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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Communication Innovation 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) 
      ชื่อย่อ :  ศศ.บ. (นวัตกรรมการสื่อสาร) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts (Communication Innovation) 
     ชื่อย่อ   :  B.A. (Communication Innovation) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
1. การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Communication) 
2. การสื่อสารเพื่อสุขภาพ  (Health Communication) 
3. การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Communication) 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 



2 
 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

     5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
           หลักสูตรทางวิชาการ 
            หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ 
            หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
               หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
เอกสารและต าราในวิชาพ้ืนฐานเฉพาะของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็น
การปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้
ในภาคการศึกษาตอนต้นของปีการศึกษา 2561  

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่      
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  6/2561 เมื่อวันที่         
12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ในปีการศึกษา 2563 
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8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ 
1. นักวางแผนการสื่อสาร นักการสื่อสารการตลาด ครีเอทีฟ นักประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว นักวางแผนกลยุทธ์โฆษณา ผู้ผลิตสื่อด้านการท่องเที่ยว  
2. นักสื่อสารสุขภาพ นักประชาสัมพันธ์เพ่ืองานสื่อสารสุขภาพ ครีเอทีฟ นักจัดการสื่อสารในส่วน

ของธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม นักการตลาดเพ่ือสังคม  ผู้ผลิตสื่อด้านสุขภาพ สื่อ
สาระบันเทิง 

3. นักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ครีเอทีฟ นักขาย Account Executive  
นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาในการประยุกต์ใช้
การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมลักษณะต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและในระดับสังคม  
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ     รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 
ตร-ีโท-เอก(สาขาวชิา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 

1 อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยบูรพา x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  ว.ม.(การบริหารส่ือสารมวลชน), 2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2 อ.ยุคลวัชร์ ภกัดีจักรวิุฒิ์ ศป.บ.(การแสดงและก ากับการแสดง), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว),  
2556 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

3 อ.ณทิตา ทรัพย์สินววิัฒน ์ ศป.บ.(การแสดงและก ากับการแสดง), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  ว.ม.(สื่อสารมวลชน), 2554 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 

1 อ.ชนญญา ชยัวงศ์โรจน ์ วท.บ.(กายภาพบ าบัด), 2538 มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2542 มหาวิทยาลัยมหิดล  

2 อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์  ตันเจริญวงศ์ B.Comm. (Advertising and Marketing),  
2542 

University of Canberra, Australia x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  M.A. (International Communication),  
2544 

Macquarie University, Australia  

3 ผศ.นพ.เฉง นิลบุหงา วท.บ.(กายภาพบ าบัด), 2536 มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  พ.บ.(แพทยศาสตร์), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ล าดับ     รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 
ตร-ีโท-เอก(สาขาวชิา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวตักรรม 

1 อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ ์ นศ.บ.(การโฆษณา), 2542 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  ศศ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์), 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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  ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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  M.S.(Technology Management), 2547 Eastern Illinois University, USA  
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ส านักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

          การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาธุรกิจบนฐานนวัตกรรมซึ่งหมายความถึง การด าเนินธุรกิจในอนาคตจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความส าคัญกับเรื่องของนวัตกรรมทั้งในรูปของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวคิดใหม่ๆ ดังนั้นในการจะ
สร้างการรับรู้ หรือกระตุ้นยอดขายให้กับนวัตกรรมนั้นๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้าน
การสื่อสารนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่านักโฆษณานักประชาสัมพันธ์ หรือ      
นักสื่อสารองค์กรโดยทั่วไป อีกทั้งการสื่อสารยังเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะช่วยในการขับเคลื่อน
นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ แนวคิดใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีความเป็นรูปธรรม             
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พร้อมสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนในระบบสังคมได้ในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
แผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งใช้เป็นแผน
หลักส าหรับส่งเสริมพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการ 
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในระยะ 10 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในประเด็นของการพัฒนาขีด
ความสามารถในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลักดัน การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

