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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธรุกิจ 

(หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.2558) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

 

สารบญั 
 

 หน้าท่ี 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป  
1. ชื่อหลกัสตูร 1 
2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา  1 
3. วชิาเอก/แขนง 1 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร 1 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 1 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร  2 
7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน  2 
8. อาชพีทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 2 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของ 
   อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

3 

10. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  3 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผน
หลกัสตูร 

3 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 10.1 และ 10.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกีย่วขอ้งกบั
พนัธกจิของสถาบนั 

4 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบนั 5 
หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะหลกัสตูร  
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 6 
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 7 
หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างหลกัสตูร   
1. ระบบการจดัการศกึษา 8 
2. การด าเนินการหลกัสตูร 8 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 11 
4. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรอืงานวจิยั 20 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล  
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสติ 21 
2. การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น 21 
3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา 25 

 
 



 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

 หน้าท่ี 
หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต    
1. กฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 27 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนิสติ 27 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 28 
หมวดท่ี 6 การพฒันาอาจารย ์   
1. การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  29 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย์ 29 
หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพ   
1. การบรหิารหลกัสตูร  30 
2. การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน 30 
3. การบรหิารคณาจารย ์ 31 
4. การบรหิารบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 31 
5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านิสติ 32 
6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคมและ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑติ 32 
7. ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน  33 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร   
1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 34 
2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม 34 
3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 34 
4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรบัปรงุ 34 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก   ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2554 
ภาคผนวก ข   ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการร่างหลกัสตูร 
ภาคผนวก ค   รายงานผลการวพิากษ์หลกัสตูร 
ภาคผนวก ง   การส ารวจความคดิเหน็และความตอ้งการในการพฒันาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  
                   สาขาการออกแบบเพื่อธุรกจิ 
ภาคผนวก จ  ประวตัแิละผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา การออกแบบเพ่ือธรุกิจ 

หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2558 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
คณะ/สถาบนั/ส านัก    วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1. ช่ือหลกัสตูร 
   ภาษาไทย      ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา การออกแบบเพื่อธุรกจิ 
   ภาษาองักฤษ     Master of Arts Program in Design for Business 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
   ภาษาไทย         ชื่อเตม็   : ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (การออกแบบเพื่อธุรกจิ) 

              ชื่อยอ่    :  ศศ.ม. (การออกแบบเพื่อธุรกจิ) 
   ภาษาองักฤษ     ชื่อเตม็   :  Master of Arts (Design for Business)    

              ชื่อยอ่    :  M.A. (Design for Business) 
 

3. วิชาเอก/ แขนง : ไมม่ ี
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
    จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ 
 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
    5.1 รปูแบบ  
        หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการออกแบบเพื่อธุรกจิ  เปิดสอนเป็นหลกัสตูรระดบั 
        ปรญิญาโท ระยะเวลา 2 ปี แผน ก2  
    5.2 ภาษาท่ีใช้ 
        ภาษาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาไทย 
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    5.3 การรบัเข้าศึกษา 
        รบัผูเ้ขา้ศกึษาทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีใ่ชภ้าษาไทยได้  
    5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
        ไมม่ ี
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
        ใหป้รญิญาสาขาวชิาเดยีว 
 
 6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูร 
   หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา การออกแบบเพื่อธุรกจิ เป็นหลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2558 
   โดยจะเริม่ใชห้ลกัสตูรน้ีใน ภาคการศกึษาที ่1 ของปีการศกึษา 2559 

- ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจาก คณะกรรมการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
     ในการประชุมครัง้ที ่2/2558 เมือ่วนัที ่ 5  เดอืน มนีาคม  พ.ศ.2558 

- ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจาก สภาวิชาการ  
     ในการประชุมครัง้ที ่4/2558  เมือ่วนัที ่9  เดอืน มถุินายน  พ.ศ.2558 

- ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจาก สภามหาวิทยาลยั 
     ในการประชุมครัง้ที ่7/2558  เมือ่วนัที ่15 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2558 

 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
    หลกัสูตรมคีวามพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบับณัฑติศกึษา 
ในปีการศกึษา 2560  
 

 8. อาชีพท่ีประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
                ผู้ส าเรจ็การศึกษา สามารถประกอบอาชพีนักออกแบบในด้านต่างๆ ที่เข้าใจในระบบการวจิยัและ

พฒันา รวมทัง้ นักวจิยั อาจารย์ในระดบัอุดมศกึษา ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ ์
เป็นตน้ 

 
เป็นตน้  
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9. ช่ือ นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารย ์
    ผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 
ล าดั
บท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

1 ผศ.ดร.นพดล อนิทรจ์นัทร ์           ศป.บ. (การออกแบบเพื่อการแสดง) 
เกยีรตนิิยมอนัดบั 1, 2542 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  M.F.A. (Costume Design), 2549 Illinois State University, USA 
  ศศ.ด. (ศลิปวฒันธรรมวจิยั), 2555 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2 อ.ดร.เสาวลกัษณ์  พนัธบุตร ศศ.บ.(ศลิปะและการออกแบบ), 2534 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  ศป.ม.(ศลิปะสมยัใหม่), 2548 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  ศศ.ด.(ศลิปวฒันธรรมวจิยั), 2558 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

3 อ.ดร.วรีะนนัท ์ค านึงวุฒ ิ อ.บ. (ภาษาเยอรมนั), 2539 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  M.A. (International Business), 2540  Brunel University, UK 

