร, 2553
นศ.ม. นิเทศศาสตร์ พฒ
ั นาการ, 2547
ศศ.ม. สิ่งแวดล้ อมศึกษา, 2546
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ธุรกิจ, 2542
ปร.ด.สือ่ สารมวลชน, 2548
ว.ม.สือ่ สารมวลชน, 2540
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2. นางสาวภริ ดา โกเชก

3. นางสาวศรี รัฐ ภักดีรณชิต

4. นายปรัชญา เปี่ ยมการุณ
5. นายกฤชณัท แสนทวี

3-1201-01284-31-8

2

กศ.บ.ภาษาอังกฤษ, 2538

Ph.D. Biological Sciences, 2551
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ , 2542
วม.บ. กายภาพบําบัด, 2538
ว.ม. การบริ หารสือ่ สารมวลชน, 2549
กศ.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, 2545
ว.ม. สือ่ สารมวลชน, 2552
นศ.ม. การสือ่ สาร, 2549
ค.บ. ธุรกิจศึกษา, 2548
ศศ.บ. สือ่ สารมวลชน, 2545
นศ.บ. การประชาสัมพันธ์, 2543

3-1999-00373-91-3

3-1006-02899-60-9

3-1005-01916-29-0
3-1601-00058-07-1

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้ องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ให้ ความสําคัญกับการ
พัฒ นาธุ ร กิ จ บนฐานนวัตกรรมซึ ่ง หมายความถึง การดําเนิน ธุ รกิ จ ในอนาคตจํ าเป็ นอย่างยิ่ง ที่
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จะต้ องให้ ความสําคัญกับเรื่องของนวัตกรรมทังในรู
้ ปของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวคิด
ใหม่ๆก็ได้ ดังนันในการจะสร้
้
างการรับรู้ หรื อกระตุ้นยอดขายให้ กบั นวัตกรรมนันๆ
้ จึงจําเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จ ะต้ องมี การใช้ ผ้ ูเ ชี่ยวชาญในด้ านการสื่อสารนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อสุขภาพ และการ
สื่ อ สารการท่ อ งเที ่ย ว ซึ ่ง เป็ นผู้ ที ่มี ค วามเชี ่ย วชาญเฉพาะทางมากกว่ า นั ก โฆษณา
นักประชาสัมพันธ์ หรื อนักสื่อสารองค์กรโดยทัว่ ไป อีกทังการสื
้
่อสารยังเปรี ยบเสมือนเป็ นปั จจัย
สนับสนุนที่จะช่วยในการขับเคลื่อนนวัตกรรม หรื อองค์ความรู้ แนวคิดใหม่ๆทางด้ านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และเทคโนโลยีให้ มีความเป็ นรูปธรรม พร้ อมสร้ างการรับรู้ตอ่ สาธารณชนใน
ระบบสังคมได้ ในวงกว้ าง ซึง่ สามารถตอบสนองกลยุทธ์ ที่ 4 เรื่ อง การสร้ างความตระหนักด้ าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องแผนกลยุ ท ธ์ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(พ.ศ. 2547-2556) ได้ อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ยิ ่ง ไปกว่ า นัน้ ตลาดโลกกํ า ลัง เปลี ่ย นแปลงธรรมชาติ ข องความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการ
อุดมศึกษา รัฐบาล และภาคเอกชน ซึ่งแต่เดิมสถาบันอุดมศึกษาเป็ นผู้ให้ การศึกษา สร้ างองค์
ความรู้เพื่องานวิชาการ แต่ปัจจุบนั สถาบันอุดมศึกษาต้ องตระหนักถึงความต้ องการของตลาดงาน
รัฐบาลต้ องการให้ สถาบันอุดมศึกษาเป็ นแหล่งผลิตกําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ดีขึ ้น มีส่วนช่วยแก้ ปัญหาของประเทศ กล่าวคือในปั จจุบนั ภาคเอกชนต้ องการบริ การ
อุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตและการบริ หารจัดการ อันมีผลต่อผลปฏิบตั ิการ
ทางธุ ร กิ จ (Business Performance) ทัง้ นี ก้ ารได้ วุฒิบัตรหรื อปริ ญ ญาบัตรโดยที่ทุนมนุษย์
(Human Capital) มิได้ เพิ่มพูนขึ ้นไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผลประกอบการของวิสาหกิจเอกชน
ดังนัน้ ความต้ องการบริ การอุดมศึกษาของภาคเอกชนในปั จจุบนั จึงให้ ความสําคัญกับเรื่ องของ
คุณภาพเชิงวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้ องการในการเพิ่มมูลค่าการได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันของภาคเอกชนได้ อย่างชัดเจนซึ่งส่งผลต่อการผลิตของสถาบันอุดมศึกษาที่จําเป็ นต้ องให้
ความสําคัญกับการพัฒนากํ าลังคนหรื อทุนมนุษย์ที่มีศกั ยภาพและตอบสนองความต้ องการของ
ภาคเอกชนต่อไป
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 จากแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มีการระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าการจัดการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ม่งุ ส่งเสริ ม
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์
ทฤษฎี ไปสู่การปฏิบตั ิ การริ เริ่ มการพัฒนาทังทางวิ
้
ชาการและวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านัน้ ในการจัด
การศึกษาควรเป็ นไปเพื่อพัฒนา “คน” โดยต้ องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
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ให้ มงุ่ เน้ นการช่วยเตรี ยมความพร้ อมของคนให้ เผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างรู้เท่า
ทัน
11.2.2 สื บเนื่องจากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ มี การดําเนิน การ
จัด ทํ า กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทยขึ น้ เพื ่อ เป็ นกลไกในการนํ า
แนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไว้ ไปสู่การปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นรูปธรรม โดยมุง่ เน้ นในเรื่ องของผลผลิตและผลลัพธ์การเรี ยนรู้อนั ได้ แก่ คุณภาพและมาตรฐาน
ของผู้สําเร็ จการศึกษาเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้
มีการจัดกลุ่มผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังที่จะให้ บณ
ั ฑิตเรี ยนรู้ และสามารถทําได้ หลังจากสําเร็ จ
การศึกษาแล้ วโดยครอบคลุมมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ อย่างน้ อย 5 ด้ านได้ แก่ 1. ด้ านการพัฒนา
คุณธรรมและจริ ยธรรม 2.ด้ านความรู้ ความสามารถในการจําและนําเสนอข้ อมูล 3.ด้ านทักษะทาง
ความคิดและเชาว์ปัญญา 4.ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5.ด้ านทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร
11.2.3 เมื ่อ พิ จ ารณาคุณ ภาพการจัด การศึก ษาระดับ อุด มศึก ษาในประเด็ น ของการ
ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแข่งขันนันพบว่
้
า การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในประเทศไทยสามารถตอบสนองความสามารถในการแข่งขันในอันดับที่ 39 โดยได้ คะแนน 4.46
คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ยิ่งไปกว่านันเมื
้ ่อพิจารณาในช่วงระยะเวลา 4 ปี ระหว่าง พ.ศ.
2547-2550 จะพบว่า จากคะแนนที่ได้ รับส่งผลให้ สมรรถนะในการตอบสนองความสามารถในการ
แข่งขันมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่องยกเว้ นในปี พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตามคะแนนที่ได้ รับทุกปี ยังคง
น้ อยกว่าครึ่งหนึง่ ของคะแนนเต็ม ส่งผลให้ การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยจึง
จําเป็ นที่จะต้ องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนส่วนหนึ่งเพื่อยกระดับคุณภาพฐานทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศให้ สามารถแข่งขันในเวทีระดับสากลได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ ภ ายนอกส่ ง ผลให้ แ นวทางการพัฒ นาการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาปั จจุบนั มุ่งเน้ นไปที่การพัฒนาสมรรถนะ และการบูรณาการองค์ความรู้ ทงในเชิ
ั้
ง
วิชาการและเชิงวิชาชีพ ตลอดจนให้ ความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะ/คุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ข องแรงงานบนฐานของความสอดคล้ องและความต้ องการของภาคอุตสาหกรรมเป็ น
สําคัญ ดังนันจึ
้ งจําเป็ นต้ องพัฒนาหลักสูตรที่มีรูปแบบอยู่บนฐานของแนวคิดที่ยึดความสามารถ
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เฉพาะของผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ หรื อหลักสูตรเน้ นสมรรถนะ (Competency-based curriculum) ซึ่ง
เป็ นหลั ก สู ต รที ่จั ด ทํ า ขึ น้ เพื ่อ ให้ แน่ ใ จว่ า ผู้ ที ่จ บการศึ ก ษาในระดั บ หนึ ่ง ๆนั น้ มี ทั ก ษะและ
ความสามารถในด้ านต่างๆเป็ นไปตามที่ต้องการ ดังนันในการพั
้
ฒนาหลักสูตรประเภทนี ้จึงมีการ
กํ าหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผ้ ูเรี ยนพึงกระทําหรื อเกณฑ์สมรรถภาพในด้ านต่างๆที่ผ้ ูเรี ยนต้ อง
แสดงออกในแต่ละระดับการศึกษา หรื อแต่ละชันเรี
้ ยน ทังนี
้ ้ทักษะและความสามารถในแต่ละชัน้
เรี ยนนันจะถู
้ กกําหนดให้ มีความต่อเนื่องกัน โดยเริ่ มจากทักษะและความสามารถเบื ้องต้ นก่อนเพื่อ
เป็ นฐานสํ าหรั บการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดับสูงต่อไป ซึง่ ในเบื ้องต้ นของการ
พัฒนาหลักสูตรในครั ง้ นี จ้ ะมี การกํ าหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ เบื ้องต้ นของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
จากผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกในการพัฒ นาหลักสูตรจึง จํ าเป็ นต้ องพัฒ นา
หลัก สูต รในเชิ ง รุ ก ที ่มี ศัก ยภาพและสามารถปรั บ เปลี ่ย นได้ ต ามวิ วัฒ นาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ ทงในประเทศไทยและต่
ั้
างประเทศ โดย
การผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศจําเป็ นต้ องมีความพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ ทนั ที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับลักษณะงานทังด้
้ านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความ
เข้ าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้ องปฏิ บตั ิตนอย่างมื ออาชี พ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้ านมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
ในเทคโนโลยีและการวิจยั และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
จากสถานการณ์ ห รื อการพั ฒ นาทางการศึ ก ษาในปั จจุ บั น ที ่ใ ห้ ความสํ า คั ญ กั บ
ความสามารถในการจัดการศึกษาให้ ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแข่งขันนันจะ
้
เห็นได้ ว่าเป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่ม่งุ เน้ นการมีส่วนร่ วมกับ
สัง คมในการสื บ สาน และสร้ างเสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาให้ เ หมาะสมกับ การเปลี ่ย นแปลงทางสัง คม
เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริ ยธรรมทางวิชาการและหลักการให้
การศึกษาแก่ประชาชน นอกจากนันการสื
้
่อสารนับเป็ นปั จจัยสําคัญในการถ่ายทอดและสร้ างความ
เข้ าใจกับชุมชุน ดังนันการพั
้
ฒนาหลักสูตรในครัง้ นี ้จึงให้ ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรบน
ฐานสมรรถนะเพื่อมุ่งเน้ นการพัฒนาคนให้ มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานทังในเชิ
้
งวิชาการ และ
วิชาชีพในศาสตร์ ของตนเองได้ อย่างเหมาะสมบนฐานคุณธรรมจริยธรรมต่อไป
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13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัยฯ คณะอื่นของสถาบัน
โดยพื น้ ฐานหลัก สูตรของวิ ท ยาลัยนวัต กรรมสื่อสารสัง คม มี น โยบายในการเชื่อ มโยง
ศาสตร์ ในแขนงต่างๆ อาทิ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บริ หารธุรกิจ และ
ศิลปะ เข้ าไว้ ด้วยกันโดยการจัดการสอนเป็ นรายวิชาบังคับที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษ ทําให้ นิสิตได้
เชื่อมโยงการเรี ยนการสอนกับหลักสูตรอื่น ๆ อี ก ทัง้ หลักสูตรนี เ้ ป็ นความร่ ว มมื อของวิท ยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม กับคณะสหเวชศาสตร์ และสถาบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ความสําคัญ ปรั ชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ความสําคัญ
จากความสําคัญของการสื่อสารที่เป็ นพื ้นฐานสําคัญที่มนุษย์ใช้ ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาช้ านาน ซึง่ ส่งผลให้ ในปั จจุบนั การสื่อสารได้ เข้ ามามีบทบาท
สําคัญอย่างยิ่งในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจต่างๆ สัมฤทธิ ผล โดยใช้ การสื่อสาร
หลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การสื่อสารภายใน
องค์กรหรื อการสื่อสารมวลชน ดังนัน้ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องของ "ศาสตร์ แห่งการสื่อสาร" ซึ่ง
หมายถึง การสื่อสารทุกรู ปแบบของมนุษย์ จึงเป็ นศาสตร์ ที่สําคัญอย่างยิ่งที่ต้องเรี ยนรู้ เพื่อที่จะ
สามารถนํ ามาประยุกต์ ใช้ ใ นการดําเนิน ธุรกิ จ ต่างๆ ให้ สําเร็ จ ลุล่วงไปได้ ด้วยดี นอกจากนี ก้ าร
สื่อสารในยุคข้ อมูลข่าวสารในปั จจุบนั ที่ให้ ความสําคัญกับข้ อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ต่างๆ ส่งผลให้ เกิ ดการพัฒนาแนวทางให้ กับผู้ประกอบวิชาชีพด้ านการสื่อสารมวลชน ให้ เกิ ด
ความรู้ เท่าทันด้ านข้ อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการด้ านการสื่อสารกับ
ศาสตร์ ในสาขาอื่น เพื่อให้ สามารถมีกระบวนการคิด ผลิตงาน ตลอดจนดําเนินการด้ านการสื่อสาร
ที ่เ หมาะสมกับกระแสการเปลี ่ยนแปลงของสังคมในปั จจุบัน และเป็ นการขยายวงของศาสตร์
ทางด้ านการสื่อสารออกสู่พื น้ ที่ท างการศึกษาอื่น ๆ อาทิการสื่อสารนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อ
สุขภาพ และการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ในอันที่จะส่งเสริ มศักยภาพทางการสื่อสารได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพต่อไป
ดังนันในฐานะของสถาบั
้
นการศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนในด้ านการสื่อสาร จึงให้
ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาด้ านการสื่อสารในลักษณะของการบูรณาการศาสตร์ ทางด้ านการ
สื่ อสารให้ เกิ ดขึน้ ในการจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษากับศาสตร์ แขนงอื่นโดยเฉพาะ
ศาสตร์ ทางการบริ หารจัดการนวัตกรรม ด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการท่องเที่ยว ทัง้ นี เ้ พื่ อ
ประโยชน์ในระดับสูงที่มีตอ่ การพัฒนารูปแบบ/วิธีการสื่อสารในระบบสังคมไทย อีกทังเป็
้ นการลด
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ช่องว่างและสร้ างความเข้ าใจกับชุมชนโดยใช้ การสื่อสารในการพัฒนา
1.2 ปรั ชญา
“จัดการการสื่อสารอย่างสร้ างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี มีจริยธรรม”
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ มีทกั ษะด้ านการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารและนํามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความสามารถด้ านเทคโนโลยีการสื่อสารและมีความรู้เท่าทัน
สื่อ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับศาสตร์ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสม
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
ความสามารถในการสื่อสารได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
1.4 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ของบัณฑิต
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในครัง้ นี ้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเน้ น
สมรรถนะ ซึ่งมีกระบวนการวิจยั และพัฒนาอย่างเป็ นระบบตังแต่
้ การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการทํางาน การวิเคราะห์เนื ้อหาในส่วนของปรัชญาการ
ทํางาน/วัตถุประสงค์ขององค์กรทางวิชาชีพการสื่อสาร ตลอดจนคุณลักษณะงานที่เกี่ยวข้ องกับ
วิ ช าชี พ ทางการสื ่อ สาร ตลอดจนประชุ ม สนทนากลุ่ ม กั บ ผู้ ปฏิ บัติ ง านในเชิ ง วิ ช าชี พ ซึ ง่ ได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ดังนี ้
1.4.1 มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณในเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม
1.4.2 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอย่าง
เป็ นระบบทังในภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ
1.4.3 มีทกั ษะทางปั ญญาที่ครอบคลุมทักษะการรับรู้สารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ตลอดจนทักษะการคิดแก้ ปัญหา
1.4.4 มีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.5 มี ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างรู้เท่าทันและมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ข้ อกําหนดต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคต้ น เดือนมิถนุ ายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
(1) เป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาไม่ตา่ํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการหรื อเทียบเท่า และ
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรื อ เป็ นไป
ตามระเบียบข้ อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
(1) ผู้เรี ยนที่เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) ผู้เรี ยนที่เข้ าศึกษาโดยระบบการสอบตรง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
2.3. ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
ทักษะและความสามารถการในการใช้ ภาษาอังกฤษของนิสิต เนื่องจากตํารา เอกสารและ
ข้ อสอบโดยเฉพาะในส่วนของวิชาพื ้นฐานเฉพาะจะเป็ นภาษาอังกฤษทังหมด
้
2.4. กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
นิสิตที่จะเข้ ารับการศึกษาควรมีผลการเรี ยนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี หรื อมี
ผลสอบมาตรฐานด้ านดังกล่าวไม่ตา่ํ กว่าเกณฑ์ท่ีวทิ ยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมกําหนดในระเบียบ
การคัดเลือกนิสิตเข้ าเรี ยน กรณีท่ีนิสิตจําเป็ นต้ องปรับพื ้นฐานทางภาษาอังกฤษ ให้ จดั อบรมก่อน
เริ่มภาคการศึกษาแรก
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2.5 แผนการรั บนิสิต และผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
วิชาเอก