         ปัจจุบันตลาดโลกก าลังเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างการอุดมศึกษา 
รัฐบาล และภาคเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงแต่เดิมสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ให้การศึกษา สร้างองค์ความรู้
เพ่ืองานวิชาการ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตระหนักถึงความต้องการของตลาดงาน รัฐบาลต้องการให้
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น มีส่วนช่วย
แก้ปัญหาของประเทศ กล่าวคือในปัจจุบันภาคเอกชนต้องการบริการอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การผลิตและการบริหารจัดการ อันมีผลต่อผลปฏิบัติการทางธุรกิจ (Business Performance) ทั้งนี้การได้
วุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรโดยที่ทุนมนุษย์  (Human Capital) มิได้เพิ่มพูนขึ้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผลประกอบการของวิสาหกิจเอกชน ดังนั้นความต้องการบริการอุดมศึกษาของภาคเอกชนในปัจจุบันจึงให้
ความส าคัญกับเรื่องของคุณภาพเชิงวิชาการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในการเพ่ิมมูลค่า การได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของภาคเอกชนได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการผลิตของสถาบันอุดมศึกษาที่จ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนหรือทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน
ต่อไป 

 

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          11.2.1 จากแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ     
การริเริ่มการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นในการจัดการศึกษาควรเป็นไปเพ่ือพัฒนา “คน” 
โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มุ่งเน้นการช่วยเตรียมความพร้อมของคนให้
เผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรู้เท่าทัน  

          11.2.2 สืบเนื่องจากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการด าเนินการจัดท า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยขึ้นเพ่ือเป็นกลไกในการน าแนวนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
ผลผลิตและผลลัพธ์การเรียนรู้อันได้แก่ คุณภาพและมาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส าคัญ ทั้งนี้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้มีการจัดกลุ่มผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังที่จะให้บัณฑิต
เรียนรู้ และสามารถท าได้หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วโดยครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย        
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5 ด้านได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2. ด้านความรู้ ความสามารถในการจ าและน าเสนอข้อมูล 
3. ด้านทักษะทางความคิดและเชาว์ปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร   

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร                                                      
 จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกส่งผลให้ แนวทางการพัฒนาการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะ และการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและ
เชิงวิชาชีพ ตลอดจนให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานบน
ฐานของความสอดคล้อง และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรที่มีรูปแบบอยู่บนฐานของแนวคิดที่ยึดความสามารถเฉพาะของผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือหลักสูตรเน้ น
สมรรถนะ (Competency-based curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ที่จบการศึกษา
ในระดับหนึ่งๆ นั้นมีทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร
ประเภทนี้จึงมีการก าหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรียนพึงกระท าหรือเกณฑ์สมรรถภาพในด้านต่างๆ ที่ผู้เรียน
ต้องแสดงออกในแต่ละระดับการศึกษา หรือแต่ละชั้นเรียน ทั้งนี้ทักษะและความสามารถในแต่ละชั้นเรียนนั้น
จะถูกก าหนดให้มีความต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากทักษะและความสามารถเบื้องต้นก่อนเพ่ือเป็นฐานส าหรับการ
เพ่ิมพูนทักษะและความสามารถในระดับสูงต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นของการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จะมีการ
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้เบื้องต้นของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

          เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
รองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยการผลิตบุคลากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตมีศักยภาพและมีคุณธรรม
จริยธรรม  

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางการศึกษาในปัจจุบันที่ ให้ความส าคัญกับ

ความสามารถในการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแข่งขันนั้นได้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสาน และสร้าง
เสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการและหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน  นอกจากนั้น การ
สื่อสารนับเป็นปัจจัยส าคัญในการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจกับชุมชุน โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ที ่
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“สื่อ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบาทต่อการสร้างค่านิยม เจตคต ิ
การรับรู้ของประชาชน รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติ สื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาใน
ลักษณะใด สภาพสังคมและวัฒนธรรมย่อมออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน  ดังนั้นจึงต้องผลิตผู้สร้างสื่อที่มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม และสามารถใช้สื่อเป็นตัวกลางในสร้างสรรค์สังคม 
สร้างนวัตกรรม และผลักดันให้เป็นสื่อเป็นตัวน าวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่สังคมโลก และเพ่ือเป็น
การเตรียมทรัพยากรบุคคลในประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวให้เป็น
มหาวิทยาลัย 4.0 ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในชาติ สร้างการมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดการน าเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน 

