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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1 รหัสและชื่อหลักสูตร
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3 วิชาเอก/แขนงวิชา
4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5 รูปแบบของหลักสูตร
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8 อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12 ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2 แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1 ระบบการจัดการศึกษา
2 การดาเนินการของหลักสูตร
3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

85
85
85

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

86
86

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1 การกากับมาตรฐาน
2 บัณฑิต
3 นิสิต
4 อาจารย์
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

87
87
87
89
89
91
92

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

93
93
93
93

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ สรุปผลสารวจบัณฑิต นวัตกรรมสื่อสารสังคมสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

95
113
116
125
220
228
248

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสือ่ สารสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25530091103474
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Social Communication Innovation
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)
ศศ.บ. (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)
Bachelor of Arts (Social Communication Innovation)
B.A. (Social Communication Innovation)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
1. การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (Interactive and Multimedia Design)
2. การจัดการธุรกิจไซเบอร์ (Cyber Business Management)
3. คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (Computer for Communication)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
131 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1|Page

5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 เป็นการปรับปรุงจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม พ.ศ.2556 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ได้ รั บ อนุ มั ติ / เห็ น ชอบหลั ก สู ตรจากคณะกรรมการการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
3/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานวัตกรรม
สื่อสารสังคม ในปีการศึกษา 2562 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาในวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย สามารถประกอบอาชีพได้
ตั้งแต่นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบสื่อการเรียนรู้ นักออกแบบโมชั่นกราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ ครีเอทีฟ
นักออกแบบอินโฟกราฟิก แอนิเมเตอร์ นักวาดภาพประกอบ และ Account Executive
2. บัณฑิตที่จบการศึกษาในวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ สามารถประกอบอาชีพด้านการสร้างธุรกิจ
ออนไลน์ เป็นบุคลากรของบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจในระบบสมัยใหม่ นักวางแผนธุรกิจ
ออนไลน์ นักการตลาดออนไลน์ ตลอดจนสามารถเป็นที่ปรึกษาการใช้ระบบไซเบอร์เพื่อประโยชน์ในการทาธุรกิจ
ในสังคมดิจิทัล
3. บัณฑิตที่จบการศึกษาในวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สามารถประกอบอาชีพนักออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่ อนที่ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาโปรแกรมประเภทมัลติมีเดียและ
แอนิเมชั่น ผู้ดูแลและให้คาปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ และนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและธุรกิจ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ

วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย
1
อ.ดร.วรรณวรุณ ตั้งเจริญ
ศป.บ.(ออกแบบสือ่ สาร), 2540
M.A.(Media Design), 2548
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2559
2
อ.วรรณยศ บุญเพิ่ม
ศป.บ.(เซรามิกส์), 2548
Fd.A.(Arts Interior Design), 2551

3

อ.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์

วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1
อ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ

2

อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ

3

อ.ปริญญ์ โสภา

M.A.(Design Spatial), 2552
วท.บ.(การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และ
มัลติมีเดีย), 2554
M.A.(Animation), 2557

บธ.บ.(การตลาด), 2541
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), 2543
B.M.I.S.(Business Information
System), 2545
วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์), 2541
วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), 2545
วท.บ.(การจัดการธุรกิจไซเบอร์), 2554
MEBus.(Electronic Business), 2557

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Baltimore, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of the Arts
London, UK
Kingston University, UK
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

University of the West of
England, UK
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Victoria University of
Technology, Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Tasmania,
Australia

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1
ผศ.ดร.ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์

2

อ.อัญชนา กลิ่นเทียน

3

อ.สิทธิชัย วรโชติกาจร

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ
อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต), 2528
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ), 2545
กศ.ด.(การอุดมศึกษา), 2559
ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2549
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา), 2553
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2538
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2542

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาและ
หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินการเปลี่ยนแปลงสาคัญของ
โลก ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูง อายุของโลก การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว แนวโน้มการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อนบ้าน การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรี
ทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ความผันผวนของตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลก และความเลื่อนไหล
ของกระแสวัฒนธรรมโลก จึงกาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 121 ให้มีการ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงด้วยการส่งเสริมด้านการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิทัล
ในการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศให้
เป็นโมเดลประเทศ 4.0 ซึ่งจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าและบริการ ผลักดันให้เกิด กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีคุณภาพสูง การใช้การ
สื่อสารเพื่อสร้างนวัตกรรม และเน้นนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ของการใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม
การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคปัจจุบันให้ความสาคัญอย่างมากกับเรื่องของการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้และงาน
สร้ างสรรค์เป็ น ส าคัญ ดังจะเห็ นได้จ ากการที่ในปัจจุบันประเทศไทยมีการจาแนกรายการสิ นค้า /บริ การตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ออกมาเป็นรูปธรรมจานวนทั้งสิ้น 17 รายการ ได้แก่ การโฆษณา สถาปัตยกรรม การ
1

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในเอกสาร
ประกอบการระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2558
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ออกแบบ แฟชั่น ฟิล์ มและวิดีโ อ บริ การท่องเที่ยว วรรณกรรม ดนตรี การพิม พ์แ ละสื่อ สิ่ง พิม พ์ ซอฟต์แ วร์
ศิลปะการแสดง (ละครเวทีและเต้นรา) การกระจายเสียง วีดีโอเกม ทัศนศิลป์ การถ่ายภาพ งานฝีมือ อาหารไทย
และการแพทย์แผนไทย อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังได้จัด
ประเภทอุตสาหกรรมและบริการตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจุบันที่มีพื้นฐานมาจาก “Cultural
Industry” โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก อันเป็นการกาหนดกรอบโดยกว้างเพื่อประโยชน์ในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ของไทยได้แก่ กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มศิลปะ กลุ่มสื่อ
และกลุ่มงานสร้างสรรค์และออกแบบ จากแนวโน้มการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้การวางแผนหลักสูตรในครั้ ง
นี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญกับการนาเอาแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองแนวนโยบาย
ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สาหรับสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมหลายอย่าง ดังนี้
- จากแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ที่ มี ก ารระบุ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การริเริ่มการพัฒนาทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นในการจัดการศึกษาควรเป็นไปเพื่อพัฒนา “คน” โดยต้องมีการปรับเปลี่ยน
รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ มุ่ ง เน้ น การช่ ว ยเตรี ย มความพร้ อ มของคนให้ เ ผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรู้เท่าทัน
- สืบเนื่องจากการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการดาเนินการจัดทากรอบมาตรฐาน
คุณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึก ษาของประเทศไทยขึ้น เพื่ อเป็น กลไกในการน าแนวนโยบายในการพั ฒ นาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กาหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของผลผลิตและผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ อั น ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ส าคั ญ ทั้ ง นี้ ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้มีการจัดกลุ่มผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังที่จะให้บัณฑิตเรียนรู้ และสามารถทาได้
หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 2.ด้านความรู้ ความสามารถในการจาและนาเสนอข้อมูล 3.ด้านทักษะทางความคิดและ
เชาว์ปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์และ
การสื่อสาร
- โลกยุ คศตวรรษที่ 21 “สื่ อ” ถื อเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสั งคม เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มี
บทบาทต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติ สื่อ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมและวัฒนธรรมย่อมออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน ดังนั้นจึง
ต้องผลิตผู้สร้างสื่อที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม และสามารถใช้สื่อเป็นตัวกลางใน
สร้างสรรค์สังคม สร้างนวัตกรรม และผลักดันให้เป็นสื่อเป็นตัวนาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่สังคมโลก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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- การเตรียมทรัพยากรบุคคลในประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัว
ให้เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ สร้างการมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนาเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ภ ายนอกส่งผลให้ แนวทางการพัฒ นาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะ และการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ ตลอดจน
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานบนฐานของความสอดคล้อง
และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการ
จั ด การธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล เป็ น ส าคั ญ ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี รู ป แบบอยู่ บ นฐานของแนวคิ ด ที่ ยึ ด
ความสามารถเฉพาะของผู้เรียนเป็นสาคัญ หรือหลักสูตรเน้นสมรรถนะ (Competency-based curriculum) ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่จัดทาขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับหนึ่งๆนั้นมีทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ
เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นในการพัฒ นาหลั กสูตรประเภทนี้จึงมีการกาหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรี ยนพึง
กระทาหรือเกณฑ์สมรรถภาพในด้านต่างๆที่ผู้เรียนต้องแสดงออกในแต่ละระดับการศึกษา หรือแต่ละชั้นเรียน ทั้งนี้
ทั ก ษะและความสามารถในแต่ ล ะชั้ น เรี ย นนั้ น จะถู ก ก าหนดให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งกั น โดยเริ่ ม จากทั ก ษะและ
ความสามารถเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็นฐานสาหรับการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดับสูงต่อไป ซึ่งในเบื้องต้น
ของการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จะมีการกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้เบื้องต้นของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ ใน
ยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางอุตสาหกรรมธุรกิจในยุคดิจิทัล จาเป็นต้องมี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติต นอย่างมืออาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี
และการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง
ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงเห็นสมควรให้ทาการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม พ.ศ. 2560 ดังนี้
12.1.1 ปรับเปลี่ยนรายวิชาและปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีรวมถึงทักษะการสื่อสาร
อันเป็นคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.1.2 ปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยเน้นความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเท่าทันสื่อ การจัดการ ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ พร้อมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกรายวิชา
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางการศึกษาในปัจจุบันที่ให้ความสาคัญกับความสามารถในการจัด
การศึกษาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแข่งขันนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสาน และสร้างเสริมภูมิปัญ ญาให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ
และหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน นอกจากนั้นการสื่อสารนับเป็นปัจจัยสาคัญในการถ่ายทอดและสร้างความ
เข้าใจกับชุมชุน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสูตรบนฐานสมรรถนะเพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการ และวิชาชีพในศาสตร์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมบนฐานคุณธรรมจริยธรรมต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โดยพื้นฐานหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีนโยบายในการเชื่อมโยงศาสตร์ในแขนง
ต่างๆ อาทิ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และศิลปะ เข้าไว้ด้วยกันโดยการจัดการ
สอนเป็นรายวิชาบังคับที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทาให้นิสิตได้เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับหลักสูตรอื่นๆ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้ งของไทยและของ
ประชาคมนานาชาติ ตลอดจนปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถ
นาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเลือกเรียนจานวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
เฉพาะรายวิชาที่จัดให้เป็นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีสานักนวัตกรรมการเรียนรู้จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและมีการจัดการอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เป็นไปตามคาอธิบายรายวิชา ในขณะที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีคณะกรรมการ กากับดูแล
ด้านวิชาการของวิทยาลัยฯ และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม
เป็นผู้กากับดูแลและบริหารการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
“นวัตกรรมสื่อสารบูรณาการศาสตร์และศิลป์ด้วยปัญญาและคุณธรรม เป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม”
1.2 ความสาคัญ
จากแนวนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ให้ความสาคัญกับการดาเนินการเพิ่ม
คุณค่า (Value creation) ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าและ
บริการให้เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากทุน
ทางวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นลาดับ ทั้งนี้อุตสาหกรรมการออกแบบสื่อ การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมาก
ในการตอบสนองคุณลักษณะของสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้นการให้ความสาคัญกับธุรกิจ การออกแบบสื่อ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจิทัล ในปัจจุบันจึงมีความสาคัญอย่างมาก
นอกจากนี้การสื่อสารในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ที่ให้ความสาคัญกับข้ อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางกับผู้ประกอบวิชาชีพได้มีความรู้เท่าทันด้านข้อมูลข่าวสาร รู้จักนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ในการพัฒนางานการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและ
การจัดการธุรกิจดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในฐานะของสถาบั นการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านงานการออกแบบสื่ อ การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจิทัล จึงเล็งเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาให้อยู่
บนฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถมีกระบวนการคิด ผลิตชิ้นงาน ตลอดจน
ดาเนินการด้านต่างๆ ของงานงานการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล ได้อย่างเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ มีทักษะด้านการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 มีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์การออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ
1.3.3 มีความตระหนักถึงจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนทุกปี โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7)
ในปีการศึกษาทีผ่ ่านมา

1.1 การบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยดาเนินการตามมคอ. 3-7 ตาม
กาหนดเวลา
1.2 การปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนโดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานในปีการศึกษาที่ผา่ นมา
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ 2.1 มีการประเมินหลักสูตรจาก
วาระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
ของสานักงานคณะกรรมการการ
2.2 มีการประเมินหลักสูตรจาก
อุดมศึกษาทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้อง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งจากภาครัฐ
กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ และภาคเอกชน
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของ 2.3 มีการสารวจความคิดเห็นจาก
ประเทศ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อ
หลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมสื่อสาร
สังคม

3. ส่งเสริมการใช้ความรู้เพื่อการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง

3.1 จัดให้มีรายวิชาต่างๆให้มีการ
เชิญผู้มีประสบการณ์จริงมาเป็น
วิทยากร รวมถึงจัดวิชาฝึกงาน
3.2 มีการนาโจทย์ปัญหาจากชุมชน
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้
1.1 รายงานมคอ. 3-7 ตาม
กาหนดเวลา