ปี การศึกษา
2554

2555

2556

2557

2558

การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

50

50

50

50

50

การสื่อสารเพื่อการท่ องเที่ยว

50

50

50

50

50

การสื่อสารเพื่อสุขภาพ

50

50

50

50

50

จํานวนรวม

150

150

150

150

150

จํานวนนิสติ สะสม

150

300

450

600

750

สําเร็ จการศึกษา

-

-

-

150

300

2.6. งบประมาณตามแผน
ก. งบดําเนินการ
หมวด เงิน
1. ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร
2. ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน (ไม่ รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

ปี งบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

1,000,000

1,800,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

1,200,000

2,500,000

3,500,000

6,000,000

8,000,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

3,800,000

6,000,000

7,800,000

10,900,000

13,500,000
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ข. งบลงทุน
หมวด เงิน

ปี งบประมาณ
2553

2554

2555

2556

2557

2,000,000

3,000,000

5,000,000

6,000,000

8,000,000

5,800,000

9,000,000

12,800,000

16,900,000

21,500,000

150

300

450

600

750

38,667

30,000

28,445

28,167

28,667

ค่ าครุ ภณ
ั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา *
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
้ ยน และเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
3.1.2. โครงสร้ างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร (การสื่อสารเพื่อการ
จัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อสุขภาพและการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว) เป็ นหลักสูตร 4 ปี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้ องกับที่กําหนดไว้ ใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาพื ้นฐานเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
19 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
31 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
วิชาโท
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
รหัส วิ ช าประกอบด้ ว ย 2 หลัก แรกเป็ นตัว อัก ษร และตามด้ ว ยตัว เลข 3 หลั ก มี
ความหมายดังนี ้
ตัวอักษร 2 หลักหมายถึงกลุม่ วิชาดังนี ้
รหัสตัวอักษร
กลุ่มวิชา