 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรบนฐาน
สมรรถนะ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการ และวิชาชีพในศาสตร์
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมบนฐานคุณธรรมจริยธรรม 

ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงเห็นสมควรให้ท าการปรับปรุงหลักสูตร       
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

  12.2.1 เพ่ิมเติมรายวิชาและ/หรือปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาแกน (ท าการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ) เพ่ือให้รายวิชาสะท้อนสมรรถนะทั้ง 5 ด้านของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
  12.2.2 เพ่ิมเติมรายวิชาและปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร 
อันเป็นคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  12.2.3 ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิต โดยได้ปรับจ านวนหน่วยกิตของวิชาแกน                 
วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรอีก 2 หลักสูตร
ของวิทยาลัยฯ 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
       13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

      โดยพื้นฐานหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีนโยบายในการเชื่อมโยงศาสตร์ใน
แขนงต่างๆ อาทิ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และศิลปะ เข้าไว้ด้วยกัน
โดยการจัดการสอนเป็นรายวิชาบังคับที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ท าให้นิสิตได้เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับ
หลักสูตรอื่นๆ    
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ ตลอดจนปลูกฝังอัตลักษณ์ของ
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี  

หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  
 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
เฉพาะรายวิชาที่จัดให้เป็นวิชาเลือกเสรี 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยมีส านักนวัตกรรมการเรียนรู้จัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและมีการจัดการอ่ืนๆ โดยมี

เป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามค าอธิบายรายวิชา ในขณะที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมี
คณะกรรมการก ากับดูแลด้านวิชาการของวิทยาลัยฯ และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร เป็นผู้ก ากับดูแลและบริหารการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1   ปรัชญา 

 “จัดการการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี มีจริยธรรม” 
     1.2   ความส าคัญ 

 การสื่อสารที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของมนุษย์ที่ใช้ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร และความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันมาเป็นเวลาช้านาน ในปัจจุบันการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในทุกสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้
การด าเนินธุรกิจต่างๆ สัมฤทธิผล โดยใช้การสื่อสารหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การ
สื่อสารกลุ่มใหญ่ การสื่อสารภายในองค์กรหรือการสื่อสารมวลชน  ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ             
"ศาสตร์แห่งการสื่อสาร" ซึ่งหมายถึง การสื่อสารทุกรูปแบบของมนุษย์ จึงเป็นศาสตร์ที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ 
เพ่ือที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้การสื่อสารในยุค
ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
แนวทางให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน ให้เกิดความรู้เท่าทันด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการด้านการสื่อสารกับศาสตร์ในสาขาอ่ืน เพ่ือให้สามารถมีกระบวนการคิด ผลิตงาน 
ตลอดจนด าเนินการด้านการสื่อสารที่เหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และเป็นการขยาย
วงของศาสตร์ทางด้านการสื่อสารออกสู่พ้ืนที่ทางการศึกษาอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการนวัตกรรม ด้านการ
ท่องเที่ยว และ/หรือด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในอันที่จะส่งเสริมศักยภาพทางการสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ต่อไป  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มี
สมรรถภาพด้านการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 3 วัตถุประสงค์ ดังได้แยกออกเป็น 3 วิชาเอก เพ่ือ
ตอบโจทย์ในการท างานที่รองรับเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต โดยแต่ละสาขาวิชาเอกนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากทิศทางการพัฒนาและแนวโน้มการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ดังเช่นในส่วนของสาขาวิชาเอก
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ก็สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งใน
ระดับนานาชาติและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ดังจะเห็นได้จากตัวเลขสถิติของจ านวน
นักท่องเที่ยวและเงินรายได้หมุนเวียนนระบบเศรษฐกิจที่มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยนวัตกรรมใน
การสื่อสารส าหรับการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ 
และภาคประชาสังคมจะใช้ในการสื่อสารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในรูปแบบของการสื่อสารทางการตลาด 
และการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเชิงคุณค่า การอนุรักษ์ และความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว 
ดังนั้นในส่วนของวิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว จึงให้ความส าคัญกับการบูรณาการศาสตร์ทางการ
สื่อสารร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงอนุรักษ์ ให้ออกมาเป็นผลงาน
นวัตกรรมที่จะสามารถท าการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน 
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และในส่วนของวิชาเอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพนั้น พัฒนามาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่ งยืน                            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในด้านร่างกายและจิตใจ ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาประชาชนของชาติ โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นไม่จ าเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพียงในห้องเรียน
หากแต่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคมและจากสื่อต่างๆได้ แหล่งความรู้ทางด้าน
สุขภาพ เดิมจ ากัดอยู่ในวงบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน การให้ความรู้เบื้องต้นในการดูและ
รักษาตนเอง ใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะนั้นอาจเกิดขึ้นได้ โดยผ่านช่องทางสื่อต่างๆเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ แต่มักพบว่าการสร้างสื่อทางด้านสุขภาพนั้นไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการไม่เข้าใจในเนื้อหา
สุขภาพของผู้สร้างสื่อ หรือการไม่เข้าใจในการสร้างสื่อของผู้ที่มีความเข้าใจด้านสุขภาพ ดังนั้นวิชาเอกการ
สื่อสารเพ่ือสุขภาพ จึงให้ความส าคัญกับการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการสร้างสื่อ  และศาสตร์ทางด้าน
สุขภาพเพ่ือน าไปสู่การสร้างสื่อเพ่ือสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 สุดท้ายในส่วนของสาขาวิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรมนั้น พัฒนามาจากการ 
ประเมินการเปลี่ยนแปลงส าคัญของโลก โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือน
บ้าน การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ความผันผวนของตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลก และความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธร รมโลก จึง
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 121 ให้มีการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงด้วยการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิต
ภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิทัล 

 ในการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยประกาศนโยบายการ
พัฒนาประเทศให้เป็นโมเดลประเทศ 4.0 ซึ่งจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ ผลักดันให้เกิดการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและ
บริการที่มีคุณภาพสูง การใช้การสื่อสารเพ่ือสร้างนวัตกรรม และเน้นนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ
แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญอย่างมากกับ
เรื่องของการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้และงานสร้างสรรค์เป็นส าคัญเป็นผลมาจากการพัฒนาทั้ง
ในระดับองค์กรและระดับประเทศส่วนใหญ่ล้วนให้ความส าคัญกับเรื่องของ “นวัตกรรม” โดยในปัจจุบัน
พบว่าแทบทุกหน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมกันอย่างหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามเราจะพบว่า ไม่ใช่ทุก
นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จในการแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มคนหรือสังคม เพราะในเรื่องของการน าสิ่งใหม่ๆ
เข้าสู่สังคมหรือกลุ่มคนนั้น บางครั้งจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง จึงท าให้การสร้างการยอมรับนั้น
                                                 
1
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ในเอกสารประกอบการระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2558 
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กลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความพยายามเป็นอย่างมาก ดังนั้นในส่วนของวิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการ
จัดการนวัตกรรมนี้จึงให้ความส าคัญกับการบูรณาการศาสตร์ทางการสื่อสารเพ่ือสร้างการยอมรับทั้งใน
แนวคิดของการแพร่กระจายนวัตกรรม การสื่อสารโน้มน้าวใจ และการสื่อสารการตลาด เข้าด้วยกันกับ
แนวคิดพ้ืนฐานทางด้านการจัดการนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การจัดการนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพให้แก่องค์กรหรือสังคมต่อไป 

 

     1.3  วัตถุประสงค์   
 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการสื่อสาร 
นวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือด าเนินการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว 
ด้านสุขภาพ และด้านการจัดการนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            1.3.2   มีความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และมีความรู้เท่าทันสื่อด้านการท่องเที่ยว ด้าน
สุขภาพ และด้านการจัดการนวัตกรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการกับศาสตร์สาขาอ่ืน ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