2.1 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทา
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ต่อจานวนบัณฑิตทั้งหมด
2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นตามเกณฑ์ต่อบัณฑิต
ที่ได้งานทาทั้งหมด
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิตต่อจานวนบัณฑิตที่ได้งานทา
ทั้งหมด
2.4 ร้อยละความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของบัณฑิตต่อจานวน
บัณฑิตทัง้ หมด
2.5 รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)
2.6 ผลสารวจความคิดเห็นจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อ
หลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมสื่อสาร
สังคม
3.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อผลงานของนิสติ
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของนิสิต
ต่อสถานที่ฝึกงาน
3.3 รายงานการประเมินผลฝึกงาน
3.4 รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า
2.2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ทักษะและความสามารถการในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต เนื่องจากตารา เอกสารและ
ข้อสอบ โดยเฉพาะในส่วนของวิชาพื้นฐานเฉพาะจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
2.3.2 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี
รูปแบบแตกต่างไปจากเดิม มีเพื่อนใหม่ สังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้ง
การเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนิสิตใหม่
(2) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
(3) มอบหมายอาจารย์ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลให้คาปรึกษาแก่นิสิตแนะนาการ
วางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
50
50
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
50

2564
50
50
50
50
200
50

2560
50
50
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
50

2564
50
50
50
50
200
50

2560
50
50
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
50

2564
50
50
50
50
200
50
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา
(80,000 บาท/คน/ปี x 150 คน)
รวมรายรับ

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

12,000,000

24,000,000

36,000,000

48,000,000

48,000,000

12,000,000

24,000,000

36,000,000

48,000,000

48,000,000

2563

2564

2563

2564

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรต่อคน 320,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท)

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่าย
2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

2,400,000

2.ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการเรียน
การสอน)

240,000

480,000

720,000

960,000

960,000

3.ทุนและกิจกรรมนิสติ

240,000

480,000

720,000

960,000

960,000

4.งบพัฒนาบุคลากร

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

2,400,000

5.งบสนับสนุนการวิจยั

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

2,400,000

6.ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของวิทยาลัย
7.ค่าสาธารณูปโภค

1,665,000
360,000

3,330,000
720,000

4,995,000
1,080,000

6,660,000
1,440,000

6,660,000
1,440,000

8.ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภณ
ั ฑ์

4,800,000

9,600,000

14,400,000

19,200,000

19,200,000

9.ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย

1,800,000

3,600,000

5,400,000

7,200,000

7,200,000

285,000

570,000

855,000

1,140,000

1,140,000

270,000

540,000

810,000

1,080,000

1,080,000

255,000

510,000

765,000

1,020,000

1,020,000

รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1.ค่าสอน (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและ
คณะร่วมสอน)

หมวดค่าใช่จ่ายส่วนกลาง
1.ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
2.ค่าบารุงห้องสมุด
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
3.ค่าบารุงฝ่ายกิจการนิสิต
(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
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รายละเอียดรายจ่าย
4.ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์
(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
5.ค่าบารุงด้านการกีฬา
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
จานวนนิสิต (คน)
จานวนภาคการศึกษา
รวมรายจ่าย / คน / ภาคการศึกษา
รวมรายจ่าย / ปีงบประมาณ

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

195,000

390,000

585,000

780,000

780,000

90,000

180,000

270,000

360,000

360,000

150

300

450

600

600

2

2

2

2

2

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12,000,000

24,000,000

36,000,000

48,000,000

48,000,000

2563

2564

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัย (จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
หมวดวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ (29 หน่วยกิต)
- วิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาโท
รวม

จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย
3
หน่วยกิต
1.1.2 ภาษาต่างประเทศ
6
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ) 3
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
8
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ) ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาบังคับ กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
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มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

121
121
122
122
123
123
124
124

1.1.2 ภาษาต่างประเทศ กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication 2

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กาหนดให้เรียน
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizen
2. กลุ่มวิชาเลือก กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า
5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

245
245
246
246
247
247
248
248
341
341

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
Science, Technology and Society
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
Healthy Lifestyle
อาหารเพื่อชีวิต
Food for Life
พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
ธุรกิจในโลกดิจิทัล
Business in a Digital World

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

2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว 251
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
มศว 252
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252
Aesthetics for Life
มศว 253
สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253
Dialogue
มศว 254
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254
Art and Creativity
มศว 255
ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255
Constitution For Living
มศว 256
การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256
Reading for Life
มศว 257
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257
Literature for Intellectual Powers
มศว 258
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258
Arts of Speaking and Presentation
มศว 262
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262
History and Effects on Society
มศว 263
มนุษย์กับสันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263
Human and Peace
มศว 264
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264
Human in Multicultural Society
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มศว 265

เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

SWU 265

Economic Globalization

มศว 266

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

SWU 266

Sufficiency Economy

มศว 267

หลักการจัดการสมัยใหม่

SWU 267

Principles of Modern Management

มศว 268

การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย

SWU 268

Social Study by Research

มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development
มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
361
361
362
362
363
363
364
364
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

17 | P a g e

มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU
มศว
SWU

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
131
ลีลาศ
131
Social Dance
132
สมรรถภาพส่วนบุคคล
132
Personal Fitness
133
การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
133
Jogging for Health
134
โยคะ
134
Yoga
135
ว่ายน้า
135
Swimming
136
แบดมินตัน
136
Badminton
137
เทนนิส
137
Tennis
138
กอล์ฟ
138
Golf
139
การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
139
Weight Training

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

(2) หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ กาหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
จากรายวิชาดังนี้
วนส 102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
COS 102 Introduction to Mass Communication and Digital Media
วนส 103 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
COS 103 Contemporary Aesthetics
วนส 104 สื่อศึกษา
3(2-2-5)
COS 104 Media Studies
วนส 105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
COS 105 Information and Communication Technology
วนส 201 ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
3(2-2-5)
COS 201 Communication Skills for Media Production
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
3(3-0-6)
COS 202 Thai and Asian Wisdom
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

18 | P a g e

วนส
COS
วนส
COS
วนส
COS
วนส
COS

203
203
301
301
302
302
401
401

แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
Concept and Design Innovation
การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Creative Industry Management
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
กระแสกับธุรกิจ
Trends and Business

(3) หมวดวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
3.1. วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
3.1.1 วิชาเอกบังคับ 29 หน่วยกิต
นสส 111 การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์
CSC 111 Introduction to Graphics Design for Interactive Media
นสส 112 การร่างภาพและทักษะการวาดเส้น
CSC 112 Sketching and Drawing Skills
นสส 113 หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
CSC 113 Principle of Animation
นสส 114 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่องานมัลติมีเดีย
CSC 114 Interactive Design for Multimedia
นสส 211 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ
CSC 211 Art and Design History
นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
CSC 271 Ethic and Issues in Information Technology Laws
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
CSC 371 Research and Knowledge Application for Social Communication
Innovation
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
CSC 471 Professional Practice for Social Communication Innovation
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์
CSC 472 Social Communication Innovation Thesis
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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(2–2-5)

3(0–9-0)
5(0–10-5)
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นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC

3.1.2
221
221
222
222
223
223
224
224
225
225
226
226
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
421
421
422
422

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
สตอรี่บอร์ดและการลาดับภาพ
Storyboard and Editing
โครงเรื่องและตัวละคร
Plot and Character
การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
3D Modeling and Rendering
เทคนิคพิเศษทางภาพในการออกแบบสื่อดิจิทัล
Visual Effect for Digital Media Design
การวาดภาพและการลงสีเพื่องานภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิทัล
Digital Drawing and Painting for Animation
การผลิตวีดิทัศน์
Video Production
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
3D Animation
โมชั่นกราฟิกเพื่องานมัลติมีเดีย
Motion Graphic for Multimedia
การสร้างแบรนด์และการออกแบบอัตลักษณ์
Branding and Identity Design
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิทัล
Digital Publishing Design
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ
Interactive Web Page Design
การศึกษาเฉพาะเรื่องสาหรับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
Independent Study for Interactive and Multimedia Design
การออกแบบเกมอิเล็กทรอนิกส์
E-Game Design
การผลิตภาพเคลื่อนไหว
Animation Production

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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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)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(0–9-0)
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3.2 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3.2.1 วิชาเอกบังคับ 29 หน่วยกิต
นสส 131 หลักการตลาด
CSC 131 Principles of Marketing
นสส 132 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
CSC 132 Introduction to E-Business
นสส 133 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
CSC 133 Management Information System
นสส 231 การบัญชีและการเงิน
CSC 231 Accounting and Finance
นสส 232 การออกแบบสื่อดิจิทัล
CSC 232 Digital Media Design
นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
CSC 271 Ethic and Issues in Information Technology Laws
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
CSC 371 Research and Knowledge Application for Social Communication
Innovation
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
CSC 471 Professional Practice for Social Communication Innovation
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์
CSC 472 Social Communication Innovation Thesis
3.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
นสส 141 การสื่อสารทางธุรกิจ
CSC 141 Business Communication
นสส 241 การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
CSC 241 E-Payment
นสส 242 กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
CSC 242 E-Business Strategies
นสส 341 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
CSC 341 International Business Management
นสส 342 การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
CSC 342 Risk Management in E-Business
นสส 343 การตลาดในระบบดิจิทัล
CSC 343 Digital Marketing
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
3(3-0-6)
3(2–2-5)

3(0–9-0)
5(0–10-5)

3(2-2-5)
3(3–0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3–0-6)
3(2–2-5)
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นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC

344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
441
441
442
442
443
443

การจัดการนาเข้าและส่งออกเพื่อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Import and Export Management for E-Business
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
การวางแผนช่องทางการเข้าถึงลูกค้า
Customer Touchpoint Planning
การสร้างสรรค์แคมเปญออนไลน์
Online Creative Campaign
การศึกษาเฉพาะเรื่องสาหรับการจัดการธุรกิจไซเบอร์
Independent Study for Cyber Business Management
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่เพื่อผู้ประกอบการ
Innovation and Startup for Entrepreneurs
การสร้างความผูกพันและภักดีต่อแบรนด์ผ่านสื่อดิจิทัล
Digital Brand Engagement and Loyalty
ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
Human Resources Information System

3.3 วิชาเอกบังคับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3.3.1 วิชาเอกบังคับ 29 หน่วยกิต
นสส 151 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
CSC 151 Internet Technology
นสส 152 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
CSC 152 Data Structure and Algorithms
นสส 153 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
CSC 153 Computer Programming
นสส 251 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
CSC 251 Database Management Systems
นสส 252 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
CSC 252 System Analysis and Design
นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
CSC 271 Ethic and Issues in Information Technology Laws
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
CSC 371 Research and Knowledge Application for Social Communication
Innovation
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3(3-0-6)
3(3–0-6)
3(2–2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
3(3–0-6)
3(2–2-5)
3(3–0-6)

3(2–2-5)
3(3–0-6)
3(2–2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
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นสส
CSC
นสส
CSC

471
471
472
472

การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
Professional Practice for Social Communication Innovation
นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์
Social Communication Innovation Thesis

นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC
นสส
CSC

3.3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
161 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
161 Mathematics for Computer Communication
261 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
261 Object Oriented Programming
262 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์
262 Human Computer Interaction
263 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
263 Computer Network
264 การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ
264 Interactive Web Page Development
361 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
361 Web Programming
362 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
362 Information Technology Project Management
363 เทคโนโลยีการประมวลแบบกลุ่มเมฆ
363 Cloud Computing Technology
364 การศึกษาเฉพาะเรื่องสาหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
364 Independent Study for Computer Communication
461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบพกพา
461 Mobile Application Development
462 การออกแบบกราฟิก 2 มิติและ3 มิติเบื้องต้น
462 Introduction to 2D and 3D Graphics Design
463 การจาลองสภาพแวดล้อมแบบเสมือนสาหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
463 Virtual and Augmented Reality for Computer Communication
464 คลังข้อมูลและการทาเหมืองข้อมูล
464 Data Warehousing and Data Mining
465 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
465 Software Quality Assurance
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3(0–9-0)
5(0–10-5)

3(3–0-6)
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(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)
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(4) หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กาหนดให้เรียนจากรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาเอก ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(5) หมวดวิชาโท กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
โดยให้เลือกศึกษาวิชาโทด้านใดด้านหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทด้านนั้นๆ
วิชาโท การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
(สาหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกอื่นๆ ที่มิใช่วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย)
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
นสส 111
การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์
CSC 111
Introduction to Graphics Design for Interactive Media
นสส 113
หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
CSC 113
Principle of Animation
นสส 211
ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ
CSC 211
Art and Design History
วิชาโทเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
นสส 112
การร่างภาพและทักษะการวาดเส้น
CSC 112
Sketching and Drawing skills
นสส 221
สตอรี่บอร์ดและการลาดับภาพ
CSC 221
Storyboard and Editing
นสส 222
โครงเรื่องและตัวละคร
CSC 222
Plot and Character
นสส 225
การวาดภาพและการลงสีเพื่องานภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิทัล
CSC 225
Digital Drawing and Painting for Animation
นสส 323
การสร้างแบรนด์และการออกแบบอัตลักษณ์
CSC 323
Branding and Identity Design
นสส 324
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิทัล
CSC 324
Digital Publishing Design
นสส 325
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ
CSC 325
Interactive Web Page Design
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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)
3(2–2-5)
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วิชาโท การจัดการธุรกิจไซเบอร์
(สาหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกอื่นๆ ที่มิใช่วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์)
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
นสส 131
หลักการตลาด
CSC 131
Principles of Marketing
นสส 132
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
CSC 132
Introduction to E-Business
นสส 242
กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
CSC 242
E-Business Strategies
วิชาโทเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
นสส 141
การสื่อสารทางธุรกิจ
CSC 141
Business Communication
นสส 343
การตลาดในระบบดิจิทัล
CSC 343
Digital Marketing
นสส 344
การจัดการนาเข้าและส่งออกเพื่อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
CSC 344
Import and Export Management for E-Business
นสส 345
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
CSC 345
Big Data Analytics
นสส 347
การสร้างสรรค์แคมเปญออนไลน์
CSC 347
Online Creative Campaign
นสส 441
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่เพื่อผู้ประกอบการ
CSC 441
Innovation and Startup for Entrepreneurs
นสส 443
ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
CSC 443
Human Resources Information System
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2–2-5)