  Ph.D. (Management), 2552 University of London, UK  
  

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
     จดัการเรยีนการสอนในสถานทีต่ ัง้ ไดแ้ก่ หอ้งบรรยาย และหอ้งปฏบิตักิาร  
  วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
           ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) รฐับาลไดก้ าหนด
ยุทธศาสตรใ์นการปรบัโครงสรา้งการค้าและการบรกิารให้สมดุลและยัง่ยนื รวมทัง้สรา้งบรรยากาศการ
ลงทุนที่ดีด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษา การปฏิรูปองค์กร     การปรับปรุง
กฎระเบยีบการพฒันามาตรฐานในดา้นต่าง ๆ อาทิ การพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยต้องมกีารปรบัการจดั
การศกึษาเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานไดแ้ละสนับสนุนความพยายามใน
การแก้ไขปญัหาสิง่แวดลอ้ม สรา้งความเป็นธรรมในการแข่งขนัและความรบัผดิชอบต่อสงัคมบนฐานของ
การเพิม่คุณค่าสนิค้าและบรกิารจากองค์ความรู้สมยัใหม่ ภูมปิญัญาท้องถิ่น นวตักรรมและการบรหิาร
จดัการทีด่เีพื่อสนบัสนุนการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยใหท้ดัเทยีมนานาประเทศ
ในอนาคต 
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         11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาสงัคมและวฒันธรรม 
             ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) รฐับาลไดก้ าหนด
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการพฒันาประเทศทัง้ในมติิของจรยิธรรมและมติิของความรู้มุ่งสู่ “สงัคมที่มคีวามสุข
ยัง่ยนื” โดยน าแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิตั ิทัง้ยงัเร่งการปฏริปูการศกึษา ขยายรูปแบบ
การเรยีนการสอนที่มุ่งการ “เรยีนให้รู้” การพฒันาหลกัสูตรเศรษฐกจิพอเพยีงควบคู่กบั การพฒันาด้าน
จติใจ เพื่อใหรู้เ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงสู่สงัคมบนฐานความรู ้และเพิม่ขดีความสามารถของประเทศ ซึง่การ
พฒันาภาคสงัคมไทยนัน้ก็ยงัไม่สมดุลทัง้ในเชงิโครงสรา้งและเชงิพฤตกิรรม จงึส่งผลใหเ้กดิความขดัแย้ง
และความรุนแรง ดงันัน้ รฐับาลจงึจ าเป็นต้องเร่งปรบัปรุงในด้านทรพัยากรมนุษยส์าธารณสุข การศกึษา 
ทกัษะแรงงาน วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น รวมถึงการออกแบบสังคมที่มีคุณภาพและมีความ
สมานฉันท์ (social cohesion) ไปพรอ้มๆ กนั โดยมุ่งให้เกดิสงัคมเชงิสรา้งสรรค์ ภายใต้การเชื่อมโยง
พืน้ฐานทางดา้นเศรษฐกจิควบคู่กบัวฒันธรรมก่อใหเ้กดินวตักรรมสมยัใหม่ 
 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ   
      ของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสตูร 
     จากผลกระทบของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ร่วมกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของการพัฒนาหลกัสูตรการออกแบบเพื่อธุรกิจ ตลอดจนการศึกษาถึง
ศักยภาพและคุณสมบัติของบุคลากร พบว่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีคณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์ในการสอน ตลอดจนท าการวจิยัในสาขาที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบ การ
บรหิารธุรกิจ การพฒันาสื่อมลัติมเีดยี พฒันาสู่ความเป็นพหุวชิา (Multidisciplinary) และสหสาขาวชิา 
(Interdisciplinary) มากยิง่ขึน้ วทิยาลยัฯ จงึได้พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิโดยมุ่งผลติบณัฑติที่มศีกัยภาพพรอ้มทางด้านการออกแบบที่สามารถมรีะบบการจดัการ
ทางธุรกิจ สามารถต่อยอดธุรกิจและพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้ร ับไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ในการด าเนินชวีติและสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่ของตนเองได้
รวมถงึยงัมุง่เน้นการสรา้งองคค์วามรูใ้นการท าวจิยัเพื่อพฒันาสงัคมและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ร
และประเทศต่อไปได ้
           นอกจากนี้วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมไดท้ าการส ารวจความคดิเหน็และความต้องการในการ
พฒันาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้แก่ นิสิต นักศึกษาด้านการออกแบบ และด้านธุรกิจใน
ระดบัอุดมศึกษาทัง้ภาครฐัและเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวขอ้ง และกลุ่มประชาชนทัว่ไป จ านวน 
400 ตวัอย่าง โดยผลการส ารวจมคีวามคดิเหน็ในทางตรงกนัทีอ่ยากใหม้กีารเปิดหลกัสูตรนี้ และต้องการ
ใหม้กีารบรูณาการระหว่างศาสตรด์า้นการออกแบบและดา้นธุรกจิ รายละเอยีดตามภาคผนวก ง  
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       12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
           สถานการณ์หรอืการพฒันาทางการศกึษาในปจัจุบนัทีใ่หค้วามส าคญักบัความสามารถในการจดั
การศึกษาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจและการแข่งขนันัน้จะเห็นได้ว่าเป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้อ งกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ  ที่มุ่ ง เ น้นการมีส่ วนร่ วมกับสังคมในการสืบสาน  
และสรา้งเสรมิภมูปิญัญาใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีโดยยดึหลกัจรยิธรรมทางวชิาการและหลกัการให้การศกึษาแก่ประชาชน นอกจากนัน้ การ
สื่อสารนับเป็นปจัจยัส าคญัในการถ่ายทอดและสรา้งความเขา้ใจกบัชุมชุน  ดงันัน้การพฒันาหลกัสูตรใน
ครัง้นี้จงึใหค้วามส าคญักบัการพฒันาหลกัสตูรบนฐานสมรรถนะเพื่อมุ่งเน้นการพฒันาคนใหม้ปีระสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัิงานทัง้ในเชงิวชิาการและวชิาชพีในศาสตร์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมบนฐานคุณธรรม
จรยิธรรมต่อไป 
 

 13. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 
         โดยพื้นฐานหลกัสูตรของวทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มนีโยบายในการเชื่อมโยงศาสตร์ ใน
แขนงต่างๆ อาท ิการออกแบบ การบรหิารธุรกจิ การสื่อสาร คอมพวิเตอร ์สื่อเทคโนโลยแีละศลิปะ เขา้ไว้
ดว้ยกนั ท าให้นิสติไดเ้ชื่อมโยงการเรยีนการสอนกบัหลกัสูตรอื่นๆ ต่างคณะ อาท ิ คณะศลิปกรรมศาสตร ์
คณะสงัคมศาสตร ์คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร เป็นตน้ 
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หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 
    1.1 ปรชัญาของหลกัสูตร 

 การออกแบบเพื่อธุรกจิบนพืน้ฐานการวจิยัและพฒันา สู่เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
 

    1.2 ความส าคญัของหลกัสตูร 
หลกัสูตรที่เปิดสอนด้านการออกแบบในระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย เท่าที่เป็นอยู่ล้วนเป็น

หลกัสูตรที่ได้รบัอทิธพิลจากระบบคดิของตะวนัตกเป็นหลกั ท าให้การผลติบณัฑติเท่าที่ผ่านมามุ่งเน้น
การสรา้งนักออกแบบในสไตล์ของตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้การฝึกปฏบิตัขิองผู้เรยีนใช้แนวคดิ
และสไตล์การออกแบบของตะวนัตกเป็นต้นแบบเป็นตวัอย่างในการพฒันาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งขาด
ลกัษณะการประยุกต์ใช้การวจิยัและพฒันา(R&D) และการประยุกต์ใช้อตัลกัษณ์ชุมชน ตลอดจนอัต
ลกัษณ์ไทย เพื่อการสร้างสรรค์งานออกแบบ ผลงานทัง้หลายเหล่านัน้จงึมทีศิทางเฉกเช่นเดยีวกับ
ผลงานการออกแบบของตะวนัตก ทว่าปจัจุบนั ปรากฎการณ์ของโลกโลกาภวิฒัน์ ซึง่เกี่ยวพนักบัระบบ
ธุรกจิส่งผลใหน้ักออกแบบต้องตระหนักถงึการสรา้งผลงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะตน อนัมคีวามแตกต่างไป
จากผลงานของนกัออกแบบอื่นๆ ในตลาด  

นักออกแบบของไทยต้องเผชญิหน้ากบัการสรา้งสรรค์ผลงานของทัง้ชาตติะวนัตกและตะวนัออก 
ส่งผลให้นักออกแบบเหล่านัน้จ าเป็นต้องแสวงหาเครื่องมอืหรือกระบวนการพฒันาสร้างสรรค์งาน
ออกแบบทีม่ลีกัษณะเฉพาะตนมากยิง่ขึน้ ในการณ์นี้ การวจิยัและพฒันานับว่าเป็นเครื่องมอืทีม่บีทบาท
ส าคญัในการช่วยนักออกแบบของไทย ดว้ยเหตุทีก่ารวจิยัและพฒันาเป็นกระบวนการที่จะสามารถช่วย
ให้นักออกแบบพัฒนาแรงดลใจ ความคิดรวบยอด ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดย
ประยกุตใ์ชม้รดกทางวฒันธรรม ภูมปิญัญา และอตัลกัษณ์ของชุมชนและคนไทย เพื่อสรา้งสรรค์ผลงาน
ทีม่ลีกัษณะเฉพาะแห่งตนไดเ้ป็นอยา่งด ี

จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม ในฐานะสถาบนัอุดมศกึษาทีม่กีาร
จดัการเรยีนการสอนในดา้นการออกแบบ และบรหิารธุรกจิ เหน็ควรว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง
พฒันาหลกัสูตรที่จะช่วยพฒันาสมรรถนะของนักออกแบบของไทยให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เหตุนี้เองการออกแบบเพื่อธุรกิจจงึเกิดขึ้นจากการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการการออกแบบ และ
ศาสตรด์า้นการบรหิารธุรกจิ 
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    1.3 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
        เพื่อผลติมหาบณัฑติสาขาการออกแบบเพื่อธุรกจิทีม่คีุณลกัษณะดงันี้ 
        1. สามารถผสานความรูท้างดา้นการออกแบบและแนวคดิทางธุรกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
        2. สามารถใชก้ารวจิยั เพื่อประโยชน์ในการออกแบบพฒันาสรา้งสรรคง์านไดอ้ยา่งมคีุณภาพและมี
 ลกัษณะเฉพาะตน บนพืน้ฐานของคุณธรรม จรยิธรรม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 

2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนพฒันา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยทุธ์ ตวับ่งช้ี 
1 .  มีก า รพัฒน าแล ะ ป รับป รุ ง
หลกัสูตรการออกแบบเพื่อธุรกจิให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคมและความต้องการของนิสติที่
จบการศกึษาแลว้และให้มมีาตรฐาน
ไมต่ ่ากว่าที ่สกอ.ก าหนด 

1. ติดตามประเมินหลักสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ  

1. เอกสารปรบัปรงุหลกัสตูร 
2. รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร 

2. ปรบัปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้อง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

1.ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ใ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ประกอบการทางด้านการ
ออกแบบเพื่อธุรกจิ 
2 .  ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน
เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ก า ร
ออกแบบเพื่อธุรกจิ 

1. รายงานผลการประเมนิความพงึ
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 
2. ความพงึพอใจในทกัษะ ความรู้
ความสามารถในการท างานของ
บณัฑติโดยเฉลีย่ในระดบัด ี
3. มหีน่วยงานภาครฐัเขา้ร่วมอย่าง
น้อย 3 หน่วยงาน 
4. มหีน่วยงานภาคเอกชนเขา้ร่วม
อยา่งน้อย 3 หน่วยงาน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

 1. ระบบการจดัการศึกษา 
     1.1 ระบบ 

     การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา  
หนึ่งภาคการศกึษาปกต ิมรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์ เป็นการจดัการศกึษาเต็มเวลา 
เป็นไปตามระเบยีบและข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าด้วย การศกึษาระดบับณัฑติศึกษา 
พ.ศ. 2554 

     1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
          ไมม่ ี
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ไมม่ ี
 

2. การด าเนินการหลกัสตูร 
    2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
        วนัศุกร(์นอกเวลาราชการ) และ เสาร-์อาทติย ์ 
    2.2 คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 
         1. เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่พีืน้ฐานดา้นการออกแบบและ/หรอืศลิปะ 
         2. มคีุณสมบตัติามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา    
             พ.ศ.2554 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
         นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการออกแบบเพื่อธุรกิจ อาจจะ
ประสบปญัหาดา้นระบบการคดิวเิคราะห ์การรวบรวมขอ้มลู และการประมวลผลเชงิวจิยัและพฒันา 
      2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 
          1. จดัใหม้กีจิกรรมในรายวชิาทีส่่งเสรมิระบบการคดิวเิคราะห ์การรวบรวมขอ้มลู และการประมวลผล
เชงิวจิยัและพฒันา 
          2. ควบคุมประสทิธภิาพของอาจารยท์ีป่รกึษานิสติในชัน้ปีแรก ให้มกีารพบ และใหค้ าปรกึษาอย่าง
ใกลช้ดิ และมคีวามถีเ่ป็นพเิศษ  
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     2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชัน้ปีที ่1 10 - 10 - 10 
ชัน้ปีที ่2 - 10 - 10 - 

จ านวนนิสติสะสม - 10 10 10 10 
คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 10 - 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

           หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาการออกแบบเพื่อธุรกจิ มคี่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอด 
           หลกัสตูรประมาณ 200,000 บาท/ นิสติ 1 คน (รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยตามตารางแนบ) 
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งบประมาณรายจ่าย หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (นอกเวลา) 

 

รายการ ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม/
นิสิต 1 คน 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน 
1. ค่าตอบแทนผูส้อน หน่วยกิต บาท/ชัว่โมง ครัง้/ภาคเรียน เป็นเงิน   
    - ค่าตอบแทนผูส้อน 36 1,200 18 777,600   

รวมค่าตอบแทนผูส้อน 777,600  
2. ค่าวสัดุประกอบการเรยีนการสอน  100,000  
3. ค่าครุภณัฑท์ีต่อ้งใชส้ าหรบันสิติหนึ่งกลุ่ม  75,000  
4. ทุนเรยีนพฒันานิสติ 100,000  
5. ค่าใชจ้่ายเพือ่การประชาสมัพนัธ ์ 25,240  
6. กจิกรรมในโครงสรา้งหลกัสตูร คน งบประมาณ ครัง้ เป็นเงิน   
   - สมัมนาทางวชิาการ 10 30,000 2 600,000   
   - การศกึษาดงูาน 10 45,000 1 450,000   

รวมค่ากจิกรรมในโครงสรา้งหลกัสตูร 1,050,000  
ค่าใช้จ่ายรวม 2,127,840  
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อนิสิต 1 คน (นิสิตขัน้ต า่ 20 คน)  106,392 

 หมวดค่าใช้จา่ยส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านัก 
1. งบพฒันาหน่วยงาน (ข ัน้ต ่า รอ้ยละ 5) 10,000  
2. งบวจิยัของหน่วยงาน (ข ัน้ต ่า รอ้ยละ 5) 10,000  
ค่าใช้จ่ายรวม 20,000 126,392 

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์
1. ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์(อตัราต่อหวั) 15,000  
ค่าใช้จ่ายรวม 15,000 141,392 

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั 
1. กองทุนพฒันามหาวทิยาลยั (รอ้ยละ 15) 30,000  
ค่าใช้จ่ายรวม 30,000 171,392 

 หมวดค่าใช้จา่ยส่วนกลางระดบัมหาวิทยาลยั 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง ปี งบประมาณ  เป็นเงิน   
    - ค่าส่วนกลางมหาวทิยาลยั 2 4,360  8,720   
    - ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง 2 3,000  6,000   
    - ค่าธรรมเนียมส านกัคอมพวิเตอร ์ 2 1,040  2,080   
    - ค่าธรรมเนียมบณัฑติวทิยาลยั 2 5,904  11,808   

รวมค่าใชจ้่ายส่วนกลาง 28,608  
ค่าใช้จ่ายรวม 28,608 200,000 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร (ถวัเฉล่ีย) 200,000 
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     2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชัน้เรียน  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 
           นิสติทีเ่คยเรยีนในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นมาก่อน เมื่อเขา้ศกึษาในหลกัสูตรนี้ สามารถเทยีบโอนหน่วย
กติได้ ทัง้นี้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าด้วย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ. 
2554 
**การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การเทยีบโอนหน่วยกติของรายวชิาในระดบัเดยีวกนัทีไ่ดเ้คย
ศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ทีม่หาวิทยาลัยรับรอง เพือ่นับเป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษา  
ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ** 
 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 
     3.1 หลกัสตูร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกติ  

            เป็นหลกัสตูร มหาบณัฑติ แบบ ก 2 โดยมจี านวนหน่วยกติรายวชิาเท่ากบั 24 หน่วยกติ และ 
            ปรญิญานิพนธ ์12 หน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ 

           3.1.2 โครงสรา้งหลกัสตูร  
 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1. วชิาบงัคบั 9 
2. วชิาเลอืก 15 
3. ปรญิญานิพนธ ์ 12 
จ านวนหน่วยกิตรวม(ไม่น้อยกว่า) 36 
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         3.1.3 รายวชิา 
1.  หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต ดงัน้ี 
อธ 501 วจิยัและพฒันาเพื่อการออกแบบ    3(2-2-5) 
DB 501 Research and Development in Design  
อธ 511 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการออกแบบเพื่อธุรกจิ    3(2-2-5) 
DB 511 Innovation and Technology in Design for Business  
อธ 522 แนวคดิเชงิธุรกจิ    3(3-0-6) 
DB 522 Business Perspective  

 
2.  หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต ดงัน้ี 
อธ 502 สมัมนาวจิยัและพฒันาในการออกแบบเพื่อธุรกจิ   3(1-4-4) 
DB 502 Seminar in Research and Development in Design for Business  
อธ 512 อตัลกัษณ์ไทยและการออกแบบเพื่อธุรกจิ    3(2-2-5) 
DB 512 Thai Identity and Design for Business  
อธ 513 ปฏบิตักิารออกแบบเพื่อธุรกจิ     3(1-4-4) 
DB 513 Design Studio for Business  
อธ 514 สมัมนาปฏบิตักิารดา้นการออกแบบเพื่อธุรกจิ 3(1-4-4) 
DB 514 Seminar in Design Studio for Business  
อธ 515 ประเดน็ปจัจุบนัในการออกแบบเพื่อธุรกจิ 3(2-2-5) 
DB 515 
อธ  521 
DB 521 

Current Issue in Design for Business 
สมัมนาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
Seminar in Consumer Insight                                   

 
     3(1-4-4)     
 

อธ 523 
DB 523 
อธ 524 
DB 524 
อธ 525 
DB 525 

กลยทุธก์ารสรา้งแบรนด์  
Brand Strategy 
การโปรโมทงานสื่อดจิทิลั  
Digital  Media Promotion 
ความรบัผดิชอบขององคก์รทีม่ต่ีอสงัคม  
Corporate Social Responsibility 