          1.3.3  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสามารถในการ
สื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือสุขภาพ และเพ่ือการจัดการนวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเรียนการสอน และการ
วัดประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และ
ศักยภาพด้านการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีความรู้
ด้านการวัดประเมินผล ตลอดจนเร่ง
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมากขึ้น 
2. จัดให้ทุกรายวิชามีกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อาทิ PBL, E-learning, สัมมนา,  
การศึกษาด้วยตนเอง  เป็นต้น 
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาด้านการเรียนการสอนของ
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง 

1. จ านวนอาจารย์ ร้อยละ 100 
ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญและการวัดประเมินผล  
2. จ านวนอาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร อบ รม เ พ่ื อ พัฒ น า
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ 
3. รายวิชามีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เ รี ยนเป็น
ส าคัญทุกรายวิชา 
4. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 5 % 
ของงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด 
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

2. แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การปฏิบัติการ 

1 .  พัฒนาห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
2. พัฒนาทรัพยากรและปัจจัย
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ส าหรับนิสิตนอกชั้นเรียน 
3. ส่งเสริมความร่วมมือการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติ 

1. ห้องปฏิบัติการได้รับการปรับปรุง
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต ครบทุกสาขาวิชา ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน จ านวน 5 ห้อง 
2. มีสื่อการเรียนรู้ อ่ืนๆที่ทันสมัย
หลากหลายและเพียงพอจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. จ านวนคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วน
ต่อนิสิตไม่น้อยกว่า 1:6 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุน
การเรียนรู้ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จาก 5 คะแนน 
5. จ านวนโครงการความร่วมมือการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติกับแหล่ง
ฝึกปฏิบัติที่ด าเนินการอย่างน้อย    
1 โครงการ ต่อปี 

3.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม  

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับกระแสการ
สื่อสาร 
2. ส ารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1.  เอกสารการรายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการประเมินหลักสูตร 
3.  เอกสารผลการส ารวจความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 



13 
 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1   ระบบ   

  ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 

1.2    การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
  อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     การเทียบเทียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1   วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวง 
        ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และ 
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ         
        เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
(1)  ผู้เรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบการสอบตรง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    (2)  ผู้เรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

2.3   ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
2.3.1 ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมีไม่เท่ากัน 

2.3.2 นิสิตแรกเข้ามักไม่ทราบขอบข่ายและรูปแบบลักษณะการเรียนการสอนของ    

     หลักสูตร ซึ่งอาจไม่ตรงกับความเข้าใจและความต้องการของนิสิตที่เข้าเรียน 
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2.3.3 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับ 

 อุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม ต้องมีความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น 

 รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องบริหาร

 เวลาให้เหมาะสม 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 ทางหลักสูตรด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือแนะน า

เทคนิคในการเรียนในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งสร้างความเข้าใจในหลักสูตร ตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
และปัญหาที่คาดว่าจะเกิดในการเรียนและการใช้ชีวิตตลอด 4 ปี และมีการด าเนินการปรับพ้ืนฐานทาง
ภาษาอังกฤษ โดยจัดอบรมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ก่อนเริ่มภาคการศึกษา   

  

2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี      
      

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

   

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1  50 50 50 50 50 

ชั้นปีที่ 2  - 50 50 50 50 

ชั้นปีที่ 3  - - 50 50 50 

ชั้นปีที่ 4  - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 
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วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1  50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2  - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3  - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4  - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

   

  2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 
หน่วย: บาท 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา 
(80,000 บาท/คน/ปี x 150 คน) 

12,000,000 24,000,000 36,000,000 48,000,000 48,000,000 

รวมรายรับ 12,000,000 24,000,000 36,000,000 48,000,000 48,000,000 
หมายเหตุ    ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสตูรต่อคน 320,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท) 
 

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

     

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
หมวดการจัดการเรียนการสอน 

1.ค่าสอน (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและ
คณะร่วมสอน) 

600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

2.ค่าวัสดุ (วัสดสุ านักงานและวัสดกุาร
เรียนการสอน) 

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 
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รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
หมวดการจัดการเรียนการสอน 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 