สาขาวิชา

ไทย

อังกฤษ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิชาพื ้นฐานทัว่ ไป

นว

CS

วิชาเอกภาพยนตร์ และสือ่ ดิจิตอล

ภาพยนตร์ และสือ่ ดิจิตอล

ภส

CD

วิชาเอกการออกแบบสือ่ ปฏิสมั พันธ์

การออกแบบสือ่ ปฏิสมั พันธ์

อส

ID

และมัลติมีเดีย

และมัลติมีเดีย

วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

การจัดการธุรกิจไซเบอร์

กธ

CB

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เพือ่ การสือ่ สาร

คอมพิวเตอร์ เพือ่ การสือ่ สาร

คส

CC

วิชาเอกนวัตกรรมการสือ่ สาร

นวัตกรรมการสือ่ สาร

นส

IC
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3.1.4 รายวิชา
ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
ก 1. กลุ่มวิ ชาภาษา
9
หน่วยกิ ต
ก 1.1 ภาษาไทย กําหนดให้ เลือกเรี ยนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111
Thai for Communication
มศว 112
วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
3(2-2-5)
SWU 112
Thai Literary Review
ก 1.2 ภาษาต่างประเทศ กําหนดให้ เลือกเรี ยนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี ้
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121
English for Effective Communication I
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122
English for Effective Communication II
มศว 123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123
English for International Communication I
มศว 124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124
English for International Communication II
มศว 131
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 131
French for Communication I
มศว 132
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 132
French for Communication II
มศว 133
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 133
German for Communication I
มศว 134
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 134
German for Communication II
มศว 135
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 135
Chinese for Communication I
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มศว 136
SWU 136
มศว 137
SWU 137
มศว 138
SWU 138

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ก 2. กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6
กําหนดให้ เลือกเรี ยน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
มศว 141
ทักษะการรู้สารสนเทศ
SWU 141
Information Literacy Skills
มศว 142
วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
SWU 142
Science for Life Quality Development and Environment
มศว 143
พลังงานทางเลือก
SWU 143
Alternative Energy
มศว 144
คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
SWU 144
Mathematics in Daily Life
มศว 145
สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์
SWU 145
Wellness and Healthy Lifestyle
มศว 341
วิทยาศาสตร์ ฟิสกิ ส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
SWU 341
Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit

หน่วยกิ ต

ก 3. กลุ่มวิ ชาศิ ลปศาสตร์
ก 3.1 วิชาบังคับ กําหนดให้ เรี ยน 9 หน่วยกิต ดังนี ้
มศว 151
การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย์
SWU 151
General Education for Human Development
มศว 251
มนุษย์กบั สังคม
SWU 251
Man and Society
มศว 252
สุนทรี ยศาสตร์ เพื่อชีวิต
SWU 252
Aesthetics for Life

หน่วยกิ ต
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ก 3.2 วิชาเลือก กําหนดให้ เลือกเรี ยน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
มศว 351
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351
Personality Development
มศว 352
ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352
Philosophy and Thinking Process
มศว 353
มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353
Man, Reasoning and Ethics
มศว 354
มนุษย์กบั สันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354
Man and Peace
มศว 355
พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355
Buddhism
มศว 356
วรรณกรรมและพลังทางปั ญญา
3(2-2-5)
SWU 356
Literature for Intellectual Powers
มศว 357
ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 357
Art and Creativity
มศว 358
ดนตรี และจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
SWU 358
Music and Human Spirit
มศว 361
ประวัติศาสตร์ และพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
SWU 361
History and Effects on Society
มศว 362
มนุษย์กบั อารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362
Man and civilization
มศว 363
มนุษย์กบั การเมือง การปกครอง และกฎหมาย
3(2-2-5)
SWU 363
Man and Politics, Government and Law
มศว 364
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น์
3(2-2-5)
SWU 364
Economy in Globalization
มศว 365
หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
SWU 365
Principles of Modern Management
มศว 366
จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366
Social Psychology
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มศว 367
SWU 367
มศว 371
SWU 371
มศว 372
SWU 372
มศว 373
SWU 373
มศว 374
SWU 374
มศว 375
SWU 375

กฎหมายทัว่ ไป
Legal Studies
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม และเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ภูมลิ กั ษณ์ชมุ ชน
Man and Community
สัมมาชีพเพื่อชุมชน
Ethical Careers for Community
ธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management

ข. วิชาพืน้ ฐานเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
(จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ)
นว 101
สังคมดิจิตอลและนิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรม
CS 101
Digital Society and Cultural Ecology
นว 102
สุนทรี ยศาสตร์ ร่วมสมัย
CS 102
Contemporary Aesthetics
นว 103
จริ ยธรรมและประเด็นทางกฎหมายสารสนเทศ
CS 103
Ethic and Law Issue Information Technology
นส 101
นวัตกรรมสื่อสาร
CI 101
Communication Innovation
นส 102
ความรู้เบื ้องต้ นด้ านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิตอล
IC 102
Introduction to Mass Communication and Digital Media
นส 201
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
IC 201
Introduction to Development Communication
คส 101
สื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร
CC101
Computer-mediated Communication

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0–6)
3(3-0-6)
3(3-0–6)
3(2-2–5)
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อส 201
ID 201
กธ 201
CB 201
ภส 201
CD 201

แนวความคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล
Digital Media Design Concept
พฤติกรรมผู้ใช้ สารสนเทศ
End user Behavior
สื่อดิจิตอลกับสังคม
Digital Media and Society

ค. หมวดวิชาเอก ไม่ น้อยกว่ า 50 หน่ วยกิต
ค 1. วิ ชาเอกบังคับ กํ าหนดให้เรี ยน 19 หน่วยกิ ต ดังนี ้
นส 111
ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร
IC 111
Theory and Communication Behavior
นส 251
การคิดสร้ างสรรค์เพื่อนวัตกรรมสื่อสาร
IC 251
Creative Thinking for Communication Innovation
นส 252
การผลิตสื่อเบื ้องต้ น
IC 252
Introduction to Media Production
นส 253
การบูรณาการสื่อเพื่องานสร้ างสรรค์
IC 253
Integrated Media for Creative Works
นส 261
การจัดการการสื่อสาร
IC 261
Communication Management
นว 202
งานวิจยั และการประยุกต์ใช้ ความรู้
CS 202
Research and Knowledge Application
นว 482
โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
CS 482
Communication Innovation Senior Project

3(2-2-5)
3(2–2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
3(3–0-6)
5(0-10-9)

ค 2. วิ ชาเอกเลื อก ให้นิสิตเลื อกเรี ยนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ค 2.1 กลุม่ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม เรี ยนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี ้
นส 112
นวัตกรรมเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
IC 112
Principles of Innovation
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นส 211
IC 211
นส 221
IC 221
กธ 226
CB 226
นส 262
IC 262
นส 311
IC 311
นส 312
IC 312
นส 313
IC 313
นส 321
IC 321
นส 356
IC 356
นส 361
IC 361
นส 411
IC 411
นส 412
IC 411
นส 421
IC 421
นส 422
IC 422

เทคนิคการวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายทางการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 3(2-2-5)
Audience Analysis Techniques for Innovative Management Communication
แนวคิดพื ้นฐานการจัดการนวัตกรรม
3(2-2-5)
Introduction to Innovative Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
กลยุทธ์ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(2-2-5)
Strategic of Technological and Innovative Management
การโน้ มน้ าวใจและการรณรงค์เพื่อการจัดการนวัตกรรม
2(1-2-4)
Persuasion and Campaign for Innovative Management
การเขียนเชิงสร้ างสรรค์เพื่อสื่อมวลชน
2(1-2-4)
Creative Writing for Mass Media
การรู้เท่าทันสื่อข่าวสารด้ านการจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
Media Literacy in Innovative Management Context
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication for Innovative Management
เทคนิคการสร้ างสรรค์งานการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity Techniques for Innovative Management Communication
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
3(2-2-5)
Social Marketing Communication
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Intercultural Communication
การสื่อสารเชิงสัญญะเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3(2-2-5)
Semiotic Communication for Innovative Management
การวางแผนและบริ หารโครงการสื่อสารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning and Management of Innovative
Communication Projects
การจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
2(2-0-5)
Intellectual Property Management
18

นส 463
IC 463
นว 372
CS 372

การสื่อสารเพื่อบริ หารการเปลี่ยนแปลง
Communication for Change Management
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

2(1-2-4)
6 หน่วยกิต

ค 2.2 กลุม่ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรี ยนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี ้
นส 231
การเขียนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
IC 231
Writing for Tourism Communication
นส 232
การสร้ างตราสินค้ าเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
IC 232
Branding for Tourism
นส 233
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
IC 233
Tourism Resources Management
นส 234
หลักการการท่องเที่ยวเบื ้องต้ น
3(2-2-5)
IC 234
Underlying Principle of Tourism
นส 235
ความรับผิดชอบต่อสังคมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
IC 235
Social Responsibility and Tourism Industry
นส 254
การออกแบบสื่อเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
IC 254
Media Design for Tourism
นส 331
การสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2(2-2-5)
IC 331
Communication Networks for Tourism
นส 332
การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
IC 332
Tourist Behavior Analysis
นส 333
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3(3-0-6)
IC 333
Sustainable Tourism
นส 351
การสื่อสารเพื่อการจัดการงานประชุม การสังสรรค์
3(3-0-6)
และการจัดนิทรรศการในการท่องเที่ยว
IC 351
Communication to Meeting, Incention, Conference
and Events for Tourism
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นส 352
IC 352
นส 354
IC 354
นส 362
IC 362
นส 364
IC 364
นส 431
IC 431
นว 372
CS 372

การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อการท่องเที่ยว
Edutainment Production for Tourism
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
Advertising and Public Relation Media for Tourism
กลยุทธ์และการวางแผนสื่อเพื่อการท่องเที่ยว
Strategies and Planning for Tourism
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว
Integrated Marketing Communication for Tourism
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต
Communication for Tourism in Crisis
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-4)
6 หน่วยกิต

ค 2.3 กลุม่ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ เรี ยนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี ้
นส 241
คําศัพท์ทางการแพทย์
2(2-0-5)
IC 241
นส 242

Medical Terminology
กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาพื ้นฐานของมนุษย์

IC 242
นส 255
IC 255
นส 341
IC 341
นส 342
IC 342
นส 343
IC 343
นส 344
IC 344

Basic Human Anatomy and Physiology
การออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
Media Design for Health Communication
หลักการโภชนาการสาธารณสุข
Principles of Public Health Nutrition
การสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
Communication Networks for Health
การส่งเสริ มอนามัยสิ่งแวดล้ อม
Environmental Health Promotions
หลักการสาธารณสุข
Principles of Public Health

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(2-0-5)
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นส 345
IC 345
นส 346
IC 346
นส 347
IC 347
นส 353
IC 353
นส 355
IC 355
นส 365
IC 365
นส 441
IC 441
นส 442
IC 442
นส 443
IC 443
นว 461
IC 461
นส 462
IC 462
นว 372
CS 372

สื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Media for Health Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Writing for Health Communication
ปั ญหาสุขภาพและระบาดวิทยา
2(1-2-4)
Health Problems and Epidemiology
การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Edutainment Production for Health
สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Advertising and Public Relation Media for Health
การรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication Campaign
การสื่อสารเพื่อสุขภาพในภาวะเสี่ยง
3(2-2-5)
Communication for Health in Risk
สื่อกับนโยบายสาธารณะด้ านสุขภาพ
3(2-2-5)
Media and Health Public Policy
การจัดการความรู้เพื่อการสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Knowledge Management for Health Communication
การวางแผนและบริ หารโครงการสื่อสารสุขภาพเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning and Management of Innovation Communication Projects
การจัดการการสื่อสารสุขภาพและโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
2(1-2-4)
Communication Management for Health and Nutrition in Life Quality
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education

ง. วิชาโท กําหนดให้ เรี ยนไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
โดยให้ เลือกศึกษาวิชาโทด้ านใดด้ านหนึง่ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ โดยศึกษา
ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทด้ านนัน้ ๆ
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จ. หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
กําหนดให้ เรี ยนจากรายวิชาที่ไม่ใช่วชิ าเอกอีก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิชาโท สาขาวิชา การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
(สําหรั บนิสิตวิชาเอกอื่นๆ ที่มิใช่ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม , การ
สื่อสารเพื่อการท่ องเที่ยว และการสื่อสารเพื่อสุขภาพ)
กําหนดให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
วิชาโทบังคับ กําหนดให้ เรี ยน 10 หน่วยกิต ดังนี ้
นส 111
ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร
IC 111
Theory and Communication Behavior
นส 251
การคิดสร้ างสรรค์เพื่อนวัตกรรมสื่อสาร
IC 251
Creative Thinking for Communication Innovation
นส 253
การบูรณาการสื่อเพื่องานสร้ างสรรค์
IC 253
Integrated Media for Creative Works
นส 261
การจัดการการสื่อสาร
IC 261
Communication Management
วิชาโทเลือก
นส 312
IC 312
นส 313
IC 313
นส 321
IC 321
นส 232
IC 232

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-4)
2(1-2-4)

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
การเขียนเชิงสร้ างสรรค์เพื่อสื่อมวลชน
2(1-2-4)
Creative Writing for Mass Media
การรู้เท่าทันสื่อข่าวสารด้ านนวัตกรรม
3(3-0-6)
Media Literacy in Innovation Context
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่องานนวัตกรรม
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication for Innovation Market
การสร้ างตราสินค้ าเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Branding for Tourism
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นส 351
IC 351
นส 352
IC 352
นส 255
IC 255
นส 365
IC 365
นส 462
IC 462

การสื่อสารเพื่อการจัดการงานประชุม การสังสรรค์
3(3-0-6)
และการจัดนิทรรศการในการท่องเที่ยว
Communication to Meeting, Incention, Conference and
Events for Tourism
การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Edutainment Production for Tourism
การออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Media Design for Health Communication
การรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication Campaign
การจัดการการสื่อสารสุขภาพและโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
2(1-2-4)
Communication Management for Health and Nutrition in Life Quality

23

3.1.5 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ)
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
มศว
มศว
มศว
นส
นส
นว

151
121
144
101
102
102

การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย์
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
นวัตกรรมสื่อสาร
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
สุนทรี ยศาสตร์ ร่วมสมัย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม

18

หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
มศว
มศว
คส
นส
นว
นว

122
111
101
111
101
103

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร
ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
สังคมดิจิตอลและนิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรม
จริ ยธรรมและประเด็นทางกฎหมายสารสนเทศ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-2-5)
รวม

18

หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
มศว
มศว
ภส
กธ
นส
นส
นส

141
252
201
201
251
201
261

ทักษะการรู้สารสนเทศ
สุนทรี ยศาสตร์ เพื่อชีวิต
สื่อดิจติ อลกับสังคม
พฤติกรรมผู้ใช้ สารสนเทศ
การคิดสร้ างสรรค์เพื่อนวัตกรรมสื่อสาร
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสื่อดิจิตอล
การจัดการการสื่อสาร
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-4)
3(3-0-6)
2(1-2-4)
19

หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
มศว
อส
นส
นส
นว

251
201
252
253
202

มนุษย์กบั สังคม
แนวความคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล
การผลิตสื่อเบื ้องต้ น
การบูรณาการสื่อเพื่องานสร้ างสรรค์
งานวิจยั และการประยุกต์ใช้ ความรู้

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
3(3-0-6)

เลือกรายวิ ชาจากหมวดวิ ชาเอกเลื อกในกลุ่มวิ ชาเอก

6 หน่วยกิ ต
รวม

19

หน่ วยกิต

25

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เลือก 1 รายวิชาจากกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ในหมวดศึกษาทัว่ ไป
(วิชาเศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น์หรื อวิชาหลักการจัดการสมัยใหม่)
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุม่ วิชาเอก
เลือกรายวิชาจากวิชาโท
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเลือกเสรี

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม

18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เลือก 1 รายวิชาจากกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ในหมวดศึกษาทัว่ ไป
(วิชาภูมลิ กั ษณ์ชมุ ชนหรื อสัมมาชีพเพื่อชุมชน)
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุม่ วิชาเอก
เลือกรายวิชาจากวิชาโท

3 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม

17 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
นว 482 โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
เลือกรายวิชาจากวิชาโท
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุม่ วิชาเอก

5 (0-10-8)
3 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
รวม

13 หน่ วยกิต

หมายเหตุ สําหรับนิสิตที่เลือกวิชา สหกิจศึกษา ต้ องฝึ กงานในภาคเรี ยนนี ้

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุม่ วิชาเอก
เลือกรายวิชาจากวิชาโท
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9

หน่ วยกิต

**รวมทัง้ หมดไม่ น้อยกว่ า 131 หน่ วยกิต**
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แผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
มศว
มศว
มศว
นส
นส
นว

151
121
144
101
102
102

การศึกษาทัว่ ไปเพื่อพัฒนามนุษย์
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
นวัตกรรมสื่อสาร
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
สุนทรี ยศาสตร์ ร่วมสมัย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม

18

หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
มศว
มศว
คส
นส
นว
นว

122
111
101
111
101
103

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร
ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
สังคมดิจิตอลและนิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรม
จริ ยธรรมและประเด็นทางกฎหมายสารสนเทศ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-2-5)
รวม

18

หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
มศว
มศว
ภส
กธ
นส
นส
นส

141
252
201
201
251
201
261

ทักษะการรู้สารสนเทศ
สุนทรี ยศาสตร์ เพื่อชีวิต
สื่อดิจติ อลกับสังคม
พฤติกรรมผู้ใช้ สารสนเทศ
การคิดสร้ างสรรค์เพื่อนวัตกรรมสื่อสาร
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสื่อดิจิตอล
การจัดการการสื่อสาร
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-4)
3(3-0-6)
2(1-2-4)
19

หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
มศว
อส
นส
นส
นว

251
201
252
253
202

มนุษย์กบั สังคม
แนวความคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล
การผลิตสื่อเบื ้องต้ น
การบูรณาการสื่อเพื่องานสร้ างสรรค์
งานวิจยั และการประยุกต์ใช้ ความรู้

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
3(3-0-6)

เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุม่ วิชาเอก

6 หน่วยกิต
รวม

19 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เลือก 1 รายวิชาจากกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ในหมวดศึกษาทัว่ ไป
(วิชาเศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น์หรื อวิชาหลักการจัดการสมัยใหม่)
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุม่ วิชาเอก
เลือกรายวิชาจากวิชาโท
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเลือกเสรี

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม

18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เลือก 1 รายวิชาจากกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ในหมวดศึกษาทัว่ ไป
(วิชาภูมลิ กั ษณ์ชมุ ชนหรื อสัมมาชีพเพื่อชุมชน)
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุม่ วิชาเอก
เลือกรายวิชาจากวิชาโท

3 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม

17 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
นว 372 สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่ วยกิต

หมายเหตุ สําหรับนิสิตที่เลือกวิชา สหกิจศึกษา ต้ องฝึ กงานในภาคเรี ยนนี ้

ปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
นส 482 โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุม่ วิชาเอก
เลือกรายวิชาจากวิชาโท
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเลือกเสรี

5(0-10-9)
2 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม

16 หน่ วยกิต

**รวมทัง้ หมดไม่ น้อยกว่ า 131 หน่ วยกิต**

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
อยูใ่ นภาคผนวก เอกสารแนบ 2
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน่ งวิชาการและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นางสาวภัทธิรา ธีรสวัสดิ์
3-1201-01284-31-8