3(3-0-6) 
 

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

 
3.  ปริญญานิพนธ ์จ านวน  12  หน่วยกิต 
อธ 531 ปรญิญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 
DB 531 Thesis   
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ความหมายของรหสัวิชา 
1) รหสัตวัอกัษร  อธ (DB)      หมายถงึ  รายวชิาในสาขาวชิาการออกแบบเพื่อธุรกจิ 
2) รหสัตวัเลข    เลขตวัแรก    หมายถงึ  หมวดวชิาแกนของระดบัมหาบณัฑติ 
                     เลขตวักลาง   หมายถงึ  หมวดวชิาของหลกัสตูร 
                                 0    หมายถงึ  หมวดวชิาวจิยั 
      1    หมายถงึ  หมวดวชิาการออกแบบ 
                                 2    หมายถงึ  หมวดวชิาธุรกจิ 
                                 3    หมายถงึ  หมวดวชิาศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ปรญิญานิพนธ์ 
                      เลขตวัทา้ย   หมายถงึ  แสดงล าดบัทีข่องรายวชิาในแต่ละหมวดวชิา 
3) ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกติ 
    เลขรหสันอกวงเลบ็           หมายถงึ   จ านวนหน่วยกติทัง้หมดของแต่ละรายวชิา 
    เลขรหสัในวงเลบ็ตวัที ่1     หมายถงึ   จ านวนชัง่โมงการบรรยาย 
    เลขรหสัในวงเลบ็ตวัที ่2     หมายถงึ   จ านวนชัง่โมงปฏบิตักิาร 
    เลขรหสัในวงเลบ็ตวัที ่3     หมายถงึ   จ านวนชัง่โมงทีศ่กึษาดว้ยตนเอง 
 

           3.1.4 แผนการศกึษา 
   ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 

รหสัวิชา                                    ช่ือวิชา            หน่วยกิต 
อธ 501 วจิยัและพฒันาเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 

อธ 511 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการออกแบบเพื่อธุรกจิ 3(2-2-5) 
อธ 522 แนวคดิเชงิธุรกจิ 3(3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9      

   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
                วชิาเอกเลอืก  9 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
                  วชิาเอกเลอืก 6 

รวมจ านวนหน่วยกิต 6 
   

  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
อธ 531 ปรญิญานิพนธ ์ 12 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 
**หมายเหตุ นิสติอาจได้รบัการพจิารณาให้ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาเพิม่เติม ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร** 
 
           3.1.5 ค าอธบิายรายวชิา 
 1. หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต  ดงัน้ี  
อธ 501  วจิยัและพฒันาเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) 
DB 501  Research and Development in Design  
 
 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจยัและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ โดยการก าหนดปญัหา 
สมมตฐิาน  การออกแบบการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง กระบวนการทดลองและพฒันา โดยมุ่งเน้น
ถงึระบบ และการเชื่อมโยงความคดิในการพฒันาการออกแบบ 

  
   
อธ 511 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการออกแบบเพื่อธุรกจิ 3(2-2-5) 
DB 511 Innovation and Technology in Design for Business  
 ศกึษาวเิคราะห์หลกัการและทฤษฎีเกี่ยวกบันวตักรรม เทคโนโลยอีนัเกี่ยวเนื่องกบั การ

ออกแบบเพื่อธุรกจิ  แนวโน้มของงานออกแบบเพื่อธุรกจิในศตวรรษใหม่   ทดลองพฒันา
แนวคดิ และประยกุตใ์ชน้วตักรรมกบังานออกแบบเพื่อธุรกจิ 
 

  3(2-2-5) 
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อธ 522 แนวคดิเชงิธุรกจิ                                                          3(3-0-6) 
DB 522 Business Perspective 
 ศกึษาคน้ควา้ แนวคดิ และทฤษฎทีีจ่ าเป็นเกี่ยวกบัธุรกจิ แนวโน้ม และองคป์ระกอบส าคญั 

ในด้านการบรหิารจดัการ กระบวนการวางแผน และการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกจิดา้นการ
ออกแบบ ส าหรบัตลาดผูบ้รโิภค  ตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ ในสภาพแวดลอ้ม
ทางการตลาดที่ต่างกนั รวมไปถงึพลวตั และการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่มผีลกระทบต่อ
ธุรกจิ 

2.   หมวดวิชาเลือก  ก าหนดให้เรียน  15 หน่วยกิต  ดงัน้ี 
อธ 502 สมัมนาวจิยัและพฒันาในการออกแบบเพื่อธุรกจิ                                         3(1-4-4) 
DB 502  Seminar in Research and Development in Design for Business  
 
 
 
 
 
 
อธ 512 

สมัมนา อภปิราย แลกเปลีย่นแนวคดิ   เกีย่วกบังานวจิยัและพฒันาเพื่อการออกแบบเพื่อ 
ธุรกจิ ในมติสิถานภาพปจัจุบนั  แนวโน้มต่องานออกแบบเพื่อธุรกจิในอนาคต รวมทัง้การ 
น าเสนอแนวคดิ  และมติใิหมข่องการวจิยัและพฒันาเพื่อการออกแบบเพื่อธุรกจิในบรบิท 
ของสงัคมไทยปจัจบุนั  หลกัการท าวจิยัและพฒันา  รปูแบบการออกแบบงานวจิยั  เพื่อ 
ประโยชน์ในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์อนัเกีย่วเนื่องในงานออกแบบ 
 
อตัลกัษณ์ไทยและการออกแบบเพื่อธุรกจิ            3(2-2-5) 

DB 512  Thai Identity and Design for Business 
 ศกึษาวเิคราะหเ์กีย่วกบัอตัลกัษณ์ไทย  ภมูปิญัญาพืน้บา้น   การประยกุตใ์ชอ้ตัลกัษณ์ 

ในงานออกแบบเพื่อธุรกจิ  แนวโน้มการใชอ้ตัลกัษณ์ในงานออกแบบในกระแสธุรกจิโลก 
ปจัจบุนั 

อธ 513 ปฏบิตักิารออกแบบเพื่อธุรกจิ     3(1-4-4) 
DB 513  Design Studio for Business  
 ฝีกปฏบิตัดิา้นการออกแบบเพื่อธุรกจิ ทดลองประยกุตใ์ชท้ฤษฎแีละแนวคดิ เทคนิค       

กระบวนการ เพื่อการพฒันาสรา้งสรรคง์านออกแบบเพื่อธุรกจิ 
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อธ 514  สมัมนาปฏบิตักิารดา้นการออกแบบเพื่อธุรกจิ                                        3(1-4-4) 
DB 514 Seminar in Design Studio for Business 
 สมัมนา อภปิราย แลกเปลี่ยนแนวคดิเกี่ยวกบังานออกแบบเพื่อธุรกจิ ในประเดน็ของ

ทฤษฎีและแนวคิด เทคนิค กระบวนการ แนวโน้มที่ส่งผลต่อการตลาดของงาน
ออกแบบในบรบิทสงัคมโลก 
 

อธ 515 
DB 515 
 
 
 
 
อธ 521 
DB 521 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ปจัจบุนัในการออกแบบเพื่อธุรกจิ                                            3(2-2-5) 
Current Issue in Design for Business 
ศกึษา วเิคราะหป์ระเดน็ปจัจบุนัในงานออกแบบเพื่อธุรกจิ กรณีศกึษาเกี่ยวกบัแนวโน้ม 
ปญัหา สถานการณ์ปจัจุบนัของงานออกแบบเพื่อธุรกจิ ทดลองพฒันารูปแบบจ าลอง
ของงานออกแบบเพื่อธุรกจิทีส่อดคลอ้งกบัแนวโน้มธุรกจิในปจัจบุนั   
 
สมัมนาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค                                                             3(1-4-4) 
Seminar in Consumer Insight 
สมัมนา อภปิราย แลกเปลี่ยนแนวคดิเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บรโิภค  โดยพจิารณาถึง
ประเด็นปจัจยัต่างๆ ที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคกบังานออกแบบ ปจัจยัที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค  ปจัจยัด้านวฒันธรรมและสังคม 
ปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ ปจัจยัด้านจติวทิยา พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ
สนิคา้ ในการศกึษาจะเน้นกรณศีกึษาและการอภปิรายเป็นหลกั 
 