3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
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วิชาโท คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
(สาหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกอื่นๆ ที่มิใช่วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
นสส 151
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
CSC 151
Internet Technology
นสส 361
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
CSC 361
Web Programming
นสส 461
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบพกพา
CSC 461
Mobile Application Development
วิชาโทเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
นสส 151
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
CSC 151
Internet Technology
นสส 252
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
CSC 252
System Analysis and Design
นสส 262
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์
CSC 262
Human Computer Interaction
นสส 264
การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ
CSC 264
Interactive Web Page Development
นสส 362
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
CSC 362
Information Technology Project Management
นสส 363
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
CSC 363
Cloud Computing Technology
นสส 463
การจาลองสภาพแวดล้อมแบบเสมือนสาหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
CSC 463
Virtual and Augmentted Reality for Computer Communication
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3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

3(2–2-5)
3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(2–2-5)
3(3-0-6)
3(3-2-5)
3(2-2-5)
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ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 3 หลัก
ความหมายของกลุ่มตัวอักษร
รายวิชาซึ่งเปิดสอนในแต่ละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอักษร ดังนี้
มศว หรือ SWU หมายถึง
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วนส หรือ COS
หมายถึง
รายวิชาในหมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
ภสด หรือ CDM หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
นสส หรือ CSC
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์
นวส หรือ INC
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
ความหมายของกลุ่มตัวเลข
เลขหลักแรก
หมายถึง
ระดับชั้นปีทสี่ อน
เลขหลักที่ 2
หมายถึง
กลุ่มวิชา
โดยความหมายของเลขหลักที่ 2 สามารถแยกได้ตามหมวดวิชา ดังนี้
0
หมายถึง
หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ (รายวิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)
1
หมายถึง
หมวดวิชาเอกบังคับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
2
หมายถึง
หมวดวิชาเอกเลือกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
3
หมายถึง
หมวดวิชาเอกบังคับการจัดการธุรกิจไซเบอร์
4
หมายถึง
หมวดวิชาเอกเลือกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
5
หมายถึง
หมวดวิชาเอกบังคับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6
หมายถึง
หมวดวิชาเอกเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
7
หมายถึง
หมวดวิชาทีท่ ุกวิชาเอกจะต้องลงทะเบียนเรียน วิชาฝึกงาน
และวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์
เลขหลักที่ 3
หมายถึง
ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
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3.1.4 แผนการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อ 1 ภาคการศึกษา
 วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 104
สื่อศึกษา
นสส 111
การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์
นสส 112
การร่างภาพและทักษะการวาดเส้น
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย
รวม

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

รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1
21

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 105
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วนส 301
การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นสส 113
หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
นสส 114
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่องานมัลติมีเดีย
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 141
ชีวิตในโลกดิจิทัล
มศว 161
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 203
แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
วนส 302
พฤติกรรมผู้บริโภค
นสส 211
ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ
นสส 271
จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
มศว 261
พลเมืองวิวัฒน์
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 102
ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
วนส 401
กระแสกับธุรกิจ
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
วิชาโท 2 วิชา
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 103
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
วนส 201
ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
นสส 371
การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบูรณาการ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
วิชาโท 1 วิชา
รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
18

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3
6
21

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
3
3
21
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 202
ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบูรณาการ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
วิชาโท 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3
2

รวม

6
3
17

รวม

หน่วยกิต
3(0-9-0)
3
3
9

รวม

หน่วยกิต
5(0-10-5)
5

รวม

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

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นสส 471
การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
นสส 472
นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์

ชื่อวิชา

หมายเหตุ : นิสิตเลือกลงรายวิชาโทและเลือกเสรีเอง
 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
ปีที่1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 102
ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
นสส 131
หลักการตลาด
นสส 132
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาพลานามัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 104
สื่อศึกษา
วนส 302
พฤติกรรมผู้บริโภค
นสส 133
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 141
ชีวิตในโลกดิจิทัล
มศว 161
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1
21

รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 105
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วนส 401
กระแสกับธุรกิจ
นสส 231
การบัญชีและการเงิน
นสส 232
การออกแบบสื่อดิจิทัล
นสส 271
จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มศว 261
พลเมืองวิวัฒน์

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 201
ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
วนส 203
แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบูรณาการ
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วิชาโท 2 วิชา

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
3

รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 202
ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
วนส 301
การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นสส 371
การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบูรณาการ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
วิชาโท 1 วิชา
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 103
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบูรณาการ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
วิชาโท 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3
21

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3
2

รวม

6
3
17

รวม

หน่วยกิต
3
3(0–9-0)
3
9

รวม

หน่วยกิต
5(0–10-5)
5

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
นสส 471
การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
ปีที่4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
นสส 472
นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์

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

ชื่อวิชา

หมายเหตุ : นิสิตเลือกลงรายวิชาโทและรายวิชาเลือกเสรีเอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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 วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 104
สื่อศึกษา
นสส 151
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
มศว 151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย
รวม

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

รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1
21

รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
3(3-0-6)
18

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 105
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วนส 202
ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
นสส 152
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
นสส 153
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
มศว 141
ชีวิตในโลกดิจิทัล
มศว 161
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาพลานามัย
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 203
แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
วนส 302
พฤติกรรมผู้บริโภค
นสส 251
การจัดการฐานข้อมูล
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
มศว 261
พลเมืองวิวัฒน์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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Zxsdปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 102
ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
วนส 301
การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นสส 252
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
วิชาโท 2 วิชา
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 103
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
วนส 201
ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบูรณาการ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
วิชาโท 2 วิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
6
21
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
3

รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส 401
กระแสกับธุรกิจ
นสส 371
การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นสส xxx
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
มศว xxx
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบูรณาการ
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
วิชาโท 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

6
21
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
2
3
3
17
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นสส 271
จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นสส 471
การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
นสส 472
นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์

รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(0-9-0)
3
9

รวม

หน่วยกิต
5(0-10-5)
5

ชื่อวิชา

หมายเหตุ : นิสิตเลือกลงรายวิชาโทและเลือกเสรีเอง
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และ
กลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยาย
ความ และพรรณนาความ
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็น
ภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน
2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิก
ที่เหมาะสมสาหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน
และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิต
และความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรง
ของร่างกายเพื่อสุขภาพ
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มศว 135 ว่ายน้า
1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกา
การแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้าเพื่อสุขภาพ
มศว 136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตา
ข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน
เพื่อสุขภาพ
มศว 137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่น
ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติ กาการเล่นกอล์ฟ การใช้และ
เก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิ ค การออกก าลั ง กายแบบใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ย หลั ก การปฏิ บั ติ การฝึ ก โดยการใช้ น้ าหนั ก และ
การประยุกต์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิค
การฝึกโดยการใช้น้าหนักเพื่อสุขภาพ
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมินสื่อ
สารสนเทศ การอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จริ ย ธรรมและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภั ย อั น ตรายในโลกดิ จิ ทั ล และแนวทาง
การป้ องกัน การน าเสนอในรู ป แบบต่า งๆ การจัดการความรู้เพื่ อการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิ ตแล ะการรู้เ ท่าทั นสื่ อ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
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มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง และสิ่ งแวดล้อม ประเมิน พฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิ ตศาสตร์สาหรับผู้บริโภค
และการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจั ดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริห ารสภาพคล่อง
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถี
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทย
ในปัจจุบัน
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิต
กับ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุ ษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒ นาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
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มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร อัน ตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลั กการเลื อกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร
การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พ ลั ง งานหลั ก และ
พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่ว นร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การพลั ง งานชุ ม ชน ขยะชุ ม ชน และวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโ รฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษ ย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
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มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิง บูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ
การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่ อสาร การประยุกต์ใช้
สุนทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกัน
ผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที่
หลากหลาย
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึก ษาค้ น คว้า เกี่ ย วกั บ พลั ง ความคิ ดสร้ า งสรรค์แ ละจิ น ตนาการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดความงามและสุ นทรี ย ะ
ในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติ
ตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง
พร้อมฝึกปฏิบัติ
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึ ก ษาแนวคิ ด คุ ณ ค่ า และสุ น ทรี ย ะจากวรรณกรรมไทยหลากรู ป แบบทั้ ง ในอดี ต และร่ ว มสมั ย
การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
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มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา
การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็น มาและวัฒ นธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาคัญของการยึด
หลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้าในสังคม รวมทั้ง
แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบั น
วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของ
โลกาภิวัตน์
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม
และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทาง
สังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึก ษาแนวคิ ด เศรษฐกิ จ โลกาภิ วั ต น์ นโยบายทางเศรษฐกิ จ ของประเทศที่มี อิ ท ธิพ ลต่ อโลกาภิ วั ต น์
การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ สถาบั น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลก แนวโน้ม ในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง และสภาพทั่ ว ไปของสั ง คมไทย แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เปรี ย บเที ย บกั บ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
SWU 267 Principles of Modern Management

2(2-0-4)

ศึก ษาแนวคิ ด และหลั กการจั ด การ ทฤษฎี การจั ด การสมัย ใหม่ แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ การจั ด การองค์ ก ร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบ
วิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐาน
ทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรั ช ญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิง บูรณาการ พัฒ นาทักษะการคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม บนพื้นฐาน
ความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญของวิธีคิด
อย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม
จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
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มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์
และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กรณี ศึ ก ษาการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ส าคั ญ ของโลก การฝึ ก ปฏิ บั ติ พั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดาเนินชีวิต
ที่มีศีลธรรมและสันติสุข
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปร
ทางสังคมที่ทาให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์
ทางสั ง คม การหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง การส่ ง เสริม พฤติ ก รรมเอื้ อ สั ง คมและการด าเนิ น ชี วิ ต
อย่างมีความสุข
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัว ในสังคม การวิเคราะห์ส าเหตุและ
การป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ป ระสบการณ์จ ากกิจ กรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และพัฒ นากิจกรรม
ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่ องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่ ว นร่ว ม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่ า น
กิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ ีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
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มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิตและพัฒนาการของ
ชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปั ญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การพัฒนา
ชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสั มมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสานึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อ
สังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคมต้นแบบ และ
นาเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน
2. หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
(กลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
วนส
COS

102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
102 Introduction to Mass Communication and Digital Media
ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในศาสตร์ทางด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล ครอบคลุมทั้งใน
เรื่ องประวั ติศาสตร์ แ ละความเป็ น มาของสื่ อแต่ล ะประเภท รวมถึงคุณลั กษณะ ประเภท กระบวนการผลิ ต
ตลอดจนรายละเอียดของสื่อในแต่ละชนิด และทาความเข้าใจกับธุรกิจของสื่อแต่ละประเภท รวมถึงแนวโน้มและ
ทิศทางของสื่อในอนาคตทั้งที่เป็นสื่อมวลชนและสื่อดิจิทัล
วนส
COS

103 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
103 Contemporary Aesthetics
ศึก ษา ค้ น คว้า และวิ เ คราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด ประสบการณ์แ ละประเด็น ทางด้ า นสุ น ทรี ย ศาส ตร์
ทางศิ ล ปะ ทั้ง สุ น ทรี ย ศาสตร์ ต ะวัน ตก ตะวั นออก และไทย โดยวิ เคราะห์ ใ นเชิง สหวิท ยาการที่สั มพั นธ์ กั บ
ความงามร่วมสมัยทั้งกระแสสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่
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วนส
COS

104 สื่อศึกษา
3(2-2-5)
104 Media Studies
ศึกษาทฤษฎี หลั กการ และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ สื่ อและช่องทางในการสื่ อสาร ตลอดจนพัฒ นาทักษะ
ในการวิเคราะห์สื่ อใหม่ โดยผ่ านมุมมองเชิงวิพากษ์ครอบคลุ มในเรื่องของเทคโนโลยี คุณลั กษณะ ประเภท
กระบวนการผลิตและความสัมพันธ์ที่มีต่อระบบสังคมและวัฒนธรรม
วนส
COS

105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2–5)
105 Information and Communication Technology
ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติการเกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
จริยธรรมในการใช้ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือในการจัดการสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง
คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย การสื่อสารแบบออนไลน์
และออฟไลน์ สังคมเชิงปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
วนส
COS

201 ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
3(2-2-5)
201 Communication Skills for Media Production
ศึกษาหลักการ และปฏิบัติการด้านทักษะการสื่อสารในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สาหรับการนาเสนอ
ความคิด ผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสื่อ
วนส
COS