ตําแหน่ งวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒแิ ละสาขาวิชา
กศ.ด. (วิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ พฒ
ั นาการ)
ศศ.ม. (สิ่งแวดล้ อมศึกษา)
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์ ธุรกิจ)
เกียรตินยิ มอันดับ 1 (เหรี ยญทอง)
ปร.ด. (สือ่ สารมวลชน :การสือ่ สารระหว่าง
ประเทศ)
ว.ม. (สือ่ สารมวลชน : วิจยั การสือ่ สาร)
กศ.บ (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Biological Sciences)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
ว.ม. (การบริ หารสือ่ สารมวลชน)
กศ.บ. (เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)
ว.ม. (สือ่ สารมวลชน)
นศ.ม. (การสือ่ สาร)
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)
ศศ.บ. (สือ่ สารมวลชน)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
2

2

นางสาวภริ ดา โกเชก
3-1999-00373-91-3

อาจารย์

2

3

นางสาวศรี รัฐ ภักดีรณชิต
3-1006-02899-60-9

อาจารย์

4

นายปรัชญา เปี่ ยมการุณ
3-1005-01916-29-0
นายกฤชณัท แสนทวี
3-1601-00058-07-1

อาจารย์

5

อาจารย์

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
3-7499-00236-80-5
2

นายณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์
5-7004-90002-11-5

ตําแหน่ งวิชาการ
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒแิ ละสาขาวิชา
M.F.A.(Theatre &Costume Design)
กศ.ม. (ภาษาและวรรณดคีไทย)
กศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์ )
กศ.บ. กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศศ.บ. (สือ่ สารมวลชน)
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3

นางธาริ ณี สวัสดิ์พาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ชีวภาพทางการแพทย์)
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
วท.บ (กายภาพบําบัด)
นายวริ นทร์ กฤตยาเกียรณ
อาจารย์
Ph.D. (Neuros Sciences)
3-1015-00417-49-5
วท.ม (กายภาพบําบัด)
วท.บ (กายภาพบําบัด)
นายประมา ศาสตระรุจิ
อาจารย์
กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)
3-1009-02587-02-5
M.B.A. (Management)
B.B.A. (Management)
A.A. (Management)
นายรักษ์ พงศ์ วงศาโรจน์
อาจารย์
Ph.D.(Internation Development)
3-1005-02981-66-4
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ การจัดการ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ การเงิน
การพัฒนา)
นางพัชราภรณ์ วรโชติกําจร
อาจารย์
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
5-9299-90002-41-2
สารสนเทศ)
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
นางสาวเสาวลักษณ์ พันธบุตร
อาจารย์
ศป.ม. (ศิลปะสมัยใหม่)
3-1015-00842-66-8
ศศ.บ. (ทัศนศิลป์)
นายธนพงษ์ ไชยลาโภ
อาจารย์
ศป.ม. (ศิลปะสมัยใหม่)
3-1017—00191-16-4
ศป.บ. (นิเทศศาสตร์ )
นายนพดล อินทร์ จนั ทร์
อาจารย์
M.F.A.(Theatre: Costume Design)
3-1017-00963-95-7
ศป.บ. (การออกแบบเพือ่ การแสดง)
เกียรตินยิ มอันดับ 1
นายปิ ลันลน์ ปุณญประภา
อาจารย์
M.F.A.(Scenic Design)
3-7199-00303-37-5
ศป.บ. (การออกแบบเพือ่ การแสดง)
เกียรตินยิ มอันดับ 2
นางสาวสามมิติ สุขบรรจง
อาจารย์
M.S. (Theatre : Directing)
3-1005-01418-47-8
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
อ.บ. (การละคร)
นางสาวปรวัน แพทยานนท์
อาจารย์
M.S. (Theatre : Acting)
3-1006-02899-60-9
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) เกียรตินยิ มอันดับ 1
2

4

5

6

7

8
9
10

11

12

13
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14

นางสาวสิรินนั ท์ เสนาขันธ์
3-1005-03847-22-8

อาจารย์

15

นายทะนุพงศ์ ศรี กาฬสินธุ์
3-1009-01274-69-4

อาจารย์

16

นายฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริ ญ
3-1001-00691-20-3

อาจารย์

17

นายศุทธิ์ธนัชฉันท์ จันทร์ ทอง
3-1014-01159-52-8
นายวรรณวรุณ ตังเจริ
้ ญ
3-1002-00684-71-3
ม.ล.อุสมุ า สุขสวัสดิ์
3-1009-01115-18-9
นางพิมพ์ศริ ิ เทเลอร์
3-1012-01722-43-1
นางสาวชัชฎา อัครศรี วร
3-4899-00056-88-5

อาจารย์

18
19
20
21

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

22

นางสาวนรี พร พิรุฬห์ทรัพย์
1-1008-00074-17-1

อาจารย์

23

นายพิชยั วัฒน์ แสงประพาฬ
3-1002-02876-31-8

อาจารย์

24

นายอริ นทร์ งามนิยม

อาจารย์

25

นางสาววิรงรอง ดวงใจ

อาจารย์

M.A. (International Political Economy )
M.A (Management)
B.S. (Interrior Design)
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
M.I.S. (Information Systems)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)
ศป.ม. (ทัศนศิลป์: ศิลปะสมัยใหม่)
ศ.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)
M.A. (Media Design)
ศศ.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)
M.A. (Film and Video)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Cultural and Creative Industries)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.S. (Technology Management)
BS.B.A.(Internation Business)
B.B.A. (Marketing)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ )
วท.บ. (ศาสตร์ คอมพิวเตอร์ )
เกียรตินยิ มอันดับ 2
M.Adi (Cinema-Communication)
M.AA. (Color and Communication Design)
B.Adi (Multimedia)
ศศ.บ. (ทัศนศิลป์)
Ph.D (Biological Sciences)
M.Sc. (Biological Sciences)
B.Sc. (Biological)
M.Sc. (Agriculture and Forestry)
วท.บ. (วนศาสตร์ )
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
34

26

นายชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

อาจารย์

27

นายธราดล เทพอารี นนั ท์

อาจารย์

28

นางสาวฐิ ตมิ า อังกุรวัชรพันธุ์

อาจารย์

29

นางสาวชัชฎา ชินกุลประเสริ ฐ

อาจารย์

30

นายนพพร จงกมลวิวฒ
ั น์

อาจารย์

31

นายวิรินทร์ กฤตยาเกียรณ

อาจารย์

32

นายธีรพงศ์ สืบสุพนั ธ์วงศ์

อาจารย์

วท.ม. (การวางแผนสิง่ แวดล้ อมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและชนบท)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ )
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว)
ปร.ด. (กายภาพบําบัด)
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์ )
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์ )
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
M.Sc. (International Tourism
Management)
B.A. (Tourism and Hotel Studies)

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.กิตมิ า สุรสนธิ
2

รศ. สุพตั รา คูหากาญจน์

3

รศ. สมัครสมร ภักดีเทวา

4

ผศ.พยุรี ชาญณรงค์

5

ผศ.ปั ทมา สุวรรณภักดี

ตําแหน่ งวิชาการ

คุณวุฒแิ ละสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์

M.A. (Mass Communication)
B.A. (Mass Communication)
รองศาสตราจารย์ ค.ด (เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา)
ค.ม (โสตทัศนศึกษา)
นศ.บ. (หนังสือพิมพ์)
รองศาสตราจารย์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A. (Communication)
อ.บ. (การละคร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.S.(Radio & Television)
ว.บ. (วารสารศาสตร์ และสือ่ สารมวลชน)
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6

ผศ. นลินี สีตะสุวรรณ

7

ผศ. ปนัดดา กัลจาฤกษ์

8

ผศ. รัชดา แดงจํารูญ

9

ผศ. พรทิพย์ เย็นจะบก

10

อ. ยุวดี เตชะไพบูลย์สขุ

11

อ. ทองฉาน บุญภัทรโร

12.