อธ 523 กลยทุธก์ารสรา้งแบรนด์      3(3-0-6) 
DB 523 Brand Strategy   
 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิด และหลกัการกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ โดยค านึงถึง

ลกัษณะของกลุ่มผู้บรโิภค และการตลาด ตลอดจนความต้องการ และความคาดหวงั
ของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอแบรนด ์

  
อธ 524 การโปรโมทงานสื่อดจิทิลั 3(3-0-6) 
DB 524  Digital Media Promotion  
 ศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบัแนวคดิการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อการตระหนักรู ้ก าหนดบทบาท วางต าแหน่งสนิค้าในตลาด 
ตลอดจนการเพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้ 

  



-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------  

หลกัสตูร ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา การออกแบบเพือ่ธุรกจิ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2558                               17 

 

อธ 525 ความรบัผดิชอบขององคก์รทีม่ต่ีอสงัคม 3(2-2-5) 
DB 525 Corporate Social Responsibility  
 
 
 

ศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎคีวามรบัผดิชอบขององคก์รทีม่ต่ีอสงัคมโดยอาศยั
หลกัการวเิคราะห ์ กระแสสงัคม  สภาวะปญัหา  การเปลีย่นแปลง  ผลกระทบ  โดยให้
ความส าคญักบัการรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 
 
 
 

3.  ปริญญานิพนธ ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
อธ 531 ปรญิญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 
DB 531 Thesis  
 ศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ทีส่นใจดา้นการออกแบบเพื่อธุรกจิอนัก่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม ่ 

ตามรปูแบบและวธิกีารวจิยัในแนวทาง  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ควบคุมปรญิญานิพนธ ์เรยีบเรยีงรายงานผลการศกึษาอย่างเป็นรูปแบบและน าเสนอ
ปรญิญานิพนธ์  การเขยีนรายงานการวจิยัเพื่อการเผยแพร่ จรยิธรรมในการท าวจิยั 
และจรยิธรรมในการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
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3.2  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
      3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
ล าดบั
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

1* ผศ.ดร.นพดล อนิทรจ์นัทร ์           ศป.บ. (การออกแบบเพื่อการแสดง) 
เกยีรตนิิยมอนัดบั 1, 2542 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  M.F.A. (Costume Design), 2549 Illinois State University, USA 

  ศศ.ด. (ศลิปวฒันธรรมวจิยั), 2555 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2* อ.ดร.เสาวลกัษณ์ พนัธบุตร ศศ.บ.(ศลิปะและการออกแบบ), 2534 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  ศป.ม.(ศลิปะสมยัใหม)่, 2548 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  ศศ.ด.(ศลิปวฒันธรรมวจิยั), 2558 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

3* อ.ดร.วรีะนันท ์ค านึงวฒุ ิ อ.บ. (ภาษาเยอรมนั), 2539 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  M.A. (International Business), 2540  Brunel University, UK 
  Ph.D. (Management), 2552 University of London, UK 
4 ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรจุ ิ B.B.A. (Management), 2542 City University, USA 
  M.B.A. (Management & Marketing), 2543 City University, USA 
  กศ.ด. (การศกึษาผูใ้หญ่), 2550 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
5 อ.วรรณยศ บุญเพิม่ ศป.บ.(เซรามกิส)์, 2548 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  Fd.A. (Art Interior Design), 2551 University of the Arts London 
  M.A. (Design Spatial), 2552 Kingston University 

 

 

*  หมายถึง อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร   
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           3.2.2 อาจารยป์ระจ า  

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

1 รศ.พฤทธิ ์ ศุภเศรษฐศริ ิ M.F.A.(Theatre & Costume Design), 
2531 

Illinois State University, USA 

2 ผศ.ดร.นพดล อนิทรจ์นัทร ์ ศศ.ด. (ศลิปวฒันธรรมวจิยั), 2555 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
3 ผศ.ดร.สามมติ ิสขุบรรจง ศศ.ด.(ศลิปวฒันธรรมวจิยั), 2554 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
4 ผศ.ดร.กติตกิรณ์ นพอุดมพนัธุ์ ศป.ด.(การวจิยัและสรา้งสรรค์

ศลิปกรรม), 2555ว 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5 ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรจุ ิ กศ.ด. (การศกึษาผูใ้หญ่), 2550 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
6 อ.ดร.วรีะนันท ์ค านึงวฒุ ิ Ph.D. (Management), 2552 University of London, UK 
7 อ.ดร.ชชัฎา อคัรศรวีร Ph.D. (Educational Technology), 

2554 
University of Northern Colorado, 
USA 

8 อ.ดร.จารวุสั หนูทอง กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา), 2553 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
9 อ.ดร.ภทัธริา ธรีสวสัดิ ์ กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร), 

2553 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

10 อ.ดร.เสาวลกัษณ์ พนัธบุตร ศศ.ด.(ศลิปวฒันธรรมวจิยั), 2558 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
11 อ.กติศิกัดิ ์เยาวนานนท์ ศป.ม. (ออกแบบนิเทศศลิป์), 2553 มหาวทิยาลยัศลิปากร 
12 อ.ปิลนัลน์ ปณุญประภา M.F.A. (Scene Design), 2552 Illinois State University, USA 
13 อ.ญาณวฒุ ิเศวตธกุิล วท.ม. (การวจิยัเพื่อการบรหิารและการ

จดัการ), 2552 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์

14 อ.รนิบุญ  นุชน้อมบุญ กศ.ม. (ศลิปศกึษา), 2548 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

   
          3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คณุวฒิุและสาขาวิชา 

1 ศ.ดร.วริุณ ตัง้เจรญิ ศาสตราจารย ์ Ph.D.(Art Education), USA 
2 ศ.กติตคิณุ ดร.สรุพล วริฬุหร์กัษ์ ศาสตราจารย ์ Ph.D.(Drama and Theatre) , USA 
3 Prof. Dan Willhem Professor M.F.A.(Design) ,USA 
4 Prof. John Charles Stark Professor M.F.A.(Scene Design&Scene Painting) ,USA 
5 รศ.กติมิา สรุสนธ ิ รองศาสตราจารย ์ M.A.(Mass Communication) 
6 รศ.วรรณรตัน์ ตัง้เจรญิ รองศาสตราจารย ์ M.A.(Design) ,USA 
7 Assoc. Prof. Dr. Anissa Fung Associate Professor D.F.A.(Design) 
8 Assoc. Prof. Lauren Lowel Associate Professor M.F.A.(Costume Design) ,USA 
9 ผศ.ดร.ปรชีา วจิติรธรรมรส ผูช้่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Management of Technology) 
10 ผศ.สรรเสรญิ มลินิทสตูร ผูช้่วยศาสตราจารย ์ M.A.(Painting) 
11 อ.ดร.ธรีพนัธ ์โล่หท์องค า อาจารย ์ Ph.D.(Business) 
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4. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  
     4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  ปริญญานิพนธ์ คือ การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัย 
เพื่อสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทางการออกแบบเพื่อธุรกจิ รวมถงึขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั
และน าเสนอผลงานการวจิยั  โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษาเป็นผูค้วบคุมดูแล ทัง้นี้โดยมกีระบวนการขัน้ตอน
ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอเค้าโครงวิจ ัยต่อคณะกรรมการ
พจิารณาเคา้โครงวจิยั การแต่งตัง้กรรมการทีป่รกึษาในการสอบปากเปล่า เป็นตน้ 
    4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
            มาตรฐานการเรยีนรูใ้ห้เป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานคุณวุฒริะดบับณัฑติศกึษา 
และการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยการประเมนิคุณภาพปรญิญานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 
กระบวนการวจิยั การเขยีน และการสอบปากเปล่า 
     4.3 ช่วงเวลา  

   ปีที ่2 ภาคการศกึษาที ่1 เป็นตน้ไป 
     4.4 จ านวนหน่วยกิต   
             12  หน่วยกติ 
     4.5 การเตรียมการ 
             มกีารก าหนดชัว่โมงการให้ค าปรกึษา โดยแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลอื จดัท าการนัดหมายใหค้ าปรกึษา ให้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัโครงงานผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
ทางวทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม และปรบัปรุงใหม้คีวามทนัสมยัเสมอ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2554 
     4.6 กระบวนการประเมินผล 