202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
3(3-0-6)
202 Thai and Asian Wisdom
ศึกษา ค้นคว้า ทาความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาในฐานะเป็นทรัพย์ของชุ มชน มุ่งเน้นในภูมิปัญญาของ
ไทยและเอเชีย โดยอาจเลือกประเด็นศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาตามความสนใจ รวมทั้งอาจกาหนดให้ผู้เรียนรวมตัว
เป็นกลุ่มลงพื้นที่ศึกษาจากปราชญ์ในชุมชน และพื้นที่ที่นิสิตสนใจ สังเคราะห์ความรู้แล้วนาเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสมาชิกอื่นในชั้นเรียน
วนส
COS

203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
3(2-2-5)
203 Concept and Design Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติกระบวนการสร้างแนวความคิดทางการออกแบบ การประยุกต์ใช้
แนวคิดไปสู่นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
วนส
COS

301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
3(3-0-6)
301 Creative Industry Management
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการแนวคิดและประเด็น ทางการบริหารจัดการ และการดาเนินการ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในและนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
บทบาทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล
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วนส
COS

302 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
302 Consumer Behavior
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล สิ่งจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทัศนคติ ค่านิยม อิทธิพลทางสังคม
วัฒนธรรมและประเพณี
วนส
COS

401 กระแสกับธุรกิจ
3(3-0-6)
401 Trends and Business
ศึกษา วิเคราะห์ กระแสและแนวโน้ มทางด้ านสั ง คม วั ฒ นธรรม การเมือ ง การปกครอง กฎหมาย
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
3. หมวดวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก
3.1 วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
3.1.1 วิชาเอกบังคับ
นสส 111 การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์
3(2–2-5)
CSC 111 Introduction to Graphics Design for Interactive Media
ศึกษาหลักการ และทฤษฎี พื้น ฐานการออกแบบกราฟิก หลั กการในการออกแบบ องค์ประกอบของ
การออกแบบ ทฤษฎี สี สื่ อ ปฏิสั ม พั น ธ์ ฝึ ก ปฏิ บั ติทั ก ษะการออกแบบกราฟิ ก กระบวนการน าเสนอผลงาน
การบูรณาการความคิด การออกแบบงานกราฟิกและสื่อปฏิสัมพันธ์
นสส
CSC

112 การร่างภาพและทักษะการวาดเส้น
3(2–2-5)
112 Sketching and Drawing Skills
ศึกษาทฤษฎี และฝึกปฏิบัติทักษะการร่างภาพและทักษะการวาดตามหลักทฤษฎี ทางศิลปะ การวาด
ทัศนียภาพ สัดส่วน แสงและเงา การสังเกตวิเคราะห์จากสิ่งรอบตัว
นสส
CSC

113 หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
3(2–2-5)
113 Principle of Animation
ศึกษาทฤษฎี วิเคราะห์ และปฏิบัติการเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอร์ ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น
กระบวนการสร้ างสรรค์ภ าพเคลื่ อนไหวเบื้ องต้น การพัฒนาภาพเคลื่ อนไหวแบบดั้ งเดิม การเดินและการวิ่ง
การพัฒนาผลงานออกแบบในงานแอนิเมชั่น การออกแบบฉากหลังและเทคนิคพิเศษ การให้เสียงในงานแอนิเมชั่น
พัฒนาแนวความคิด และวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว
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นสส
CSC

114 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่องานมัลติมีเดีย
3(2–2-5)
114 Interactive Design for Multimedia
ศึกษาทฤษฎี วิเคราะห์ และปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่สามารถสื่อสารและ
มีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองกับผู้ใช้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน การสนับสนุนข้อมูลและการบูรณาการเทคนิค
ร่วมกัน
นสส
CSC

211 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ
3(3-0-6)
211 Art and Design History
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด และวิ เ คราะห์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ และการออกแบบตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น
เชื่อมโยงกับกระแสสังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แนวโน้มการออกแบบในสังคมโลก
นสส
CSC

271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
271 Ethic and Issues in Information Technology Laws
ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายในธุรกิจสารสนเทศที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา บทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบ จิตสานึกสาธารณะ และบทลงโทษ
นสส
CSC

371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3(2–2-5)
371 Research and Knowledge Application for Social Communication
Innovation
ศึกษา ค้นคว้า ฐานคิดของการวิจัย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีวิทยาของการวิจัย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการทาวิจัย การใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกาหนดปัญหาวิจัย
การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์และการประมวลผลทางสถิติ การประยุกต์ความรู้ในการวิจัยในการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นสส
CSC

471 การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3(0–9-0)
471 Professional Practice for Social Communication Innovation
ฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคมในขอบเขตตามสาขาวิชาของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ องค์กร บริษัท และหน่วยงานวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานที่ฝึ กหรือการทาโครงงาน
แก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึก ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง
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นสส
CSC

472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์
5(0–10-5)
472 Social Communication Innovation Thesis
(บุรพวิชา นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
ศึกษา ค้นคว้า และบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาต่างๆ กาหนดหั วข้อการศึกษา
วิเคราะห์ในรู ป แบบงานวิจั ย และสร้างสรรค์บนพื้นฐานจริยธรรม วัฒนธรรม โดยกระบวนการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์และผลิตผลงานจริงนาเสนองานต่อสาธารณชน
3.1.2 วิชาเอกเลือก
นสส 221 สตอรี่บอร์ดและการลาดับภาพ
3(2–2-5)
CSC 221 Storyboard and Editing
ศึกษาหลักการค้นคว้า และฝึกปฏิบัติวิธีการสร้างสรรค์สตอรี่บอร์ดหรือกระบวนการเล่าเรื่องด้วยภาพ
กระบวนการออกแบบ ลาดับภาพและเสียงในระบบดิจิทัล การวิเคราะห์โครงสร้าง การจูงใจ ความเป็นเอกภาพ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และมุมมอง
นสส
CSC

222 โครงเรื่องและตัวละคร
3(2–2-5)
222 Plot and Character
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์เกี่ยวกับ โครงเรื่อง ลักษณะตัวละคร ความสัมพันธ์ระหว่างโครงเรื่องและตัว
ละครในงานผลิตที่เป็นเรื่องราว ฝึกปฏิบัติการสร้างโครงเรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่อง การลาดับเหตุการณ์ การ
ออกแบบตัวละคร และแนวทางในการนาเสนอ
นสส
CSC

223 การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
3(2–2-5)
223 3D Modeling and Rendering
ศึกษาทฤษฎีและหลั กการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใส่ลวดลายและพื้นผิว การกาหนดแสงเงาให้กับวัตถุ และวิธีการการประมวลผล
นสส
CSC

224 เทคนิคพิเศษทางภาพในการออกแบบสื่อดิจิทัล
3(2–2-5)
224 Visual Effect for Digital Media Design
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า และฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค พิ เ ศษทั้ ง ในรู ป แบบ 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ การล าดั บ
ภาพต่อเนื่อง ระบบการจับภาพเคลื่อนไหว ปฏิบัติการ Green screen การผลิตเทคนิคพิเศษในระบบดั้งเดิม
และระบบดิจิทัล ความสามารถพิเศษของคาสั่งต่างๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
ดิจิทัล
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นสส
CSC

225 การวาดภาพและการลงสีเพื่องานภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิทัล
3(2–2-5)
225 Digital Drawing and Painting for Animation
ศึกษาทฤษฎี และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนและขั้นตอนการวาดและลงสีภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ
เทคนิคการวาดภาพประกอบ และเทคนิคการลงสีในระบบดิจิทัล
นสส
CSC

226 การผลิตวีดิทัศน์
3(2–2-5)
226 Video Production
ศึกษา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์การผลิตวิดิทัศน์ ขั้นตอนการถ่ายทา การใช้อุปกรณ์
ในการถ่ายทา มุมกล้อง การเขียนบทเพื่อการผลิต การเล่าเรื่องผ่านกล้อง การควบคุมความต่อเนื่องของภาพและ
เสียง กระบวนการหลังการผลิต และการนาเสนอผลงาน
นสส
CSC

321 ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
3(2–2-5)
321 3D Animation
ศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ และฝึ กปฏิบัติการสร้างสรรค์ภาพเคลื่ อนไหวสามมิติ การแสดงสีห น้าและ
อารมณ์ของตัวละคร การกาหนดการเคลื่อนไหวของตัวละคร การกาหนดมุมมองภาพ การกาหนดแสงและเงา
การออกแบบฉากหลัง การควบคุมความต่อเนื่อง และให้เสียงประกอบ
นสส
CSC

322 โมชั่นกราฟิกเพื่องานมัลติมีเดีย
3(2–2-5)
322 Motion Graphic for Multimedia
ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติ โดยการนาความรู้พื้นฐานกราฟิกมาสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อ
โมชั่น การสร้ างสรรค์การออกแบบเคลื่ อนไหวในระนาบสองมิติ การทาตัว อักษรเคลื่ อนไหว การล าดับการ
เคลื่อนไหว เทคนิคการนาเสนองานกราฟิกเคลื่อนไหวสาหรับรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และงานแอนิเมชั่น
นสส
CSC

323 การสร้างแบรนด์และการออกแบบอัตลักษณ์
3(2–2-5)
323 Branding and Identity Design
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์โดยใช้กราฟิกในการสื่อสารอัตลักษณ์ของ
แบรนด์ องค์ประกอบของการออกแบบ การกาหนดสี การกาหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร การประยุกต์ใช้
องค์ประกอบด้านการออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผลงานและกลุ่มเป้าหมาย
นสส
CSC

324 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิทัล
3(2–2-5)
324 Digital Publishing Design
ศึกษา ค้นคว้า ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสร้างสรรค์สื่อสิ่ งพิมพ์ในระบบดิจิทัล การวิเคราะห์
เนื้อหา การจัดวาง Layout การเลือกใช้สี ตัวอักษร ภาพประกอบ การใช้ลิงค์ URL, Jump Page, UI การสร้าง
HTML การใช้เทคนิคสื่อปฏิสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
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นสส
CSC

325 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ
3(2–2-5)
325 Interactive Web Page Design
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ และฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งสื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ บ นหน้ า เว็ บ เพจ
ด้วยองค์ประกอบและหลักการการออกแบบเว็บ การจัดวางLayout การเลือกใช้สี ตัวอักษร การใช้ภาพประกอบ
และภาพเคลื่อนไหวสาหรับเว็บเพจ การใช้ภาษา HTML 5 และ CSS ในระดับเบื้องต้น
นสส
CSC

326 การศึกษาเฉพาะเรื่องสาหรับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
3(2–2-5)
326 Independent Study for Interactive and Multimedia Design
ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ วิจัยและพัฒ นา สร้างสรรค์ผลงานในประเด็นขอบเขตสาระที่ผู้เรียนสนใจเป็น
พิเศษ โดยใช้เทคนิควิธี รูปแบบวิธีที่ผู้เรียนสนใจ ผ่านกระบวนการศึกษา การทางานร่วมกัน และการนาเสนอ
อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชาและภายใต้การดูแล ให้คาปรึกษาของ
อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาในสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
นสส
CSC

421 การออกแบบเกมอิเล็กทรอนิกส์
3(2–2-5)
421 E-Game Design
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
เกม การวางแผนการออกแบบ การร่ า งแบบ การออกแบบตั ว ละคร ฉาก การเลื อ กใช้ เ สี ย งประกอบ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับเกม และการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับความคิดสร้างสรรค์
นสส
CSC

422 การผลิตภาพเคลื่อนไหว
3(0–9-0)
422 Animation Production
ศึกษาหลักการ ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติวิธีการสร้างสรรค์การผลิตภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วย
เทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการสัมมนาในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ ทดลองสร้างงานโดยใช้เทคนิ ควิธี รูปแบบวิธีที่
ผู้เรียนสนใจ ผ่านกระบวนการศึกษา การทางานร่วมกัน และการนาเสนออย่างเป็นระบบ
3.2. วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3.2.1 วิชาเอกบังคับ
นสส 131 หลักการตลาด
3(3-0-6)
CSC 131 Principles of Marketing
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ประเด็นทางการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทาง
ธุรกิจ หน้าที่ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร จริยธรรมทางการตลาด ผลกระทบของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคปัจจุบัน
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นสส
CSC

132 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
132 Introduction to E-Business
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของ
อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สาหรับพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บไซต์ การตลาด
อิเล็ กทรอนิ กส์ การเงิน อิเล็ กทรอนิ กส์ การรักษาความปลอดภัยของพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ เครือข่ายสั งคม
ออนไลน์ประเด็นทางสังคมและกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต
นสส
CSC

133 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
133 Management Information System
ศึกษา ค้น คว้าและวิเคราะห์ห ลักการ เครื่องมือ ประเด็นการบริหารระบบสารสนเทศภายในองค์กร
ประเภทของระบบของข้อมูลข่าวสารในธุรกิจ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บทบาทของ
ผู้บริหารในการพัฒนาระบบ การยอมรับนวัตกรรม การบริหารความเปลี่ยนแปลงในมุม มองของบุคคลในองค์กร
ที่มีต่อระบบสารสนเทศ จริยธรรมทางระบบสารสนเทศ
นสส
CSC

231 การบัญชีและการเงิน
3(2-2-5)
231 Accounting and Finance
ศึกษาเกี่ย วกับ แนวคิดพื้น ฐานทางด้านการเงินและการบัญชี ครอบคลุ มเนื้อหาที่ส าคัญในเรื่องของ
สมการบัญชีเบื้องต้น ทางการบัญชี การลงบันทึกรายการบัญชีและจัดทางบการเงิน การนาระบบสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ทางการบัญชี โครงสร้างงบการเงิน การทางบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินและประเภทของต้นทุน
ตลาดการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและมูลค่าเงินตามกาลเวลา รูปแบบการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ จริยธรรมทางการเงิน
นสส
CSC