อ. สุจิตรา เมริ โอเลส

13

อ. วรรณรัตน์ รัตนวรางค์

14

อ. ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A. (Theatre)
อ.บ. (การละคร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A. (Communication)
นศ.ม. (สือ่ สารมวลชน)
นศ.บ. (สือ่ สารมวลชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A. (Mass Communication)
B.A. (Liberal Arts)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.A.(Mass Communication)
B.A. (Mass Communication)
อาจารย์
M.A.(Mass Communication )
B.A. (Mass Communication)
อาจารย์
M.ICs (Communication and Information)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
M.S. (Theatre : Acting)
นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์)
อาจารย์
Ph.D (Demography)
M.A. (Communication Arts) clas
B.A. (Mass Communication) Honor
อาจารย์
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
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4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้ องการที่บณ
ั ฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้ าสู่การทํางานจริ ง ดังนัน้
หลักสูตรได้ กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึง่ จะจัดอยูใ่ นกลุม่ วิชาเลือก
4.1. มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดงั นี ้
(1) ทักษะในการปฏิบตั งิ านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้ าใจในหลักการ
ความจําเป็ นในการเรี ยนรู้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการทํางานได้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา มีความรับผิดชอบและเข้ าใจวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวเข้ ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้ าในการแสดงออก และนําความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั งิ านได้
4.2. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4
(สําหรับนิสิตที่เลือกเรี ยนแผนการเรี ยนที่มีสหกิจศึกษา)
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรื อการศึกษาเฉพาะรายบุคคล
ข้ อกําหนดในการทําโครงงานหรื อการศึกษาเฉพาะรายบุคคลต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับ
การประยุกต์ใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนางานนวัตกรรมทังที
้ ่เป็ นนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิง
กระบวนการหรื อนวัตกรรมเชิงคุณค่า แนวคิด โดยต้ องมีหน่วยงานภาคธุรกิจหรื อภาครัฐที่อ้างอิง
และคาดว่าจะนําไปใช้ งานหากโครงงานสําเร็จ และมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลา
ที่หลักสูตรกํ าหนดอย่างเคร่ งครัด หรื อเป็ นโครงงานที่ม่งุ เน้ นการสร้ างผลงานวิจยั เพื่อพัฒนางาน
ด้ านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5.1. คําอธิบายโดยย่ อ
โครงงานการสื่อสารที ่นิ สิตสนใจ สามารถอธิ บายทฤษฎี ที่นํามาใช้ ใ นการทําโครงงาน
ประโยชน์ท่ีจะได้ รับจากการทําโครงงาน และมีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลา
ที่กําหนดได้
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5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) สามารถบูร ณาการความรู้ ในเรื่ องของการสื่อสารและการจัดการความรู้ ในศาสตร์ ที่
สนใจได้ อย่างเหมาะสม
(2) ทักษะในการสื่อสารและทักษะในการนําเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
(3) ทักษะการคิดสร้ างสรรค์เชิงกลยุทธ์
(4) มี ค วามเชี ่ย วชาญในการใช้ เครื ่ อ งมื อ ทางการสื ่อ สารเพื ่อ การพั ฒ นาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(5) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบ
(6) มีทกั ษะการแก้ ปัญหาและทักษะการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.3. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5. การเตรี ยมการ
มีการกํ าหนดชั่วโมงการให้ คําปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้ คําปรึ กษา ให้ ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานผ่านทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และปรับปรุงให้ มีความ
ทันสมัยเสมอ อีกทังมี
้ ตวั อย่างโครงงานให้ ศกึ ษา
5.6. กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทําโครงงาน ที่บนั ทึกในสมุดให้ คําปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังประเมิ
้
นผลจากความสําเร็ จของโครงงานครอบคลุมทัง้
ในส่วนของการวางแผนงาน การกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตลอดจนรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ
และตอบสนองตามเป้ าหมายที ่กํ า หนดไว้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ประสิ ท ธิ ภ าพทัง้ นี จ้ ะมี ก าร
ประเมินผลโดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้ องตามเป้าหมายของโครงงานหรื อกิจกรรมการสื่อสาร และให้ คะแนน
โดยอาจารย์ในวิทยาลัยจํานวนอย่างน้ อย 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
ด้ านบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่อง บุคลิกภาพ การแต่งกาย การเข้ า
สังคม ทักษะในการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
การวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง และใน
กิจกรรมปั จฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษา
ด้ านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ -กําหนดให้ มีรายวิชาซึง่ นิสิตต้ องทํางานเป็ นกลุ่ม และมี
การกํ า หนดหั ว หน้ ากลุ่ ม ในการทํ า รายงานตลอดจน
ตลอดจนการมีวินยั ในตนเอง
กําหนดให้ ทุกคนมีส่วนร่ วมในการนําเสนอรายงาน เพื่อ
เป็ นการฝึ กให้ นิสิตได้ สร้ างภาวะผู้นําและการเป็ นสมาชิก
กลุม่ ที่ดี
-มี กิ จ กรรมนิ สิ ต ที ่ม อบหมายให้ นิ สิ ต หมุน เวี ย นกัน เป็ น
หัวหน้ าในการดําเนิน กิ จกรรม เพื่ อฝึ กให้ นิสิตมี ความ
รับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสร้ างวินยั ในตนเอง เช่น การเข้ าเรี ยนตรง
เวลา เข้ าเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ การให้ คะแนนการมีส่วน
ร่ ว มในชัน้ เรี ย นเพื ่อ เสริ ม ความกล้ า ในการแสดงความ
คิดเห็น
ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และ
มี ก ารให้ ความรู้ ในประเด็ น ปั ญหาทางจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมายในธุ ร กิ จ สื ่อ สารและธุ ร กิ จ สารสนเทศที ่มี
ผลกระทบต่ อ โลก สั ง คม ธรรมชาติ สิ ่ง แวดล้ อม ซึ่ ง
เกี ่ย วข้ องกั บ นวั ต กรรมสื ่อ สารสั ง คม วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
รวมทังเกี
้ ่ยวข้ องกับบทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบและ
บทลงโทษของผู้สร้ างสรรค์
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้ องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้ สามารถดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่าง
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ราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ยิ่งไปกว่านันการเป็
้
นนักการสื่อสารยังเป็ นเรื่ องของการมี
ปฏิ สมั พันธ์ กับบุคคลในหลายระดับ ซึง่ ส่งผลให้ การมีวินัยและความรับผิดชอบ ตลอดจนความ
ซื่อสัตย์ การมีภาวะผู้นําและการมีจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพได้ กลายมาเป็ นหลักคุณธรรมที่สําคัญ
อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาจึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ
ต่อไปนี ้ทัง้ 5 ข้ อ เพื่อให้ นิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศกึ ษาได้
อย่างเหมาะสมต่อไป อีกทังอาจารย์
้
ผ้ สู อนจําเป็ นต้ องมีคณ
ุ สมบัติด้านคุณธรรม จริ ยธรรมอย่าง
น้ อย 5 ข้ อตามที่ระบุไว้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
และจัดลําดับความสําคัญ พร้ อมบริหารเวลาได้ อย่างเหมาะสม
(4) เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2. กลยุทธ์ การพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผลการปฏิบตั ิงาน เสียสละ ซื่อสัตย์ มีวินยั มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ควบคุมตนเองได้ แยกแยะความดีและ
ความชัว่ ได้ จัดการกับปั ญหาจริ ยธรรมในการดํารงชีพ และการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ ตลอดจนเป็ น
แบบอย่างที่ดีตอ่ ผู้อื่นทังในการดํ
้
ารงตนและการปฏิบตั งิ าน
2.1.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้ าชันเรี
้ ยน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเข้ าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินยั และพร้ อมเพรี ยงของนิสิตในการเข้ าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
- ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
2.2. ความรู้
2.2.1. ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
นิ สิ ตต้ องมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ของตนทัง้ ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ
กล่าวคือ นิสิตต้ องมีความรู้ในสาขาวิชาอย่างเป็ นระบบ ตระหนักในองค์ความรู้ของสาขาวิชาอื่นที่
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เกี่ยวข้ อง มี ความคุ้นเคยกับพัฒ นาการล่าสุดของความรู้ เฉพาะด้ านในสาขาวิ ชาที่ศึกษา และ
ตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ เทคนิคข้ อบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆใน
งานวิชาชีพ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งทังหมดนี
้
้เป็ นสิ่งจําเป็ นที่นิสิตต้ องรู้เพื่อใช้ ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนันมาตรฐานความรู
้
้ ต้องครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี ้
(1) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนแนวคิด เทคนิค/
วิธีการที่สําคัญในเนื ้อหาด้ านการสื่อสาร
(2) มีความตระหนักถึงบทบาท/อิทธิพลของสื่อและการสื่อสารที่มีตอ่ ระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้ หลักการ ความรู้ เทคนิค/วิธีการ
ต่างๆทางการวิจยั เพื่อนํามาแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
(4) มีความรู้ด้านการสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี รวมทัง้
นําไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
(5) มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานหรื อโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการ
สื่อสารและสามารถใช้ งานได้ จริ ง
(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาด้ านการสื่อสารกับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสมและสะท้ อนผลการศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรม
2.2.2. กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ ปัญหาเป็ น
พื ้นฐาน เรี ยนรู้ผ่านโครงงาน รวมทังเรี
้ ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง ทังการเรี
้
ยนรู้ในชันเรี
้ ยน แหล่ง ฝึ ก
และชุมชน โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายทัง้ การบรรยายร่ วมกับการอภิปราย
การค้ นคว้ า การวิเคราะห์ และทํากรณีศกึ ษา ตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่ผ้ เู รี ยนสนใจเพื่อการ
เรี ยนรู้ร่วมกันของกลุ่ม ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชา
นัน้ ๆ
2.2.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ขิ องนิสิต ในด้ านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรื อโครงการที่นําเสนอ
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(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา

2.3. ทักษะทางปั ญญา
2.3.1. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
(1) สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนา
งานได้ อย่างสร้ างสรรค์
(2) สามารถสาธิตทักษะในการแก้ ปัญหาที่ใช้ เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ไปสูก่ ารฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบตั งิ านจริ งตามสถานการณ์ตา่ งๆได้ อย่างเหมาะสม
(4) สามารถนําเสนอชิ ้นงานที่สะท้ อนทักษะการสร้ างสรรค์ที่เห็นได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ
2.3.2. กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
(1) กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับธุรกิจสื่อ การสื่อสาร โครงการรณรงค์ทางการสื่อสารนวัตกรรม
และการวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
(2) การทํางานที่ได้ รับมอบหมายให้ ค้นคว้ าหรื องานเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(3) การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้ประกอบการที่มีความสําเร็จในอาชีพ
(4) กําหนดให้ มีรายวิชาที่ต้องใช้ ทกั ษะการคํานวณ เช่น กลยุทธ์การจัดการ วิชาการ
วางแผนและบริ หารโครงการ
(5) การอภิปรายเป็ นกลุม่
(6) กําหนดให้ มีรายวิชาที่มงุ่ เน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดในการเรี ยนรู้เช่น วิชาการ
บูรณาการสื่อเพื่องานสร้ างสรรค์ หรื อวิชาการคิดสร้ างสรรค์เพื่อนวัตกรรมสื่อสาร เป็ นต้ น
2.3.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เป็ นการวัดและการประเมินทักษะการคิด การแก้ ไขปั ญหา
และทักษะการคํานวณ เช่น
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ กรณีศกึ ษา
(2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้ กระบวนการแก้ ไขปั ญหา การศึกษาค้ นคว้ า
อย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์วจิ ารณ์ เช่น รายงานการวิเคราะห์วจิ ารณ์กรณีศกึ ษา การศึกษาอิสระ
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รายงานผลการอภิปรายกลุม่ และการสัมมนาประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิ
ของนิสิต เช่น ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อ
สัมภาษณ์ เป็ นต้ น