  ประเมนิผลเกีย่วกบัการท าปรญิญานิพนธ ์ไดก้ าหนดการประเมนิเป็นขัน้ตอน ดงันี้ 
4.6.1 การสอบวดัคุณสมบตั ิ

4.6.2 การสอบหวัขอ้และโครงรา่งปรญิญานิพนธ ์

4.6.3 การประเมนิความก้าวหน้าการท าปรญิญานิพนธจ์ากการสมัมนา 

4.6.4 การสอบปรญิญานิพนธ ์
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 
คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนิสิต 

ดา้นการประสานความรูด้า้นศาสตรแ์ละศลิป์ การศึกษาในแต่ละรายวิชาส่วนใหญ่ต้องใช้การวิจยัและ
พฒันา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอนัเกี่ยวข้องกบัระบบธุรกิจ
และการตลาด  

ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณ  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและผลกระทบ 
จากงานด้านการออกแบบเพื่อธุรกิจที่มต่ีอสงัคมโดยรวม 
รวมทัง้ลิขสิทธิท์างปญัญา กฎหมายและจริยธรรมที่
เกีย่วขอ้งดว้ย 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1. ตระหนกัในคุณค่าของ
คุณธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณ 
การเสยีสละและความซื่อสตัย์
สุจรติ 

- หลกัสูตรมุ่งเน้นให้ตระหนักถึง
ลขิสทิธิท์างปญัญา 
- ส่งเสริมให่นิสิตสร้างสรรค์
ผลงานโดยไม่ลอกเลียนแบบ
ผลงานผูอ้ื่น ตลอดจนตระหนักถงึ
สิง่แวดลอ้มและสงัคม  
 
 

- พจิารณาความเป็นต้นแบบจาก
ผ ล ง านที่ ผู้ เ รี ย น ส ร้ า ง ส ร ร ค ์    
ประเมนิผลงานออกแบบ และการ
น าเสนอความคดิ ของผูเ้รยีน  
- ประเมนิจากความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิานเป็นทมี การท างาน
วจิยั และการเข้าร่วมกิจกรรมใน
การใช้องค์ความรู้ทางการศึกษา
ท าประโยชน์ต่อสงัคม 

- ประเมนิจากความซื่อสตัย์ และ
จรรยาบรรณในการสอบ และจาก
การเขยีนงานวชิาการ 
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2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 
1 .  มีค วามรู้ แ ละความเข้า ใ จ
เ กี่ ย ว กับ แนว คิดทฤษฎีแ ล ะ
หลกัการที่ส าคญัต่อการออกแบบ
เพื่อธุรกจิ 

- ใ ช้ ก า ร เ รี ย นก า ร ส อ น โ ด ย
ค านึ งถึงความสมดุลระหว่ าง
ทฤษฎีและการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบเพื่อธุรกจิ 

- ประเมนิจากผลงานสร้างสรรค์
และรายงานการศึกษาค้นคว้าที่
น าเสนอต่อชัน้เรยีน 

2. สามารถประยุกต์ใช้การวิจ ัย
และพฒันาประสานกบัองคค์วามรู้
ด้ า น ชุ ม ชุ น  ม า ใ ช้ เ พื่ อ ก า ร
ออกแบบเพื่องานธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม  

- ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ใ ช้
ก ระบวนการวิจัยและพัฒนา
ป ร ะ ส า น กั บ อ ง ค์ ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชนในการ
สร้างสรรค์ผลงานออกแบบเพื่อ
ธุรกจิ 
  

- ประเมนิจากผลงานสร้างสรรค์
และรายงานการศึกษาค้นคว้าที่
น าเสนอต่อชัน้เรยีน 
- ประเมนิจากการจดัท าโครงร่าง
ปรญิญานิพนธ ์

- การสอบประมวลความรู้ การ
สอบวัดคุณสมบัติ และการสอบ
ปรญิญานิพนธ ์

 
 

  
   2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1. คดิอยา่งมวีจิารณญาณและ
อยา่งเป็นระบบ 

- ก าหนดใหผู้เ้รยีนใชก้ระบวนการ
ศกึษาคน้ควา้ การวจิยัและพฒันา 
ป ร ะ ส า น กั บ ก า ร อ อ ก แ บ บ
สรา้งสรรค ์
- ก าหนดให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ความคดิ วเิคราะห ์วจิารณ์ ในชัน้
เรยีน 

- ประเมนิจากผลงานสร้างสรรค์
และรายงานการศึกษาค้นคว้าที่
น าเสนอต่อชัน้เรยีน 
- พิจารณาจากการมสี่วนร่วมใน
การวเิคราะห ์วจิารณ์ในชัน้เรยีน 

2. สามารถสบืคน้ วเิคราะห ์
ประเมนิผล ตคีวาม เพื่อใชใ้น
สถานการณ์ต่างๆ 

- ฝึกฝนใหผู้เ้รยีนสบืคน้ขอ้มลู
ต่างๆ จากแหล่งขอ้มลู คน้ควา้ 
ชุมชน ตลอดจนใช้
กระบวนการวจิยัเพื่อการสรุปผล

- พจิาณาจากโครงงานและผลงาน
ทีน่ิสติน าเสนอต่อชัน้เรยีน 
- พิจารณาจากการวิเคราะห ์
วพิากษ์ของเพื่อนร่วมชัน้เรยีนที่
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และตคีวามในโครงงานต่างๆ ใน
ชัน้เรยีน 
- ก าหนดให้นิสติทุกคนต้องท า
ปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจยัและ
พฒันาเพื่อการออกแบบเพื่อธุรกจิ 

น าเสนอ 
- พจิารณาจากเค้าโครงปรญิญา
นิพนธข์องนิสติ 
 

  

    
2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1. ลกัษณะบทบาทของนกั
ออกแบบทีแ่สดงความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 

- มีรายวิชาที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดี
ในการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ วน เสียและการแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
- ก าหนดให้นิสิตลงสู่ชุมชน เพื่อ
ศึกษาและประยุกต์ใช้อัตลักษณ์
เพื่อใชใ้นงานออกแบบ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม 
แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ พ ฤ ติ ก ร ร ม 
ทางสงัคมด้านการออกแบบเพื่อ
ธุรกจิอยา่งมสี่วนรว่ม 
- โ ค รง านหรือผล งานที่นิ สิต
น าเสนอต่อชัน้เรยีน 

2. การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และ
การสรา้งเครอืข่ายในการท างาน  

- ก าหนดให้นิสิตลงพื้นที่ศึกษา
ขอ้มูล ชุมชน ตามกลุ่มของความ
สนใจ 
- ส่งเสรมิให้มกีารสร้างเครอืข่าย
กั บ อ ง ค์ ก ร ภ า ย น อ ก  ผ่ า น
การศกึษาดงูาน และการลงชุมชน 

- สัมพันธภาพ และบรรยากาศ
ทางการเรยีนทีเ่กดิขึน้ระหว่างการ
ท ากจิกรรมต่างๆ  
- ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
ชุมชนทีน่ิสติลงพืน้ที ่ 
 

  
2.5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1. สามารถใช้สารสนเทศและ
เทค โน โลยีก า รสื่ อ ส า รอย่ า ง
เหมาะสม 

- การน าเทคโนโลยีการสื่อสาร
ใหม่ๆ  มาใชใ้นการเรยีนการสอน 
- ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร สื่ อ ส า ร ผ่ า น
เทคโนโลยกีารสื่อสารในทุกรายวชิา 
- แนะน าฐานขอ้มลูออนไลน์จาก

- สงัเกตจากพฤตกิรรมการสื่อสาร
ภายในชัน้เรยีน 
- สงัเกตจากพฤตกิรรมและการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีการ
สื่อสารในการเรยีนรูข้องนิสติ 
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เครอืขา่ยต่างๆ  
 

- พฤตกิรรมการใช้ฐานขอ้มูลและ
สบืคน้ทางวชิาการ 

2 .  สามารถสื่ อสารได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพ 

- ให้นิสติน าเสนอผลงานวชิาการ
ในชัน้เรยีน 
- ใ ห้ นิ สิ ต ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ
ความคิดพร้อมกับผลงานที่นิสิต
สรา้งสรรคไ์ด ้
-  ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการ
น า เสนอผลงานวิชาการในที่
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดบันานาชาต ิ