232 การออกแบบสื่อดิจิทัล
3(2–2-5)
232 Digital Media Design
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดหน้า
อิ นเตอร์ เฟสบนสื่ อดิ จิ ทั ล การใชโปรแกรมคอมพิ วเตอรในการออกแบบและผลิ ตสื่ อ ดิ จิ ทั ล การใชโปรแกรม
ประมวลผลภาพ การตกแตงภาพ การประยุกตใชในธุรกิจออนไลน์ งานโฆษณา และประชาสัมพันธบนสื่อดิจิทัล
นสส
CSC

271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
271 Ethic and Issues in Information Technology Laws
ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายในธุรกิจสารสนเทศที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา บทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบ จิตสานึกสาธารณะ และบทลงโทษ
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นสส
CSC

371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3(2–2-5)
371 Research and Knowledge Application for Social Communication Innovation

ศึกษา ค้นคว้า ฐานคิดของการวิจัย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีวิทยาของการวิจัย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการทาวิจัย การใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกาหนดปัญหาวิจัย
การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์และการประมวลผลทางสถิติ การประยุกต์ความรู้ในการวิจัยในการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นสส
CSC

471 การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3(0–9-0)
471 Professional Practice for Social Communication Innovation
ฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคมในขอบเขตตามสาขาวิชาของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ องค์กร บริษัท และหน่วยงานวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานที่ฝึกหรือการทาโครงงาน
แก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึก ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง
นสส
CSC

472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์
5(0–10-5)
472 Social Communication Innovation Thesis
(บุรพวิชา นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
ศึกษา ค้นคว้า และบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาต่างๆ กาหนดหัวข้อการศึกษา
วิเ คราะห์ ใ นรู ป แบบงานวิ จั ย และสร้ า งสรรค์ บ นพื้ น ฐานจริ ย ธรรม วั ฒ นธรรม โดยกระบวนการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์และผลิตผลงานจริงนาเสนองานต่อสาธารณชน
3.2.2 วิชาเอกเลือก
นสส
141 การสื่อสารทางธุรกิจ
3(2-2-5)
CSC
141 Business Communication
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ประเด็นในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสื่อสาร พื้นฐานการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร ความสาคัญใน
การสื่อสารด้วยการพูด วิธีการติดต่อสื่อสาร การฟัง เขียน อ่าน และสื่อสาร การหางานและการเขียนประวัติ การ
จ้างงานและการสัมภาษณ์ การใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ เทคนิคการพูดและการนาเสนอขั้ นพื้นฐาน การเสนอ
ขายสินค้า การสื่อสารกับวัฒนธรรมข้ามชาติ ในโลกธุรกิจ การสื่อสารในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ฝึก ปฏิบัติการพูดหน้า
ชั้นเรียน และการนาเสนองานอย่างมืออาชีพ
นสส
CSC

241 การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
3(3–0-6)
241 E-Payment
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ ห ลักการ แนวคิด ประเด็นต่างๆทางเทคโนโลยีที่นามาใช้ในทางการเงิน
การวางรู ปแบบ ช่องทาง และระบบการช าระเงินด้ว ยอิเล็ กทรอนิกส์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ การควบคุมและ
การรักษาความปลอดภัยของการเงิน
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นสส
CSC

242 กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
242 E-Business Strategies
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์กลยุทธ์สาหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การกาหนดทิศทางในการดาเนินงานของ
ธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์และรูปแบบของการบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงศึกษาสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
นสส
CSC

341 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
341 International Business Management
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด ประเด็ น ทางการจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบ
ของการลงทุนระหว่างประเทศ กลยุทธ์ และการจัดการการดาเนินธุรกิจระดับโลก รวมถึงประเด็นจริยธรรมและ
ปัญหาปัจจุบันของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นสส
CSC

342 การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3–0-6)
342 Risk Management in E-Business
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ แนวคิดประเด็นทางการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ระดับขั้นของความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การ
กาหนดนโยบายในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นสส
CSC

343 การตลาดในระบบดิจิทัล
3(2–2-5)
343 Digital Marketing
ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ ทฤษฎี กรณีศึกษาทางการตลาดออนไลน์ และการตลาดโดยใช้คอนเทนท์
การสร้างมูล ค่าเพิ่มของสิ น ค้า กระบวนการจัดจาหน่าย การตั้งราคา และการส่ งเสริมการตลาด มุมมองของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การทาการตลาดออนไลน์ ผ่านเครื่องมือการตลาดทางด้านดิจิทัล
นสส
CSC

344 การจัดการนาเข้าและส่งออกเพื่อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
344 Import and Export Management for E-Business
ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ การส่งออกและนาเข้าตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร การจั ดการ
แผนกส่งออกและนาเข้าขององค์การธุรกิจ ขั้นตอนการซื้อขายเอกสารและสั ญญาการซื้อขาย เงื่อนไขการค้า
การชาระเงินในการค้าระหว่างประเทศ สินค้าเชื่อเพื่อการส่งออกและการนาเข้าที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางการค้า
ระหว่างประเทศ วิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้า ปัญหาและอุปสรรค ในการดาเนินการส่งออกและ
นาเข้า รวมถึงการทาการศึกษาเขตการค้าเสรีข้ามภูมิภาค ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ข้อตกลงของบรรษัทข้ามชาติ องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สนธิสัญญาความร่วมมือระดับ
ทวิภาคี พหุภาคี และระดับภูมิภาคเพื่อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
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นสส
CSC

345 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(3-0-6)
345 Big Data Analytics
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์ มาตรฐานและเทคนิคในการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ พัฒนาแบบจาลองการ

พยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ ปัญหาเชิงวิเคราะห์ในธุรกิจสมัยใหม่ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลจาก
หลากหลายแหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ในงานธุรกิจ และธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการรายงานและนาเสนอ
ข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ จริยธรรมเชิงวิชาชีพสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ
นสส
CSC

346 การวางแผนช่องทางการเข้าถึงลูกค้า
3(2–2-5)
346 Customer Touchpoint Planning
ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ ทฤษฎี กรณีศึกษา และวางแผนการบริหารจัดการทุกการเข้าถึงข้อมูลของ
ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าโดยตรง
นสส
CSC

347 การสร้างสรรค์แคมเปญออนไลน์
3(2-2-5)
347 Online Creative Campaign
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ แคมเปญออนไลน์ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ รวมถึ ง กระบวนการสร้ า ง
การใช้เทคโนโลยี และทาความเข้าใจตาแหน่งงานที่มีขอบเขตความรับผิดชอบในการการสร้างสรรค์แคมเปญ
ออนไลน์ ฝึกสร้างสรรค์แคมเปญออนไลน์ สาหรับการประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ หรือ โครงการตามวัตถุประสงค์
ที่ต่างไป การสร้างความรับรู้ การเพิ่มยอดขาย
นสส
CSC

348 การศึกษาเฉพาะเรื่องสาหรับการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3(2–2-5)
348 Independent Study for Cyber Business Management
ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ วิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานในประเด็นขอบเขตสาระที่ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ
โดยใช้เทคนิควิธี รูปแบบวิธีที่ผู้เรียนสนใจ ผ่านกระบวนการศึกษา การทางานร่วมกัน และการนาเสนออย่างเป็น
ระบบ ทั้งนี้ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็ นชอบของสาขาวิชาและภายใต้การดูแล ให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่
รับผิดชอบรายวิชาในสาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
นสส
CSC

441 นวัตกรรมและธุรกิจใหม่เพื่อผู้ประกอบการ
3(3–0-6)
441 Innovation and Startup for Entrepreneurs
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์กระบวนการในการเป็ นผู้ประกอบการ โดยใช้นวัตกรรมและธุรกิจใหม่เป็น
ฐานในการประกอบการ ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู้ ป ระกอบการ การจั ด การนวั ต กรรม การน านวั ต กรรมมาใช้
ในการประกอบการและนโยบายภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบการซึ่งมีนวัตกรรมเป็นฐาน
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นสส
CSC

442 การสร้างความผูกพันและภักดีต่อแบรนด์ผ่านสื่อดิจิทัล
3(2–2-5)
442 Digital Brand Engagement and Loyalty
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้หลักการสร้างแบรนด์ มุมมองของพฤติกรรมการซื้อใน
ตลาดดิจิทัล การสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า การสร้างความเชื่อมั่น การโน้มน้าว การจูงใจ การใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดิจิทัล และการสร้าง
ประสบการณ์โดยใช้กรณีศึกษา
นสส
CSC

443 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
3(3–0-6)
443 Human Resources Information System
ศึกษา และวิเคราะห์ หลั กการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่สามารถนามาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การใช้ระบบสารสนเทศ และโปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการทรัพยากร
บุคคล
3.3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3.3.1 วิชาเอกบังคับ
นสส
CSC

151 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
3(2–2-5)
151 Internet Technology
ศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ ความรู้ ทั่วไป และฝึ กปฏิบัติ เกี่ยวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พัฒ นาการของ
อินเตอร์เน็ต ระบบอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย เทคโนโลยีเครือข่าย เครื่องมือ ในอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี
เว็บเพจ ขั้นตอนการพัฒนาเว็บเพจ สถาปัตยกรรมอินเตอร์เน็ต ตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูล ส่ วนประกอบของ
เครือข่าย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต จริยธรรมในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
นสส
CSC

152 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(3–0-6)
152 Data Structure and Algorithms
ศึกษารูปแบบโครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีพื้นฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล หลักการเขียนขั้นตอนวิธี และ
วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การจัดการข้อมูลด้วยแสตกและคิว เทคนิคการเรียงลาดับข้อมูล เทคนิคการค้นหาข้อมูล
พร้อมทั้งการจาลองหลักการออกแบบโครงสร้างข้อมูลด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
นสส
CSC

153 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2–2-5)
153 Computer Programming
ศึ ก ษา และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แนวความคิ ด เบื้ อ งต้ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
การออกแบบ การเขียนผังงาน การสร้างรหัสเทียม ภาษาสาหรับเขียนโปรแกรม ตัวแปร ตัวดาเนินการทาง
คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และการเปรียบเทียบ การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาโปรแกรม คาสั่งควบคุม คาสั่งควบคุม
แบบทาซ้า ตัวแปรชุด การเขียนโปรแกรมย่อยรวมทั้งเทคนิคการออกแบบ วิเคราะห์ อัลกอริทึม รูปแบบการเขียน
และพัฒนาโปรแกรม
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นสส
CSC

251 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
251 Database Management Systems
ศึกษา และฝึกปฏิบัติ รูปแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบ
ข้อมูล การกาหนดชนิดของข้อมูล นิยามเขตข้อมูล การเขียนแผนภาพจาลองโมเดล การออกแบบระบบฐานข้อมูล
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษาในการสืบค้นข้อมูล
นสส
CSC

252 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3(3-0-6)
252 System Analysis and Design
ศึกษาเทคนิคและกลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของนักวิเคราะห์ระบบ การเขียนผังงานกระบวนการทาง
ธุรกิจขององค์กร การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร การออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล โดยมีการศึกษาข้อมูลจากสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จาลองของระบบงาน
นสส
CSC

271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
271 Ethic and Issues in Information Technology Laws
ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายในธุรกิจสารสนเทศที่มีผลกระทบ
ต่อสังคม กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา บทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบ จิตสานึกสาธารณะ และบทลงโทษ
นสส
CSC

371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3(2–2-5)
371 Research and Knowledge Application for Social Communication
Innovation
ศึกษา ค้นคว้า ฐานคิดของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีวิทยาของการวิจัย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการทาวิจัย การใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกาหนดปัญหาวิจัย
การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์และการประมวลผลทางสถิติ การประยุกต์ความรู้ในการวิจัยในการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นสส
CSC

471 การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3(0–9-0)
471 Professional Practice for Social Communication Innovation
ฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคมในขอบเขตตามสาขาวิชาของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ องค์กร บริษัท และหน่วยงานวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานที่ฝึกหรือการทาโครงงาน
แก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึก ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง
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นสส
CSC

472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์
5(0–10-5)
472 Social Communication Innovation Thesis
(บุรพวิชา นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
ศึกษา ค้นคว้า และบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาต่างๆ กาหนดหัวข้อการศึกษา
วิเ คราะห์ ใ นรู ป แบบงานวิ จั ย และสร้ า งสรรค์ บ นพื้ น ฐานจริ ย ธรรม วั ฒ นธรรม โดยกระบวนการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์และผลิตผลงานจริงนาเสนองานต่อสาธารณชน
3.3.2 วิชาเอกเลือก
นสส
CSC

161 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3(3–0-6)
161 Mathematic for Computer Communication
ศึกษาแนวคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร์เชิงตรรกะ เมทริกซ์ เซต การแปลงเลขฐานของระบบ
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์เชิงการจัดการ การเขียนผังงาน การประยุกต์คณิตศาสตร์กับการเขียนอัลกอริทึมและ
รหัสเทียมในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นสส
CSC

261 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2–2-5)
261 Object Oriented Programming
ศึกษา และฝึกปฏิบัติเทคนิคการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิง
วัตถุ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมาย กลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของวัตถุ การซ่อน
รายละเอีย ด การห่อหุ้ มวัตถุ การพ้องรูป การสืบทอด การนากลับมาใช้ใหม่ รูปแบบการเขียน และพัฒนา
โปรแกรม การเรียนรู้ใช้งานในรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้แบบกราฟิ กผ่านคลาสอ๊อบเจ็ค และเรียกใช้งานผ่าน
อินแสตนซ์อ๊อบเจ็ค พร๊อพเพอร์ตี้ และเมธอด ตลอดจนสร้างโปรแกรมประยุกต์ขึ้นมาใช้งาน
นสส
CSC