2.4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบตั แิ ละรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายตามหน้ าที่และบทบาทของตนใน
กลุม่ งานได้ อย่างเหมาะสม รวมทังมี
้ สว่ นร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ ไขปั ญหากลุม่
(2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตาม
มาตรฐานสากล
(3) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหารจัดการ
(4) สามารถสื่อสารทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศกับกลุม่ คนหลากหลายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(5) มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม มีความคิด
ริ เริ่ มในการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการความสนใจ และแสดงออกได้ อย่างอิสระ
(6) มีความสามารถในการทํางานกับผู้อ่ืนได้ เป็ นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดกี บั ผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป และสามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างเหมาะสม
2.4.2. กลยุ ทธ์ ก ารสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้า นทัก ษะความสัม พันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
(1) กลยุทธ์การสอนที่เน้ นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับผู้สอน
ผู้เรี ยนกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้ อง (ลูกค้ า)
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีการทํางานเป็ นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็ นผู้นําและผู้ตาม
(3) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในภาคปฏิบตั ิที่สง่ เสริมให้ ทํางานเป็ นทีมและการแสดงออก
ของภาวะผู้นําหลากหลายสถานการณ์
(4) การใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุม่ เพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอนอันจะไปสูก่ ารฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนกล้ า
แสดงความคิดเห็นของตน และพร้ อมที่จะยอมรับฟั งความคิดเห็นของบุคคลอื่น
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2.4.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรั บผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชันเรี
้ ยน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้ วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้ อมูล ตลอดจนความตรงต่อเวลาในการส่งงาน เข้ าชันเรี
้ ยนและมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
2.5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือทางการสื่อสารที่จําเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการดําเนินงาน
โครงการทางการสื่อสาร
(2) สามารถนําเสนอข้ อค้ นพบเพื่องานการออกแบบ สร้ างสรรค์โดยใช้ สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ตอ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้ องอย่างสร้ างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทังที
้ ่เป็ นวัจนภาษาและอวัจนภาษา พร้ อมทัง้
เลือกใช้ รูปแบบเพื่อการนําเสนอได้ อย่างเหมาะสม
(4) สามารถประยุกต์ใช้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจนเครื่ องมือต่างๆทางการ
สื่อสารได้ อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(5) สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.5.2. กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทังการพู
้
ด การฟั ง และการเขียนในกลุม่ ผู้เรี ยน ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย
(2) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
(3) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ท่ีสง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึ กทักษะการนําเสนอข้ อสนเทศด้ วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง และ
เนื ้อหาที่นําเสนอ
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2.5.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ แบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
(2) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ข้อสอบ การทํารายงานกรณี และการวิเคราะห์
ข้ อมูลผลการศึกษาวิจยั การศึกษาอิสระ
(3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้ อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่ องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชันเรี
้ ยน
หมายเหตุ: สําหรับกลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ในแต่ละด้ านนันเพื
้ ่อให้ เกิดการประเมินที่จะ
สามารถนํ า ไปใช้ เ พื ่อ การพัฒ นาศัก ยภาพผู้ เรี ย นได้ เ ต็ ม ตามศัก ยภาพนัน้ ในส่ ว นของการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้จําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญกับแนวคิดในส่วนของการประเมินตามสภาพจริ ง
โดยครอบคลุมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ใน 3 ลักษณะคือ
(1) การใช้ ผ้ ปู ระเมินหลายคน
(2) การใช้ วิธีการหรื อเครื่ องมือในการประเมินหลายชนิด
(3) การประเมินหลายๆครัง้ ตลอดระยะเวลาของการเรี ยนรู้
3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
และจัดลําดับความสําคัญ พร้ อมบริหารเวลาได้ อย่างเหมาะสม
(4) เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนแนวคิด เทคนิค/วิธีการที่
สําคัญในเนื ้อหาด้ านการสื่อสาร
(2) มีความตระหนักถึงบทบาท/อิทธิพลของสื่อและการสื่อสารที่มีตอ่ ระบบเศรษฐกิจ
สังคมและชุมชน
(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้ หลักการ ความรู้ เทคนิค/วิธีการต่างๆ
ทางการวิจยั เพื่อนํามาแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
(4) มีความรู้ด้านการสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี รวมทังนํ
้ าไป
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
(5) มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานหรื อโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารและ
สามารถใช้ งานได้ จริ ง
(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาด้ านการสื่อสารกับความรู้ในศาสตร์ อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสมและสะท้ อนผลการศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรม
ทักษะทางปั ญญา
(1) สามารถสืบค้ น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนา
งานได้ อย่างสร้ างสรรค์
(2) สามารถสาธิตทักษะในการแก้ ปัญหาที่ใช้ เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ ไปสูก่ ารฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม และการปฏิบตั งิ านจริ งตามสถานการณ์ตา่ งๆได้ อย่างเหมาะสม
(4) สามารถนําเสนอชิ ้นงานที่สะท้ อนทักษะการสร้ างสรรค์ที่เห็นได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพ
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบตั แิ ละรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายตามหน้ าที่และบทบาทของตนใน
กลุม่ งานได้ อย่างเหมาะสม รวมทังมี
้ สว่ นร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ ไขปั ญหากลุม่
(2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตาม
มาตรฐานสากล
(3) มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหารจัดการ
(4) สามารถสื่อสารทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศกับกลุม่ คนหลากหลายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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(5) มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม มีความคิด
ริ เริ่ มในการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการความสนใจ และแสดงออกได้ อย่างอิสระ
(6) มีความสามารถในการทํางานกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป และสามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างเหมาะสม
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือทางการสื่อสารที่จําเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการดําเนินงาน
โครงการทางการสื่อสาร
(2) สามารถนําเสนอข้ อค้ นพบเพื่องานการออกแบบ สร้ างสรรค์โดยใช้ สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ตอ่ ประเด็นที่เกี่ยวข้ องอย่างสร้ างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทังที
้ ่เป็ นวัจนภาษาและอวัจนภาษา พร้ อมทัง้
เลือกใช้ รูปแบบเพื่อการนําเสนอได้ อย่างเหมาะสม
(4) สามารถประยุกต์ใช้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจนเครื่ องมือต่างๆทางการ
สื่อสารได้ อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(5) สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒว่าด้ วย
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ภาคผนวก : เอกสารแนบ 1)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาํ เร็จการศึกษา
ให้ กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของนิสิตเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้ องทําความเข้ าใจตรงกันทังสถาบั
้
น และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซงึ่ ผู้ประเมินภายนอกจะต้ องสามารถตรวจสอบได้
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การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้ นิสิตประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
การทวนสอบในระดับ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติ สําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนิสิต ควรเน้ นการทําวิจยั
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรี ยนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทังการประเมิ
้
นคุณภาพ
ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้
(1) ภาวการณ์ได้ งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ หรื อ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้ าทํางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรื อ เป็ นอาจารย์พเิ ศษต่อความ
พร้ อมของนิสิตในการเรี ยนและสมบัตอิ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนิสิต
(5) ผลงานของนิสิตที่วดั เป็ นรูปธรรมได้ ซงึ่ อาทิ (ก) จํานวนสื่อ (ข) จํานวนสิทธิบตั ร (ค) จํานวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ)
จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ตอ่ สังคม
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่า
ด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
3.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามข้ อกําหนดที่มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒกําหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสําหรั บอาจารย์ ใหม่
(1) มี การปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้ และเข้ าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอน และ
การวิจยั อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
้
อ
ต่างประเทศ รวมทังการลาเพื
้
่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ หรื อการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
(3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตํารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นๆ
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
(1) การมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุ ชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ ทําผลงานทางวิชาการ
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(3) ส่งเสริ มการทําวิจยั สร้ างองค์ความรู้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็ นรอง