- ประเมนิจากการน าเสนอผลงาน
นิสติในชัน้เรยีน 
-   ประเมินจากผลงานปริญญา
นิพนธ์ รวมไปถึงการเลือกใช้สื่อ
และเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
 

3. ความสามารถในการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข 

- ก าหนดใหน้ิสติใชก้ารวเิคราะห์
เชงิปรมิาณประกอบกบัการเสนอ
ผลงานวจิยัและพฒันา 

- ประเมนิจากการใชส้ถติแิละ
ขอ้มลูเชงิปรมิาณในผลงานของ
นิสติ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) สรปุมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
ด้านท่ี 1  คณุธรรมและจริยธรรม 
1. ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณ การเสยีสละและความซื่อสตัยส์ุจรติ 
ด้านท่ี 2  ความรู้ 
1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎแีละหลกัการทีส่ าคญัต่อการออกแบบเพื่อธุรกจิ 
2. สามารถประยกุตใ์ชก้ารวจิยัและพฒันาประสานกบัองคค์วามรูด้า้นชุมชุน มาใชเ้พื่อการออกแบบเพื่อ
งานธุรกจิไดอ้ย่างเหมาะสม 
ด้านท่ี 3  ทกัษะทางปัญญา 
1. คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถสบืคน้ วเิคราะห ์ประเมนิผล ตคีวาม เพื่อใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
ด้านท่ี 4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
1. ลกัษณะบทบาทของนกัออกแบบทีแ่สดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
2. การท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และการสรา้งเครอืข่ายในการท างาน  
ด้านท่ี 5  การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยกีารสื่อสารอย่างเหมาะสม 
2. สามารถสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรบัผดิชอบหลกั  ○ ความรบัผดิชอบรอง 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
1. คุณธรรมและ

จรยิธรรม 
2. ความรู ้

3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รบัผดิชอบ 

5. การวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

วิชาบงัคบั   

อธ 501 วจิยัและพฒันาเพื่อการออกแบบ ● ● ● ● ● ○  ● ○ ● 

อธ 511 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการออกแบบเพื่อธุรกจิ ○ ●  ● ● ○  ○ ○  
อธ 522 แนวคดิเชงิธุรกจิ ○ ●  ○ ● ○  ○ ○ ○ 

วิชาเลือก 

อธ 502 สมัมนาวจิยัและพฒันาเพื่อการออกแบบพื่อธุรกจิ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● 

อธ 512 อตัลกัษณ์ไทยเพื่อการออกแบบเพื่อธุรกจิ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ●  
อธ 513 ปฏบิตักิารออกแบบเพื่อธุรกจิ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ●  
อธ 514 สมัมนาปฏบิตักิารดา้นการออกแบบเพื่อธุรกจิ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ●  
อธ 515 ประเดน็ปจัจุบนัในการออกแบบเพื่อธุรกจิ  ● ● ○ ● ○ ● ○ ●  
อธ 521 สมัมนาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ 
อธ 523 กลยทุธก์ารสรา้งแบรนด ์ ○ ●  ● ● ○ ○ ○ ○  
อธ 524 การโปรโมทงานสื่อดจิทิลั ○ ●  ● ● ● ○ ● ●  
อธ 525 ความรบัผดิชอบขององคก์รทีม่ต่ีอสงัคม ●  ● ○ ● ● ●  ●  

ปริญญานิพนธ์ 
อธ 531 ปรญิญานิพนธ ์ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● 
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หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

การวดัผลและการส าเรจ็การศกึษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ย การศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2554 หมวด 5 การวดัและการประเมนิผลการศกึษา  

 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 
     ก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบ เพื่อยืนยันว่านิสิตและบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผล 
การเรยีนรูทุ้กดา้นตามทีก่ าหนดไวใ้นกรอบมาตราฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
   2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 

- ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิก์าร เรียนรู้ของ นิสิต เ ป็นส่ วนหน่ึงของระบบ 
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทัง้สถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธิซ์ึง่ผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

- การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรใหน้ิสติประเมนิการเรยีนการสอนในระดบัรายวชิา  
        - การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัอุดมศกึษา

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล 
  2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเรจ็การศึกษา 

การก าหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนิสติ ควรเน้นการท าวจิยัสมัฤทธผิลของ
การประกอบอาชพีของบณัฑติ ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวจิยัที่ได้ยอ้นกลบัมาปรบัปรุงกระบวนการการ
เรยีนการสอน และหลกัสตูรแบบครบวงจร รวมทัง้การประเมนิคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงานโดยองคก์ร
ระดบัสากล โดยการวจิยัอาจจะท าด าเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑติในการ
ประกอบการงานอาชพี 

(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สมัภาษณ์ หรอื การส่งแบบสอบถามเพื่อประเมนิ
ความพงึพอใจในบณัฑติทีจ่บการศกึษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ  

(3)  การประเมนิต าแหน่ง และหรอืความกา้วหน้าในสายงานของบณัฑติ 
(4)  ความเหน็จากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ทีม่าประเมนิหลกัสตูร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษต่อ 

  ความพรอ้มของนิสติในการเรยีนและสมบตัอิื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละ 
  การพฒันาองคค์วามรูข้องนิสติ 

(5)  ผลงานของนิสติทีว่ดัเป็นรปูธรรมไดซ้ึง่ อาท ิ(ก) จ านวนสื่อทีน่ิสติผลติได ้(ข) จ านวนรางวลัทาง
สงัคมและวชิาชพี (ค) จ านวนกจิกรรมการกุศลเพื่อสงัคมและประเทศชาติ (ง) จ านวนกจิกรรมอาสาสมคัรใน
องคก์รทีท่ าประโยชน์ต่อสงัคม 
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3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
    เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2554 
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หมวดท่ี 6 การพฒันาอาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
1. จดัให้มกีารฝึกอบรม เขา้ร่วมประชุมวชิาการ ศกึษาดูงานทางวชิาการในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบั

การออกแบบเพื่อธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศเพื่อเป็นการเปิดโลกทศัน์ 
2. ส่งเสรมิให้คณาจารยท์ างานวจิยัและพฒันาด้านการออกแบบเพื่อธุรกจิอย่างต่อเนื่องและทนัต่อการ

เปลีย่นแปลงของกระแสการธุรกจิและการออกแบบ   
 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

          1.  ส่งเสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มการประชุมสมัมนาทางวชิาการ เขยีนบทความ และเขยีน 
              เอกสารประกอบการสอนอยา่งต่อเนื่อง 
          2. จดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิทกัษะ การเขยีนเอกสารต ารา และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นๆ 
          3. ส่งเสรมิใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบัการจดัการ 
              เรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลอย่างสม ่าเสมอ 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
          1. ส่งเสรมิการท าวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่ป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและมคีวาม 
              เชีย่วชาญในสาขาวชิาชพีเป็นรอง 
          2. ใหค้ณาจารยม์สี่วนรว่มทางการบรกิารวชิาการ และการน าเสนอผลงานในทีป่ระชุมระดบัชาติ 
              หรอืนานาชาต ิ
          3. ใหค้ณาจารยม์สี่วนรว่มในการจดัท าวารสารทางวชิาการ และเขยีนบทความภาษาไทยและ 
              ภาษาองักฤษอยา่งสม ่าเสมอ 
          4. ส่งเสรมิใหค้ณาจารยแ์ลกเปลีย่นความรูแ้ละท าวจิยัร่วมกบัคณาจารยส์ถาบนัอื่นทัง้ในและ 
              ต่างประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพ 
 

  1. การบริหารหลกัสตูร 
1. ด าเนินการบรหิารหลกัสูตรโดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ซึ่งบณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้จากอาจารย์

ประจ าหลกัสูตร คณาจารยป์ระจ า และผูท้รงคุณวุฒจิากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นการบรหิาร
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน ตดิตามและประเมนิผลหลกัสตูร 

2. มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร การประชุมคณาจารยผ์ูส้อนก่อนการเปิดภาคเรยีน ระหว่าง
ภาคเรยีนและสิ้นสุดภาคเรยีน เพื่อวางแผน ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล และพจิารณาปรบัเปลี่ยนการ
จดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร 

3. มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ทุกภาคการศึกษาและใช้ผลการประเมินเพื่อ  
การเปลีย่นแปลงพฒันาใหด้ขีึน้ 

  2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

         หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการออกแบบเพื่อธุรกจิ ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณประจ าปี 
งบประมาณแผ่นดนิและเงนิรายได ้เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน โดยจะมกีารวเิคราะหค์่าใชจ้่ายและรายได้
ของหลกัสตูร มกีารจดัสรรงบประมาณรายได ้ใหส้อดคลอ้งกบัการวางแผน การจดัหา การใชท้รพัยากรการเรยีน
การสอนใหม้คีวามเหมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรูข้องนิสติ 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
        วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม ใชท้รพัยากรการเรยีนรู ้เช่นหนังสอื ต ารา สื่อการเรยีนการสอน เอกสาร 
อุปกรณ์การเรยีนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑต่์างๆ เป็นต้น นอกจากนี้นิสติสามารถใชท้รพัยากร
สนับสนุนการเรยีนการสอนจากส านักหอสมุดกลาง ส านักสื่อและเทคโนโลยทีางการศกึษา และศูนยสรา้งสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) สิง่สนบัสนุนการเรยีนการสอนทีส่ าคญั คอื เครื่องมอือุปกรณ์หอ้งปฏบิตักิาร ดงันัน้ต้องมี
ทรพัยากรขัน้ต ่าเพื่อจดัการเรยีนการสอน ดงันี้ 

1. มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ 

2. มหีอ้งปฏบิตักิารเพื่อการออกแบบ หอ้งคอมพวิเตอรท์ีม่คีวามพรอ้มทัง้วสัดุอุปกรณ์ และระบบซอฟต์แวรท์ี่
สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนอยา่งพอเพยีงต่อการเรยีนการสอน รวมถงึหอ้งปฏบิตักิารส าหรบัการท า
โครงงาน โดยมกีารบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

3. มเีจา้หน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และซอฟต์แวรท์ี่ใช้ประกอบการ
สอนทีพ่รอ้มใชป้ฏบิตังิาน 

4. มหีนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องใน
จ านวนทีเ่หมาะสม  
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2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม ประสานงานกบัส านักหอสมุดกลางในการจดัซื้อหนังสือและต ารา 

ตลอดจนฐานข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรกิารให้อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรยีนการสอน ในการประสานการจดัซือ้หนังสอืนัน้ อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาจะมสี่วนร่วมใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสอื ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จ าเป็น  นอกจากนัน้ยงัประสานความร่วมมอืกับศูนย์
สรา้งสรรคง์านออกแบบ (TCDC) เพื่อประโยชน์ในการศกึษาคน้ควา้ของนิสติ 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
       มเีจา้หน้าทีป่ระสานงาน ท าหน้าทีป่ระเมนิความเพยีงพอของหนังสอืและต ารา พรอ้มทัง้จะมเีจา้หน้าที่
ดา้นโสตทศันูปกรณ์ ซึง่จะอ านวยความสะดวกในการใชส้ื่อของอาจารยแ์ละมกีารประเมนิความเพยีงพอและ
ความตอ้งการใชส้ื่อของอาจารยด์ว้ย 

 
 

3. การบริหารคณาจารย ์
3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 
      การคัด เ ลือกคณาจารย์ ใ หม่ ให้ เ ป็นไปตามระ เบียบ  แล ะหลัก เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยก าหนดให้คณาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
โดยหลกัเกณฑ ์วธิสีรรหา การจา้ง การบรรจุแต่งตัง้ การท าสญัญาจา้ง และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 

คณาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน 
การสอน ประเมนิผลและใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อเตรยีมไวส้ าหรบั
การปรบัปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรกึษาหารอืแนวทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑติ
เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
      การแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็น  
ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนิสิต โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถทีส่อดคลอ้งกบัรายวชิา ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 
 

4.  การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
      มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และต้องผ่าน  
การคดัเลอืกใหแ้น่ใจว่ามคีุณสมบตัดิงักล่าวและมทีศันคตทิีด่ต่ีอการท างานกบัอาจารยแ์ละนิสติ 
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4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน 
           จดัอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุมวชิาการ เพื่อเพิม่ทกัษะความรู้และประสบการณ์การ

ปฏบิตังิานในศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
      วทิยาลยัฯ มกีารแต่งตัง้อาจารยท์ี่ปรกึษาทางวชิาการ โดยนิสติที่มปีญัหาในการเรยีนสามารถปรกึษา 
กบัอาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการได ้โดยทุกคนต้องก าหนดชัว่โมงว่าง(Office Hours) เพื่อใหน้ิสติเขา้ปรกึษา
ได ้ นอกจากนี้วทิยาลยัฯ ยงัจดันักวชิาการศกึษาเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นิสติในเรื่องการจดัการเรยีน 
และการจดักจิกรรมเสรมินอกหลกัสตูร 
5.2 การอทุธรณ์ของนิสิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องต่อ  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อดูผลการประเมนิของอาจารย์ในแต่ละรายวชิาได้ รวมทัง้สามารถยื่น
อุทธรณ์ได้ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัต่างๆ เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ย การศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้มหาบณัฑิต 

1. มกีารจดัการส ารวจ หรอืน าขอ้มลูวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความต้องการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็นขอ้มูลใน
การพฒันา และปรบัปรงุหลกัสตูร 

2. มกีารจดัการส ารวจความพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑติ เมือ่ครบรอบหลกัสตูร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันา
และปรบัปรงุหลกัสตูร 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร      

(2) มรีายละเอยีดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐาน
คุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา       

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.
5 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

     

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา      

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูท้ีก่ าหนดในมคอ.3 อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

(7) มกีารพฒันา ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินการทีร่ายงาน
ใน มคอ.7  

-     

(8) อาจารยใ์หมทุ่กคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน      

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการพฒันาทางวชิาการ และ /หรอื
วชิาชพีอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน ไดร้บัการพฒันา
วชิาการ และ/หรอืวชิาชพีไมน้่อยกว่ารอ้ยละ50 ต่อปี      

(11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/มหาบณัฑติใหม่ที่
มต่ีอคุณภาพหลกัสตูรเฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

-     

(12) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม่เฉลี่ย
ไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

1. ประเมนิรายวชิาโดยนิสติ (ใชแ้บบประเมนิ มศว ปค 003 ผ่านระบบออนไลน์) 
           2. การประชุมรว่มของอาจารยใ์นหลกัสตูรเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และขอค าแนะน า 
               หรอืขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีม่คีวามรูใ้นการใชก้ลยทุธก์ารสอน 
           3. ประเมนิจากผลการเรยีนของนิสติ 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
 1.  การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา ในแต่ละรายวชิา 

  2. การประเมนิการสอนของอาจารย์ จากการสงัเกตในชัน้เรยีนถึงวธิกีารสอน กจิกรรม  
              งานทีม่อบหมายแก่นิสติ โดยผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

  3.  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรรวบรวมผลการประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการจดั 
      กจิกรรมเพื่อพฒันา/ปรบัปรงุทกัษะกลยทุธก์ารสอน 

 

2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 
1. ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรประเมนิหลกัสตูรหลงัสิน้สุดการสอนแต่ละปี โดยสอบถามนิสติใน

ชัน้ปีนัน้ๆ 
2. วทิยาลยันวตักรรมการสื่อสารสงัคมประเมนิหลกัสตูร โดยสอบถามนิสติชัน้ปีสุดทา้ย 
3. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประเมนิหลกัสตูร โดยสอบถามมหาบณัฑติใหม่ 
4. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประเมนิหลกัสตูร โดยสอบถามผูใ้ชม้หาบณัฑติใหม่ 
5. ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกวพิากษ์หลกัสตูร 
6. ผูใ้ชม้หาบณัฑติประเมนิคุณภาพของมหาบณัฑติ 

 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
คณาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมิน  
การประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้(Key Performance Indicators)  ในหมวด 7 ขอ้ 7  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 
1. ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรจดัท ารายงานประเมนิผลหลกัสตูร 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจัดประชุม สัมมนา  

เพื่อน าผลการประเมนิมาวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรและกลยทุธก์ารสอน 
3. ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัสตูรกลยทุธก์ารสอน 