262 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์
3(2–2-5)
262 Human Computer Interaction
ศึ ก ษา และฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด เชิ ง ลึ ก ของการปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคอมพิ ว เตอร์ แ ละมนุ ษ ย์
การนาไปใช้ประโยชน์ได้และความสามารถในการสนับสนุนของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์
และมนุษย์ การออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การออกแบบทางสรีระศาสตร์ที่เน้นการรับรู้และกายภาพของ
มนุ ษ ย์ หลั ก การ วิ ธี ก าร และเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การออกแบบ การสร้ า ง และการทดสอบระบบเชิ ง โต้ ต อบ
โครงสร้างของสารสนเทศและการโต้ตอบ ความหลากหลายของรูปแบบและเทคนิคของการโต้ตอบในปัจจุบัน
นสส
CSC

263 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2–2-5)
263 Computer Network
ศึกษา และฝึกปฏิบัติแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบของการติดต่อสื่อสารข้อมูลชนิดของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ระเบียบวิธีการเครือข่าย มาตรฐานของเครือข่าย สถาปัตยกรรม
เครือข่าย OSI ตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล โปรโตคอลพื้นฐาน TCP/IP ปฏิบัติการวางแผนและการออกแบบ
ระบบเครือข่ายภายในอาคาร การควบคุมการเชื่อมโยงระดับกายภาพ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
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นสส
CSC

264 การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ
3(2–2-5)
264 Interactive Web Page Development
ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติ การพัฒนาการเขียนโปรแกรมสาหรับงานเว็บเพจ การออกแบบเว็บเพจเชิง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ สถาปั ต ยกรรมและการท างานของเว็ บ เพจ องค์ ป ระกอบของเว็ บ เพจ ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ใ ช้ ง าน
โครงสร้างการออกแบบเว็บเพจ การสร้างเว็บเพจด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
นสส
CSC

361 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2–2-5)
361 Web Programming
ศึกษาหลักการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนาเว็บ เครื่องมือใน
การเขีย นโปรแกรมบนเว็ บ การใช้ งานสไตล์ ชีท ภาษาส าหรั บพั ฒ นาเว็ บบนฝั่ ง ไคลเอ็ นท์ และฝั่ ง เซิ ร์ฟ เวอร์
ภาษาสาหรับการเพิ่ม ลบ ปรับปรุง และสืบค้นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บ
นสส
CSC

362 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
362 Information Technology Project Management
ศึกษาหลักการ และวิธีการจัดการโครงการกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างทีมงาน การเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมาย การเขียนเอกสารโครงการ การควบคุมโครงการ และการติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ
นสส
CSC

363 เทคโนโลยีการประมวลแบบกลุ่มเมฆ
3(2–2-5)
363 Cloud Computing Technology
ศึกษา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ แนวคิด รูปแบบ แบบจาลอง สถาปัตยกรรม ระบบความปลอดภัย และ
ความสามารถของบริการต่างๆของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ วิเคราะห์ประโยชน์ที่องค์กร หรือธุรกิจได้รับจาก
การนาเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆไปประยุกต์ใช้ทั้งทางด้านธุรกิจ และทางด้านเทคนิค
นสส
CSC

364 การศึกษาเฉพาะเรื่องสาหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3(2–2-5)
364 Independent Study for Computer Communication
ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ วิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานในประเด็นขอบเขตสาระที่ผู้เรียนสนใจเป็น
พิเศษ โดยใช้เทคนิควิธี รูปแบบวิธีที่ผู้เรียนสนใจ ผ่านกระบวนการศึกษา การทางานร่วมกัน และการนาเสนอ
อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชาและภายใต้การดูแล ให้คาปรึกษาของ
อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
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นสส
CSC

461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบพกพา
3(2–2-5)
461 Mobile Application Development
ศึกษา
ที่ ประเภทของ
สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจากัดของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้ สาหรับ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสาหรับโปรแกรมประยุกต์
การติดต่อกับผู้ใช้ผ่าน UI class การเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ และผ่านเครือข่ายในรูปแบบดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์
การจาลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์
นสส
CSC

462 การออกแบบกราฟิก 2 มิติและ 3 มิติ เบื้องต้น
3(2–2-5)
462 Introduction to 2D and 3D Graphics Design
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมกราฟิก 2 มิติและ 3 มิติ เบื้องต้น
ลักษณะภาพ การสร้างภาพ และการแสดงภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ การ
ออกแบบการโต้ตอบกับผู้ใช้ และการติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ใช้
นสส
CSC

463 การจาลองสภาพแวดล้อมแบบเสมือนสาหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
463 Virtual and Augmented Reality for Computer Communication
ศึกษา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือน
เทคโนโลยี ฮ าร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ ใ นการจ าลองสภาพแวดล้ อ มเสมื อ น กระบวนการสร้ า งสรรค์
สภาพแวดล้ อ มและองค์ ป ระกอบ 2 มิ ติ และ 3 มิติ ในรูป แบบของมั ล ติมี เดี ย ที่มี การโต้ ตอบเชิ งเสมื อ น
และการประยุกต์ใช้งานบนอุปกรณ์และสื่อต่างๆ
นสส
CSC

464 คลังข้อมูลและการทาเหมืองข้อมูล
3(2–2-5)
464 Data Warehousing and Data Mining
ศึกษาหลักการ และปฏิบัติการแบบจาลองข้อมูลสาหรับคลังข้อมูล การดาเนินการเกี่ยวกับคลังข้อมูล
การสกัด การชาระล้าง การแปลงรูปแบบ และการบรรจุข้อมูลลงคลังข้อมูล การคานวณแบบลู กบาศก์ข้อมูล และ
การสื บ ค้น ข้อมูล รู ป แบบต่างๆ แนวคิดพื้น ฐานเกี่ยวกับกระบวนการและสถาปัตยกรรมของทาเหมืองข้อมูล
ความสัมพันธ์ชองการทาเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล เทคนิคและการประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์สาเร็จรูปใน
การทาเหมืองข้อมูลกับข้อมูลในรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน
นสส
CSC

465 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
3(3–0-6)
465 Software Quality Assurance
ศึ ก ษาหลั ก การที่ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพซอฟต์ แ วร์ แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของการประกั น คุ ณ ภาพซอฟต์ แ วร์
ความหมายของมุ ม มองภายนอก และภายในของคุ ณ ภาพซอฟต์ แ วร์ การพั ฒ นาแผนการประกั น คุ ณ ภาพ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกระบวนการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจตราแบบมีระเบียบแบบแผนและ
แบบง่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ ตัววัดสาหรับกระบวนการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์แบบ
คงที่และเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ

วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย
1
อ.ดร.วรรณวรุณ ตั้งเจริญ
ศป.บ.(ออกแบบสือ่ สาร), 2540
M.A.(Media Design), 2548
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2559
2
อ.วรรณยศ บุญเพิ่ม
ศป.บ.(เซรามิกส์), 2548
Fd.A.(Arts Interior Design), 2551

3

อ.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์

วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1
อ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ

2

อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ

3

อ.ปริญญ์ โสภา

วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1
ผศ.ดร.ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์

2

อ.อัญชนา กลิ่นเทียน

3

อ.สิทธิชัย วรโชติกาจร

M.A.(Design Spatial), 2552
วท.บ.(การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และ
มัลติมีเดีย), 2554
M.A.(Animation), 2557

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Baltimore, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of the Arts
London, UK
Kingston University, UK
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

University of the West of
England, UK

บธ.บ.(การตลาด), 2541
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), 2543
B.M.I.S.(Business Information
System), 2545
วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์), 2541
วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), 2545
วท.บ.(การจัดการธุรกิจไซเบอร์), 2554
MEBus.(Electronic Business), 2557

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Victoria University of
Technology, Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Tasmania,
Australia

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต), 2528

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

x-xxxx-xxxxx-xx-x

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ), 2545
กศ.ด.(การอุดมศึกษา), 2559
ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2549
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา), 2553
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2538
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2542
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ

วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย
1
อ.ดร.วรรณวรุณ ตั้งเจริญ
ศป.บ.(ออกแบบสือ่ สาร), 2540
M.A.(Media Design), 2548
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2559
2
อ.วรรณยศ บุญเพิ่ม
ศป.บ.(เซรามิกส์), 2548
Fd.A.(Arts Interior Design), 2551

3

อ.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์

วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1
อ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ

2

อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ

3

อ.ปริญญ์ โสภา

วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1
ผศ.ดร.ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์

2

อ.อัญชนา กลิ่นเทียน

3

อ.สิทธิชัย วรโชติกาจร

M.A.(Design Spatial), 2552
วท.บ.(การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และ
มัลติมีเดีย), 2554
M.A.(Animation), 2557

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Baltimore, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of the Arts
London, UK
Kingston University, UK
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

University of the West of
England, UK

บธ.บ.(การตลาด), 2541
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), 2543
B.M.I.S.(Business Information
System), 2545
วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์), 2541
วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), 2545
วท.บ.(การจัดการธุรกิจไซเบอร์), 2554
MEBus.(Electronic Business), 2557

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Victoria University of
Technology, Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Tasmania,
Australia

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต), 2528

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

x-xxxx-xxxxx-xx-x

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ), 2545
กศ.ด.(การอุดมศึกษา), 2559
ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2549
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา), 2553
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2538
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2542
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)

หลักสูตรจัดให้มีการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้
นสส 471 การฝึก งานทางวิช าชีพ สาหรับ นวัต กรรมสื่อ สารสัง คม เป็น การฝึก งานภาคฤดูร้อ นใน
สถานประกอบการด้านทางการออกแบบสื่อ ด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัล และด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
และระบบสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่นภายใต้สภาพการทางานจริง อันเป็ น
การเตรียมความพร้อมในการทางานให้แก่นิสิต โดยให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานในอุตสาหกรรมการออกแบบสื่ อ
อุตสาหกรรมการจัดการธุรกิจดิจิทัล และอุตสาหกรรมการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศ โดยฝึก
ตามภารกิจของสถานที่ฝึกหรือการทาโครงงานแก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึก ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
การฝึกงานและผู้รับผิดชอบการฝึกงานจากตัวแทนของหน่วยงานนั้นๆ รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง และ
มีการประเมินผลโดยผู้รับผิดชอบการฝึกงานจากตัวแทนของหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม / ฝึกงาน
ผลการเรีย นรู้จ ากการฝึกงาน การเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิช าการ วิช าชีพ และการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้
(1) มีความซื่อสัตย์ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตรงต่อเวลา
(2) มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
(3) สามารถประยุกต์ทักษะและความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์จริง
(4) สามารถคิดวิเคราะห์ปั ญหาอย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น
(5) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
(6) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางตัว
และแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(7) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ/หรืองานกลุ่ม และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
(8) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(9) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ
น าเสนอที่ เ หมาะสม ส าหรับ เรื่ อ งและผู้ ฟั ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ อย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ และใช้
ภาษาไทยอย่ า งถู กต้อ งทั้ งภาษาพูด และภาษาเขีย น และภาษาอั งกฤษในระดั บใช้ งานได้
เหมาะสม
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4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 ในรายวิชา นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรม
สื่อสารสังคม และลงทะเบียนเรียนโดยมีอาจารย์ประจารายวิชาดูแลผลการฝึกงาน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นสส 471 การฝึ ก งานทางวิช าชีพ สาหรับ นวัต กรรมสื่อ สารสัง คม ไม่น้อ ยกว่า 250 ชั่ว โมง โดย
ลงทะเบียนเพื่อบันทึกผลการเรียนในปีการศึกษาที่ 4 ภาคต้น
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรจัดให้มีการทาโครงงาน หรืองานวิจัย ในรายวิชาต่อไปนี้
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดการบรรยายฐานคิดของ
การวิจัย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทาวิจัย การใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกาหนดปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์และการประมวลผล
ทางสถิติ การประยุกต์ความรู้ในการวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ (บุรพวิชา นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับ
นวัตกรรมสื่ อสารสั งคม) เป็ นการบู ร ณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อทาการศึกษา วิเคราะห์ในรูปแบบ
งานวิจัยและสร้างสรรค์บนพื้นฐานจริยธรรม โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์ และผลิตผลงานจริงนาเสนอสู่สาธารณชน
5.2 ผลการเรียนรู้
(1) มีความซื่อสัตย์ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตรงต่อเวลา
(2) มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆขององค์ ก รและสั ง คม เคารพสิ ท ธิ แ ละยอมรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
(3) สามารถประยุกต์ทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจิทัล
(4) สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบและเสนอแนวทางแก้ ไ ขอย่ า งสร้ า งสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมา
จากการตัดสินใจนั้น
(5) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิพากษ์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน และ
ใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆได้ด้วยตนเอง
(6) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
(7) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางตัว
และแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
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(8)

มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ทั้ ง งานรายบุ ค คลและ/หรื อ งานกลุ่ ม และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
(9) สามารถปรับ ตัว ให้เ ข้า กับสถานการณ์ต่า งๆ วางแผนและรับผิด ชอบในการเรียนรู้แ ละ
พัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(10) สามารถสรุ ป ประเด็ น และสื่ อ สารทั้ งการพูด และการเขี ยน รู้ จัก เลื อ กและใช้รู ป แบบของ
การน าเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และ
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้
เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ (บุรพวิชา นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้
สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม) ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม 3(2-2-5) และ
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ 5(0-10-5) รวม 8 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดให้มีการบรรยาย
โดยคณาจารย์ตามสาขาวิชาเอก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย การใช้สารสนเทศในการสืบค้นข้อ มูล การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย การกาหนดปัญหาเพื่อทาวิจัย การออกแบบการวิจัย การประยุกต์ใช้ความรู้ การใช้สถิติและ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย มี ก ารประเมิ น ผลงานจากการน าเสนอโครงการวิ จั ย และรายงานข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ (บุรพวิชา นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้
สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม) จัดในรูปแบบคณะกรรมการแต่ละวิชาเอกและคณะกรรมการรวมวิชาเอกในกรณีที่
มี่นิสิตต้องการทางานร่วมกันกับวิชาเอกอื่ น ให้มีคณาจารย์ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึก ษาเพื่อให้คาแนะนาแก่นิสิต
ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมี ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้
คาปรึกษาและติดตามการทางานของนิสิต จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีการนาเสนอ
ผลงานเป็นระยะตลอดทั้งภาคการเรียน
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5.6 กระบวนการประเมินผล
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการประเมินผลงานจาก
การนาเสนอโครงการวิจัย รายงานข้อเสนอโครงการวิจัย และประเมินผลการทางานของนิสิตในภาพรวมจากการ
ติดตามการทางาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนโดยคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาตามสาขาวิชาเอก
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ ประเมินผลดังนี้
(1) ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ในระหว่ า งการท าโครงงานนวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คมนิ พ นธ์ โดย
คณะกรรมการและมีการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ 7 ครั้ง
(2) ประเมินการนาเสนอโครงงานนวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทั้งในลักษณะ
งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์
(3) ประเมินผลการทางานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่
ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
(4) ประเมินการนาเสนอผลงานสู่สาธารณชน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดวิชาเฉพาะสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

กลยุทธ์และการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและ
ใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้เหมาะสม
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับ 1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละ เพื่อส่วนรวม
ใช้สังคม
3. มีสมรรถนะของหลักสูตรสามารถ 6.1 สามารถผลิตผลงาน ออกแบบสื่อและมัลติมีเดีย
สร้างสรรค์งานด้านการออกแบบสื่อ 6.2 สามารถบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และ
6.3 สามารถออกแบบพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
- สอดแทรกเนื้อหาที่มีมิติทางคุณธรรม
ตรงต่อเวลา
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพในรายวิชา
- ฝึกปฏิบัติ ทากิจกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ความซือ่ สัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละ
เพื่อส่วนรวม

1.3 ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรม

วิธีการวัดและประเมินผล

- ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อ
เวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
รายงานตามเวลาที่กาหนด การ
แต่งกาย และการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ฝึกให้มีโครงการในชั้นเรียนที่เกี่ยว
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
เนื่องกับสาธารณะ การสร้างความ
อภิปราย การวางแผน การปฏิบัติ
ตระหนักในฐานะบุคคลของสังคม
การนาเสนอผลงาน และการสะท้อน
คิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- สอดแทรกแนวคิดด้านสุนทรียศาสตร์
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ทางศิลปะ เพื่อให้ตระหนักในคุณค่า
การอภิปรายและการสะท้อนคิด
ของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการดารงชีวิต
กิจกรรมในชั้นเรียน
- สอดแทรกเนื้อหาในด้านศิลปวัฒนธรรม - พิจารณาจากผลงานของนิสิตใน
และประเพณีที่ดีงามทั้งของไทยและ
ชั้นเรียน
นานาชาติในการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
ทั้งในและนอกเวลาเรียน
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2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรู้ความเข้าใจหลักการ
ทางศิลปะ การบริหารจัดการ การ
สื่อสาร และคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
2.3 มีความรู้ความเข้าใจหลักการ
ทฤษฎีตลอดจนแนวคิด ด้านการ
ออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์และระบบสารสนเทศ
และการจัดการธุรกิจดิจิทัล
2.4 สามารถบูรณาการความรู้
ทางด้านการออกแบบสื่อ การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และ
ระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

-

-

-

-

กลยุทธ์การสอน
จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม
ความรู้ในสาขาต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง พร้อมสอดแทรก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกรายวิชา
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
มีการแนะนาวิธีการเรียนรู้/การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึก
ปฏิบัติ
จัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสังคม
พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรม
ในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
อย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้
เกิดประโยชน์
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
และแก้ไขปัญหาได้
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้
เป็นฐาน
3.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม

กลยุทธ์การสอน
- จัดกิจกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และนา
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
- ใช้การสอนแบบกรณีศึกษา
เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์
ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ
- เลือกประเด็นทางสังคม
สิ่งแวดล้อม สิทธิ และปัญหา
สาธารณะต่างๆ ให้นิสิตฝึก
วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน และ
ใช้ศาสตร์ทางภาพยนตร์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
- นาเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสะท้อนคิดใน
ชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมฝึกความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมิ น จากการสอบภาคทฤษฎี /
ปฏิบัติ
- ประเมินจากการนาเสนองาน รายงาน
และผลงานสร้ า งสรรค์ ข องนิ สิ ต
- สั ง เกตพั ฒ นาการในด้ านต่ างๆ จาก
พฤติกรรมการมีส่ ว นร่ว มในกิจกรรม
กลุ่ม การสะท้อนคิดในชั้นเรียน
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้ง - จัดการสอนแบบเป็นกลุ่ม การ
- ประเมินจากการนาเสนองาน
ในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้อย่าง
ทางานเป็นทีมสร้างสรรค์งาน
รายงาน และผลงานสร้างสรรค์ของ
มีประสิทธิภาพ วางตัวและแสดง
กาหนดบทบาทและหน้าที่ในการ
นิสิต
ความเห็นได้อย่างเหมาะสมกับ
ทางานตามสายงาน
- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ จาก
บทบาทและหน้าที่ของตน
- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรม
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อฝึกเพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัว กลุ่ม
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ในสถานการณ์ต่างๆ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
- มอบหมายการทางานแบบกลุ่ม
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม
สถานการณ์ต่าง ๆ
และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้คอมพิวเตอร์
มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
แปลความหมาย และจัดการกับ
ข้อมูลต่างๆอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหา และเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่อง
และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและ
ภาษาเขียน และภาษาอังกฤษใน
ระดับใช้งานได้เหมาะสม
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะใน
การวิเคราะห์ การฝึกการใช้
เทคโนโลยีในการตัดสินใจ หรือ
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่
เชื่อถือได้
- มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบ
เรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และ
ที่ต้องมีการนาเสนอด้วยวาจาทั้ง
แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบ
การนาเสนอ
- ฝึกการใช้ทักษะสื่อสาร
- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
เหมาะสมประกอบการนาเสนองาน

- ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
- ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ของ
นิสิต
- ประเมินจากการสอบข้อเขียน
- ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษา
เขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือ
รายงานกลุ่มในส่วนที่นิสิตนั้น
รับผิดชอบ
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6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้
6.1 สามารถผลิตผลงาน ออกแบบ
สื่อและมัลติมีเดีย
6.2 สามารถบริหารจัดการธุรกิจ
ดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
6.3 สามารถออกแบบพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
สื่อสาร

กลยุทธ์การสอน
- จัดการเรียนการสอน และฝึก
ปฏิบัติในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้จากกรณี
ปัญหา
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อ การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และระบบ
สารสนเทศ และการจัดการธุรกิจ
ดิจิทัล ในสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้อง
- ค้นคว้า ระดมความคิดเห็น
วิเคราะห์ หรือจัดทาโครงงาน เพื่อ
นาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์
- ส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน
ผลงานสร้างสรรค์ ทั้งใน/นอก
สถาบัน

กลยุทธ์การประเมินผล
- การสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
- การประเมินทักษะ การปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ
- การประเมินผลการฝึกงาน โดย
อาจารย์ผู้ดูแลและสถานประกอบการ
ที่รับฝึกงาน
- การประเมินผลงานนวัตกรรมสื่อสาร
สังคมนิพนธ์ โดยอาจารย์ผู้สอน
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละ เพื่อส่วนรวม
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป
2.2 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจหลั ก การทางศิ ล ปะ การบริ ห ารจั ด การ การสื่ อ สาร และ
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
2.3 มีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎีตลอดจนแนวคิด ด้านการออกแบบสื่อ การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศ และการจัดการธุรกิจดิจิทัล
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านด้านการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
และระบบสารสนเทศ และการจัดการธุรกิจดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
3.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
4.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างบุคคลและความ
วางตัวและแสดงความเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของตน
รับผิดชอบ
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
5.1 สามารถระบุ แ ละน าเทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ คณิ ต ศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ใช้
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข แปลความหมาย และจัดการกับข้อมูลต่างๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้
เหมาะสม
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของ 6.1 สามารถผลิตผลงาน ออกแบบสื่อและมัลติมีเดีย
หลักสูตร
6.2 สามารถบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
6.3 สามารถออกแบบพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1

3.2

3.3

3.4

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   

 

     

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1

   

 

     

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2

   

 

     

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

   

 

     

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
1.2 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131 ลีลาศ

   

 

     

   

 

     



มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล

   

 

     



มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ

   

 

     



มศว 134 โยคะ

   

 

     



มศว 135 ว่ายน้า
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1

3.2

3.3

3.4

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3

มศว 136 แบดมินตัน

   

 

     



มศว 137 เทนนิส

   

  

     



มศว 138 กอล์ฟ

    



  

     





  

     



มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
 
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล
 

  

         

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม

 
   

  



     

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

   

  



     

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล

   

  



     

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

   

  



     

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม

   

  



     

มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ

   

         

มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1

3.2

3.3

3.4

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3

มศว 248 พลังงานทางเลือก

   

         

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล
1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

   

    

   

      

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้

   

  

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์

    





  

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์

    





         

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

    





  



     

มศว 253 สุนทรียสนทนา

    





  



  

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

    





     

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต

    





      



 

มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต

    





  



  



 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ

    

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม

   

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ

    

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม



3.2

3.3

3.4

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3



  



 



  







  

    





มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

    



มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่



 

  



 



  



 

  



  



 



  



     





  



     

    





         

มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย

    





         

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ

    





  



  



 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด

    





  



  



 

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม

    





   

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

    





     

มศว 355 พุทธธรรม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1

3.2

3.3

3.4

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต

    





  



  



 

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม

   







  



  







มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

   







      







มศว 361 มศว เพือ่ ชุมชน

    





      



 

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    





      



 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน

    





         

มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ

    





         

2. หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
วนส 102 ความรูเ้ บื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทลั
วนส 103 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
วนส 104 สื่อศึกษา
วนส 105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

○ ● ○
○  ●
● ● 








● ○   ○ ●  ● ○ 
●   ●  ●   ● ○
● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 























● ○
● ○ ○
○ ● ○ ○

○
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1
วนส 201 ทักษะการสื่อสารสาหรับการผลิตสื่อ
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
วนส 203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
วนส 301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วนส 302 พฤติกรรมผู้บริโภค
วนส 401 กระแสกับธุรกิจ

●  
○  ●
○ ○ ●
○
●
● ○
● ○





● ● 
●  
●  ○
● ○
●
●

3.2

○ ●




● 
○ ●
○

○

3.3


3.4

○

● 
○ ●
○
●
●

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3


●
●
●
●

● ● 
○ ○ 
○ ● 
●
●
○ ○
● ○

●
●
●
○
●
○

● ● ● ●
○ 
○ ○
○
○
●
○

3. หมวดวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก
3.1 วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย
3.1.1 วิชาเอกบังคับการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย
นสส 111 การออกแบบกราฟิกเบือ้ งต้นเพื่อสื่อปฏิสมั พันธ์
นสส 112 การร่างภาพและทักษะการวาดเส้น
นสส 113 หลักการสร้างภาพเคลือ่ นไหว
นสส 114 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่องานมัลติมเี ดีย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1
นสส 211 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ
นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรม
สื่อสารสังคม
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์
3.1.2 วิชาเอกเลือกการออกแบบสื่อปฏิสมั พันธ์และมัลติมีเดีย
นสส 221 สตอรี่บอร์ดและการลาดับภาพ
นสส 222 โครงเรื่องและตัวละคร
นสส 223 การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ
นสส 224 เทคนิคพิเศษทางภาพในการออกแบบสื่อดิจิทลั
นสส 225 การวาดภาพและการลงสีเพื่องานภาพเคลื่อนไหวใน
ระบบดิจิทลั






● ○

























   

3.3





3.4










○ ● ● ● ● ●


● ○ ●

3.2

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3










○ ●












●  ○ ●







    













○
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○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○  ● ● ●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1

3.2

3.3

3.4

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3

นสส 226 การผลิตวีดิทัศน์

        



นสส 321 ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ

       

















นสส 322 โมชั่นกราฟิกเพื่องานมัลติมเี ดีย

       

  





   





















 



นสส 323 การสร้างแบรนด์และการออกแบบอัตลักษณ์

  

    







 

นสส 324 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิทัล

  

    





