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริหารหลักสูตรดังนี ้
- ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนมีการเตรี ยมการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ตรวจสอบ
ความพร้ อมของห้ องปฏิบตั กิ าร และอุปกรณ์หรื อซอฟต์แวร์ ที่ต้องใช้
- มอบหมายอาจารย์ประจํารายวิชา หรื อบุคลากรสนับสนุนประเมินความต้ องการ ความพึง
พอใจของนิสิตต่อการเรี ยนการสอนระหว่างภาคและใช้ ข้อมูลในการปรับปรุงการสอน
- คณะกรรมการหลักสูตรประชุมหลักสูตรเป็ นระยะๆเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและ
ปรับปรุงหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้ อยทุก 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมใช้ งบประมาณเงินรายได้ โดยพิจารณาจัดสรร
งบประมาณค่าใช้ จา่ ยตามความจําเป็ น กําหนดวงเงินค่าใช้ จา่ ยในแต่ละรายวิชา
2.2. ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ใช้ ทรัพยากรการเรี ยนรู้ เช่นหนังสือ ตํารา สื่อการเรี ยน
การสอน เอกสาร อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัส ดุครุ ภัณ ฑ์ต่างๆ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้นิสิตสามารถใช้ ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนจากสํานักหอสมุดกลาง สํานักสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
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สิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่สําคัญของสาขาการสื่อสารนวัตกรรม การสื่อการเพื่อ
สุขภาพ และการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว คือเครื่ องมื ออุปกรณ์ ห้องปฏิ บตั ิการ เนื่องจากเป็ น
หลักสูตรที่ต้องเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่บณ
ั ฑิตส่วนใหญ่ในการทํางานจริ งในวงการการผลิตสื่อ
จึ ง มี ค วามจํ า เป็ นที ่นิ สิ ต ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ งานเครื ่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละซอฟต์ แ วร์
คอมพิวเตอร์ ให้ เกิดความเข้ าใจหลักการ วิธีการใช้ งานที่ถูกต้ อง และมีทกั ษะในการใช้ งานจริ ง
รวมทังการเข้
้
าถึงแหล่งสารสนเทศทังห้
้ องสมุดและอินเทอร์ เน็ต และสื่อการสอนสําเร็ จรู ป ดังนัน้
ต้ องมีทรัพยากรขันตํ
้ ่าเพื่อจัดการเรี ยนการสอน ดังนี ้
(1) มีห้องเรี ยนที่มีส่ือการสอนและอุปกรณ์ท่ีทนั สมัยเอื ้อให้ คณาจารย์สามารถปฏิบตั งิ าน
สอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีห้องปฏิบตั กิ ารในการผลิตสื่อ ทังห้
้ องปฏิบตั กิ ารถ่ายทํา ห้ องตัดต่อ ห้ องคอมพิวเตอร์ ท่ี
มีความพร้ อมทังวั
้ สดุอปุ กรณ์ และระบบซอฟต์แวร์ ท่ีสอดคล้ องกับสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
อย่างพอเพียงต่อการเรี ยนการสอน รวมถึงห้ องปฏิบตั กิ ารสําหรับการทําโครงงาน โดยมี
การบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ
(3) ต้ องมีเจ้ าหน้ าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรี ยนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ประกอบการสอนที่พร้ อมใช้ ปฏิบตั งิ าน
(4) มีห้องสมุดหรื อแหล่งความรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค้ นความรู้ผา่ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนทังภาษาไทย
้
และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวข้ องต้ อง
มีมากกว่าจํานวนคูม่ ือ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความต้ องการ
และจากการสังเกตการณ์ใช้ งานในรายวิชาที่สอน โดยให้ ทรัพยากรมีความพร้ อมสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนตามหลักสูตรให้ เป็ นไปตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้ อ 14 ว่าด้ วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ องแนวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การขอเปิ ดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
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- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้ วยมาตรฐาน
ด้ านพัน ธกิ จ ของการบริ ห ารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้ านการสร้ างและพัฒ นาสัง คม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรี ยนรู้

3. การบริหารคณาจารย์
3.1. การรั บอาจารย์ ใหม่
การคัดเลือกคณาจารย์ใหม่ให้ เป็ นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ โดยกําหนดให้ คณาจารย์ใหม่ต้องมีคณ
ุ วุฒิที่สอดคล้ องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2. การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรี ยนการสอน ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อ
เตรี ยมไว้ สําหรับการปรับปรุ งหลักสูตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้ บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3.3. คณาจารย์ ท่ ีสอนบางเวลาและคณาจารย์ พเิ ศษ
- สัด ส่ วนอาจารย์ ต่อ นิ สิ ตเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
- สํ าหรั บอาจารย์ พิเศษหรื อวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถื อว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผู้
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ต รงจากการปฏิ บั ติ ม าให้ กั บ นิ สิ ต โดยพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้ องกับรายวิชา ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรั บตําแหน่ ง
มีการกํ าหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ ตรงตามภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ และต้ อง
ุ สมบัติดงั กล่าวและมีทศั นคติที่ดีต่อการทํางานกับอาจารย์และ
ผ่านการคัดเลือกให้ แน่ใจว่ามีคณ
นิสิต
4.2. การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
(1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้ มีพฒ
ั นาการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ในด้ านการ
สื่อสาร หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ องในกรณีการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริ มการสอนอย่าง
ต่อเนื ่อง รวมทัง้ สนับสนุนให้ อาจารย์ มี ผ ลงานวิจัยที่ส ามารถตีพิม พ์ ในระดับชาติ และ
นานาชาติเพิ่ม ขึน้ โดยอาจร่ วมมื อกับอาจารย์ ต่างสาขาหรื อต่างสถาบัน การสนับสนุน
สามารถทําได้ ในรูปของการให้ คา่ เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้ เงินพิเศษเพิ่ม
เมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทังการอาจลดภาระ
้
งานสอนให้ เหมาะกับเวลาที่ใช้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการทําวิจยั
(2) จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิม่ ทักษะความรู้ และประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํา นิสิต
5.1. การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
คณะมีการแต่งตังอาจารย์
้
ท่ีปรึกษาทางวิชาการและนักพัฒนานิสิตให้ แก่นิสิตทุกคน โดย
นิสิตที่มีปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของ
คณะทุกคนจะต้ องทําหน้ าที่อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้ แก่นิสิต และทุกคนต้ องกําหนดชัว่ โมง
ว่าง(Office Hours) เพื่อให้ นิสิตเข้ าปรึกษาได้ นอกจากนี ้ นักพัฒนานิสิตจะเป็ นที่ปรึกษากิจกรรม
เพื่อให้ คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นิสิต
5.2. การอุทธรณ์ ของ/นิสิต
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ภาคผนวก : เอกสารแนบ 1)
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้ บัณฑิต
- มีการจัดการสํารวจ หรื อนําข้ อมูลวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน มาใช้
เป็ นข้ อมูลในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
- มีการจัดการสํารวจความพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
- แผนพัฒนาปรับปรุ งทัง้ 4 มิติ (การจัดการหลักสูตร ทรัพยากรการเรี ยนการสอน การให้
คําแนะนํา
ปรึ กษาแก่นิสิต ความต้ องการของตลาดแรงงานและคุณภาพบัณฑิต) บรรลุเป้าหมายไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของที่ตงไว้
ั้
-

จํานวนนิสิตที่จบในเวลา 4 ปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของนิสิตคงอยูใ่ นปี ที่ 2
ร้ อยละ 80 ของบัณฑิตได้ งานทําภายใน 6 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา
อาจารย์ทกุ คนได้ รับการพัฒนาอบรมทางวิชาการ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ระดับความพึงพอใจนิสิตในคุณภาพการสอนและสิง่ อํานวยความสะดวกไม่ตํ่ากว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
- ร้ อยละ 90 ของอาจารย์ใหม่มีความพึงพอใจในหลักสูตรปฐมนิเทศเกี่ยวกับเทคนิคการสอน
และวัดผล
หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
- การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรื อ
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้ กลยุทธ์การสอน
- อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรี ยนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้ แบบสอบถาม
หรื อการสนทนากับกลุม่ นิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผ้ สู อน
- ประเมินจากการเรี ยนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ
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1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
- การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชันเรี
้ ยนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของวิทยาลัยฯ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนิสิต อย่างน้ อยให้ เป็ นไปตามประกาศดังนี ้
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้ อ 12 ว่าด้ วยเกณฑ์การวัดผลและการการสําเร็จการศึกษา
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้ วยมาตรฐาน
ด้ านคุณภาพบัณฑิต
การมี กลยุทธ์ การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานจริ ง ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องวางแผนไว้ ล่วงหน้ า และระบุรายละเอี ย ดเป็ นลายลักษณ์ อักษรใน
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การ
ประเมิ นผลของแต่ละรายวิ ชาเป็ นความรั บผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้ อเขี ยน การสอบ
สัมภาษณ์ การสอบปฏิบตั ิ การสังเกตพฤติกรรม การให้ คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม
แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เ รี ยน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็ นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริ หารหลักสูตร เช่น การประเมินข้ อสอบ การเทียบเคียงข้ อสอบกับ
สถานศึกษาอื่น การสอบด้ วยข้ อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน เป็ นต้ น
นอกจากนี ก้ ารประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้ จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็ นผู้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความสามารถในการเรี ยนรู้ และ
พัฒ นาตนเอง สามารถประยุก ต์ ค วามรู้ เพื่อการดํา รงชี วิตในสัง คมได้ อ ย่างมี ความสุขทัง้ ทาง
ร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนันจึ
้ งมีการ
กําหนด “ตัวบ่งชี ้” ไว้ ดงั นี ้
- บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ ของตน สามารถเรี ยนรู้ สร้ างและประยุกต์ความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบตั ิงานและสร้ างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้ สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
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จริ ยธรรม
- บัณฑิตมีสขุ ภาพดีทงด้
ั ้ านร่ างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้ องเหมาะสม
การประเมินตัวบ่งชี ้ด้ านบนนี ้จะทําได้ เฉพาะเมื่อนิสิตยังไม่สําเร็ จการศึกษา และระหว่าง
เวลานี ้ การหมัน่ ให้ นิสิตตระหนักถึงตัวบ่งชี ้ตลอดเวลาจึงเป็ นสิ่งเดียวที่ทําได้ การฝึ กนิสิตซํ ้าๆใน
เรื่ องที่อยู่ในตัวบ่งชี ้จะทําให้ แนวคิดนี ้ฝั งอยู่ในตัวนิสิตโดยอัตโนมัติ การจําลองสถานการณ์ตา่ ง ๆ
เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนิสิตว่ามีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการหรื อยัง น่าจะเป็ นแนวทางที่ใช้ เพื่อประเมิน
ความสําเร็ จของแนวคิดของตัวบ่งชี ้ทังหมดนี
้
้
แนวทางการจําลองสถานการณ์ เพื่อประเมินตามตัวบ่งชี ้ด้ านบนอาจทําโดยให้ นิสิตทํา
โครงการวิชาการร่วมกัน เป็ นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการประยุกต์ความรู้ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาสังคม พฤติกรรมของนิสิตจะถูกสังเกตและประเมินระหว่าง
การทําโครงการโดยอาจารย์ท่ีควบคุมโครงการ

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามตัวบ่งชี ้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ได้ รับการแต่งตัง้
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้ อมูลในข้ อ 2.1 จะทําให้ ทราบปั ญหาของการบริหารหลักสูตรทังในภาพรวม
้
และในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้
ๆ ได้ ทนั ทีซงึ่ ก็จะเป็ นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนันควรทํ
้
าได้ ตลอดเวลาที่พบปั ญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทังฉบั
้ บนัน้ จะกระทําทุก 4 ปี ทังนี
้ ้เพื่อให้ หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
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