นสส 325 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ
นสส 326 การศึกษาเฉพาะเรื่องสาหรับการออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
นสส 421 การออกแบบเกมอิเล็กทรอนิกส์
นสส 422 การผลิตภาพเคลื่อนไหว
3.2 วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3.2.1 วิชาเอกบังคับการจัดการธุรกิจไซเบอร์
นสส 131 หลักการตลาด
นสส 132 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

นสส 133 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
นสส 231 การบัญชีและการเงิน
นสส 232 การออกแบบสื่อดิจิทัล
นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรม
สื่อสารสังคม
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์
3.2.2 วิชาเอกเลือกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
นสส 141 การสื่อสารทางธุรกิจ
นสส 241 การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
นสส 242 กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นสส 341 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1

3.2











































































 


 
 







○ ● ● ● ● ●


● ○ ●



  



● ○


 

3.3









3.4

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3






○ ●






























●  ○ ●







○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○  ● ●





















  







































































●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1
นสส 342 การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นสส 343 การตลาดในระบบดิจิทลั
นสส 344 การจัดการนาเข้าและส่งออกเพื่อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นสส 345 การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์
นสส 346 การวางแผนช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค
นสส 347 การโฆษณาออนไลน์
นสส 348 การศึกษาเฉพาะเรื่องสาหรับการจัดการธุรกิจ
ไซเบอร์
นสส 441 นวัตกรรมเพื่อสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ
นสส 442 การสร้างความผูกพันและภักดีต่อแบรนด์ผ่านสื่อ
ดิจิทัล
นสส 443 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
3.3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3.3.1 วิชาเอกบังคับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
นสส 151 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต





 



 



3.2

3.3










































































































































































 

3.4


4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1
นสส 152 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
นสส 153 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นสส 251 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
นสส 252 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้สาหรับนวัตกรรม
สื่อสารสังคม
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพสาหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์
3.3.2 วิชาเอกเลือกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
นสส 161 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
นสส 261 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
นสส 262 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์
นสส 263 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
นสส 264 การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ

 

  





 





 



  



 

 
 



3.2

3.3

3.4

 

 




 





 





  









4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3






  





















● ○














 








 

 



 

 

 






  


 
















○ ●










●  ○ ●







○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○  ● ●

 





○ ● ● ● ● ●


● ○ ●




 





  
 





















































 

  







  

















●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1
นสส 361 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
นสส 362 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นสส 363 เทคโนโลยีการประมวลแบบกลุ่มเมฆ
นสส 364 การศึกษาเฉพาะเรื่องสาหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการ
สื่อสาร
นสส 461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่แบบพกพา
นสส 462 การออกแบบกราฟิก 2 มิติและ 3 มิติ เบื้องต้น
นสส 463 การจาลองสภาพแวดล้อมแบบเสมือนสาหรับ
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
นสส 464 คลังข้อมูลและการทาเหมืองข้อมูล
นสส 465 การควบคุมและประกันคุณภาพซอฟแวร์



 

  

3.2

 

3.3


 

  



 

 

  



 







  


 

  
 
 







 



 





 























 







 








  



  







  



3.4

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.ทักษะพิสัย/
ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร และ
สมรรถนะของ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1. ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กาหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร
2. ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา
3. การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิตสาเร็จการศึกษา
1. สภาวะการมีงานทาของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน อาชีพ
2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าทางานในสถานประกอบการ
3. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขา วิชาที่เรียนใน
หลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย
(2) ชี้แจงและทาความเข้าใจเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี การบริหารหลักสูตร และ
รายละเอียดหลักสูตร
(3) ชี้แจงและทาความเข้าใจเรื่องบทบาทและหน้าที่อาจารย์ ความรับผิดชอบต่อนิสิต
(4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การให้ความสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิ ชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมวิชาการทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
(1) การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน เทคนิคการสอน การวัดและ
ประเมินผล
(2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหา และแนวทางการแก้ ไข ระหว่าง
อาจารย์ในวิทยาลัย/ สาขาวิชา
(3) การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(3) กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศ และการจั ดการธุร กิจ ดิจิ ทัล รวมทั้ งการมีส่ ว นร่ว มในกิจกรรมบริการวิช าการแก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และคุณธรรม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
(1) มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
ดาเนินการภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กากับ ดูแล ให้คา
แนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบาย
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตรรับผิดชอบการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตาม รวบรวมข้อมูล และประเมินผล
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
(3) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปีสุดท้ายหรื อบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3)
ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร
2.2 การสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(1) จัดให้มีการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตใหม่ที่สาเร็จการศึกษาทุกปี เพื่อทราบความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
(2) จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(3) จั ดให้ มีการสารวจความต้องการของบัณฑิต ผู้ ใช้บัณฑิ ต และบริษัทรับฝึ กงาน เพื่อติดตาม
แนวโน้มของตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดจานวนที่ต้องการรับนิสิตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และแผนการรับนิสิตระยะ 5 ปี ที่ระบุใน มคอ.2
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หารือเกี่ยวกับแผนการรับนิสิตและวิธีการรับนิสิตจากระบบ
สอบตรง โครงการฯ และแอดมิชชันกลาง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ และดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนดโดยฝ่ายรับนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการกากับดูแลด้านวิชาการพิจารณาตัดสิน
ผลการสอบวัดความรู้ และเสนอผลการตัดสินผู้ผ่านคุณสมบัติต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(4) แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และดาเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กาหนด
(5) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาตัดสินและส่งผลการสอบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการ
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ให้
มารายงานตัวเข้าศึกษา
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
(1) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการซึ่งมีตัวแทนจากหลักสูตร
ฯ กาหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตในแผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและฝ่ายวิชาการ โดย
พิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดาเนินการและประเมินผลของโครงการ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดการให้ความรู้และความเข้าใจการทางานในวิชาชีพใน
รายวิชาเอกบังคับของนิสิตชั้นปีที่ 1
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนและให้คาแนะนาในการปรับตัวแก่นิสิตใน
ทุกภาคการศึกษา และติดตามผลการเรียน ปัญหา การปรับตัว และการคงอยู่ของนิสิต
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต เพื่อปรับปรุงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา
3.3 ควบคุมดูแลและการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับปริญญาตรี
(2) อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบแนวทางการดูแลและการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผ่านการปฐมนิเทศและการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการให้คาปรึกษาตลอดปีการศึกษาตามแนวทางทางการดูแลและการให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยมีช่องทางติดต่อนิสิต เช่น การนัดพบ
โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์กลุ่ม ฯลฯ
(4) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจัดบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุนการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การรับสมัครนิสิตทางานพิเศษ ฯลฯ ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุค และอาจารย์ที่
ปรึกษา
(5) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและการบริการข้อมูลข่าวสาร
(6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินอัตราคงอยู่และการสาเร็จการศึกษา เพื่อปรับปรุงการ
ดูแลและการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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(1) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้ องเรียนของนิสิตผ่านสายตรงคณบดี
กล่องรับฟังความคิดเห็น และอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาแก้ไขและปรับปรุง
(2) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการจัดการข้อร้องเรียนและผลประเมินความพึง
พอใจของนิสิต และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอ
ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิตและการจัดการข้อ
ร้องเรียน
4. อาจารย์
4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
(1) การรับ สมัครอาจารย์ ใหม่เป็น ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย โดยกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 โดยต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกาลังศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกในสาขาการออกแบบ การสื่อสาร แอนิเมชั่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างจัดทา
ปริญญานิพนธ์ และต้องสาเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
(2) วิทยาลั ยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ และดาเนินการสอบ
คัดเลือก โดยกาหนดให้มีการสอบสอนหรือการนาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในที่ประชุมและสัมภาษณ์
(3) เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบด้ว ยอาจารย์ประจาวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม โดยจัดการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอเพื่อวางแผนการเรียนการสอน การประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผล
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์
ประจาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยอาจารย์ประจาวิทยาลัยฯ ทุก
คนร่วมรับผิดชอบในหมวด/กลุ่มวิชาที่สอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
(2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลจาเป็นในการออกแบบหลักสูตรและกาหนด
สาระรายวิชาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมินหลักสูตร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บริษัทรับฝึกงาน และผลการ
สารวจความคิดเห็นและความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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(3) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จัดทาร่างหลักสูตรฯ
(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ในวิทยาลัยฯ
(5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อวิพากษ์หลักสูตร
(6) คณะกรรมการปรั บปรุ งหลั กสู ตรฯ ปรั บปรุ งแก้ ไขร่ างหลั กสู ตรฯ ก่ อนเสนอหลั กสู ต รฯ ต่ อ
คณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(7) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมดาเนินการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามระบบของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(8) สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคมดาเนินการจัดการเรียนการสอน
(9) ประเมินความทันสมัยของรายวิชาจากข้อคิ ดเห็นของนิสิตและบัณฑิต ข้อคิดเห็นจากบริษัทรับ
ฝึกงาน แผนปรับปรุงรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน
(10) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงความทันสมัยของ
รายวิชาในรายงานผลการดาเนิ นการของหลั กสู ตร (มคอ.7) เพื่อให้ อาจารย์ผู้ สอนดาเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดผู้สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา โดยพิจารณา
จากความเชี่ยวชาญ (ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทางาน การบริการวิชาการและการวิจัย ) และภาระงาน
สอน
(2) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน สามารถเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือ
ประสบการณ์จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
(3) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน รายวิชาจัดทา มคอ.3 โดยกาหนดสาระ แผนการสอน และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้
(4) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของ มคอ.
3
(5) นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และรายวิชา
(6) สาขาวิชาจัดการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(7) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน พิจารณาผลการประเมิน ทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การ
สอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
(8) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ พิ จ ารณาความเหมาะสมของอาจารย์ ผู้ ส อน และให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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(1) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน รายวิชาพิจารณาผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ที่ระบุใน
มคอ.2 และ curriculum mapping ของรายวิชูา และกาหนดวิธีการวัดและประเมินผล ใน มคอ.3
(2) อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการประเมินให้ผู้เรียนทราบและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
(3) อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
(4) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน รายวิชารวบรวมคะแนนและตัดสินผลการเรียน
(5) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า/อาจารย์ ผู้ ส อน รายวิ ช าน าเสนอผลการตั ด สิ น ผลการเรี ย นเพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาตัดสินผลการเรียน
(6) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน รายวิชาบันทึกผลการเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียนและ
การเรียนการสอน (supreme)
5.4 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คัดเลือกรายวิชาที่ทวนสอบ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทวนสอบข้อสอบ รายงานผลการให้คะแนน และรายงาน
การตัดสินผลการเรียน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา วิธีและเกณฑ์การประเมินผลที่ระบุใน
มคอ.3
(3) คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรฯ แจ้งผลการทวนสอบให้ อาจารย์ผู้ส อนรับทราบ เพื่อให้
พิจารณานาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
การประเมินผลการเรียนรู้ในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้ เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
บรรยาย การฝึกปฏิบัติการ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต โดย
(1) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ ส ารวจและรวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการ เสนอต่ อ
คณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนา
(2) คณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนาจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้
(3) คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนและตามกาหนดเวลา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพื่อซ่อมบารุงเครื่องมือ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
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มหาวิทยาลัยมีสานักหอสมุดให้บริการสารสนเทศ หนังสือ ตารา สื่อประกอบการเรียนการสอน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการสืบค้น โดยมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการหรือที่เกี่ยวข้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมประมาณ 3,000 รายการ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมรายชื่อสื่อตามความต้องการของคณาจารย์เพื่อเสนอ
ต่อสานักหอสมุดกลาง หรือคณาจารย์เสนอความต้องการต่อสานักหอสมุดกลางโดยตรง ผ่านช่องทางการเสนอ
ซื้อทรัพยากรทางระบบอินเตอร์เน็ต
(2) คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรฯ รวบรวมข้อมูล ความต้องการด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ
ปฏิบัติการ เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนา เพื่อดาเนินการจัดทาแผนครุภัณฑ์ประกอบคาขอตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจาปี
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
(1) ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ท รั พ ยากรด้ า นการเรี ย นการสอน ทั้ ง ด้ า นห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ประเมินจากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลและนาผลการประเมิน เพื่อจัดทาแผนปรับปรุง
และดาเนินการตามแผน

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายไม่ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ที่ 1-12) ดังตาราง
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินการ เป็นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลดาเนิน การบรรลุเป้าหมายตัวบ่ง ชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม ไม่น้อยกว่า 80% โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ และ
จานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปีที่ประเมิน
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
2560 2561 2562 2563 2564
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(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมคอ.
3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มีการประเมินผลการสอนโดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์การ
สอนให้เหมาะสม
(2) มีการประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
(3) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ การปฏิบัติงานกลุ่ม การทากิจกรรม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
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การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตในภาคปลายก่อนจบการศึกษา
ในรูปแบบสอบถาม
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน
การประเมินจากการเยี่ยมชม และข้อมูลในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
(1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
(2) การประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานบัณฑิตบัณฑิตใหม่
3. การประเมินผลการดาเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร รวบรวมข้อมูล จากผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หลั กสู ตรในภาพรวม และในรายวิชา เพื่อน าไปสู่ การปรับปรุงและพัฒนาหลั กสู ตร โดยมีรอบการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนสมาคม
วิชาชีพ (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปและจัดทาร่างหลักสูตรปรับปรุงต่อไป

ภาคผนวก
ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างและปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร)
ภาคผนวก จ สรุปผลสารวจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสือ่ สารสังคม
สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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