8.ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภณัฑ ์ 4,800,000 9,600,000 14,400,000 19,200,000 19,200,000 

9.ค่าพัฒนามหาวิทยาลยั 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 

หมวดค่าใช่จ่ายส่วนกลาง   
1.ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  

285,000 570,000 855,000 1,140,000 1,140,000 
(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

2.ค่าบ ารุงห้องสมุด  
270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 

(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

3.ค่าบ ารุงฝ่ายกจิการนสิิต 
255,000 510,000 765,000 1,020,000 1,020,000 

(850 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

4.ค่ากองทุนคอมพิวเตอร ์
195,000 390,000 585,000 780,000 780,000 

(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

5.ค่าบ ารุงด้านการกีฬา 
90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

จ านวนนิสิต (คน) 150 300 450 600 600 

จ านวนภาคการศึกษา 2 2 2 2 2 

รวมรายจ่าย / คน / ภาคการศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวมรายจ่าย / ปีงบประมาณ 12,000,000 24,000,000 36,000,000 48,000,000 48,000,000 

 
        2.7  ระบบการศึกษา 

      แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

      แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

      อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
      การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

           3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
     รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
    3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

                    
รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า    30    หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัย (จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ)              30    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอก 
- วิชาเอกบังคับ (29 หน่วยกิต) 
- วิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 

ไม่น้อยกว่า    50    หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
หมวดวิชาโท  ไม่น้อยกว่า   15    หน่วยกิต 

รวม ไม่น้อยกว่า  131   หน่วยกิต 
 

 3.1.3 รายวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 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 
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1.  กลุ่มวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ดังนี้ 
        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
  1.1.1  ภาษาไทย ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
 มศว111        ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 SWU111      Thai for Communication 
 

 1.1.2 ภาษาต่างประเทศ ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 มศว121       ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 
 SWU121      English for Effective Communication 1 
 มศว122       ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 
 SWU122      English for Effective Communication 2 
 มศว123       ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1     3(2-2-5) 
 SWU123      English for International Communication 1 
 มศว124       ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2     3(2-2-5) 
 SWU124      English for International Communication 2 
 

 1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต  
ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว141       ชีวิตในโลกดิจิทัล        3(3-0-6) 

 SWU141      Life in a Digital World 
 
 1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต                  
 ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
 มศว151       การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์      3(3-0-6) 
 SWU151      General Education for Human Development 
 มศว161       มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้      2(2-0-4) 
 SWU161      Human in Learning Society 
 มศว261       พลเมืองวิวัฒน์        3(3-0-6) 
 SWU261      Active Citizens 
 

2.  กลุ่มวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้ 
   2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) ก าหนดให้เรียน          
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 มศว241       แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม      2(1-2-3) 
 SWU241      Digital Technology and Society Trends 
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 มศว242       คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
 SWU242      Mathematics in Daily Life 
 มศว243       การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 SWU243      Personal Financial Management 
 มศว244       วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี     3(3-0-6) 
 SWU244      Science for Better Life and Environment 
 มศว245       วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                                                       2(2-0-4) 
 SWU245      Science, Technology and Society 
 มศว246       วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                                                                          2(2-0-4) 
 SWU246      Healthy Lifestyle 
 มศว247       อาหารเพื่อชีวิต                                                                              2(1-2-3) 
 SWU247      Food for Life 
 มศว248       พลังงานทางเลือก        2(2-0-4) 
 SWU248      Alternative Energy 
 มศว341       ธุรกิจในโลกดิจิทัล                                                                           2(1-2-3) 
 SWU341      Business in a Digital World 
 

    2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า          
3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว251        ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์       2(1-2-3) 
SWU251       Music and Human Spirit 
มศว252        สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต       3(3-0-6) 
SWU252       Aesthetics for Life 
มศว253        สุนทรียสนทนา                                                                            2(1-2-3) 
SWU253       Dialogue 
มศว254        ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                                            2(1-2-3) 
SWU254       Art and Creativity 
มศว255        ธรรมนูญชีวิต                                                                              2(1-2-3) 
SWU255       Constitution For Living 
มศว256        การอ่านเพื่อชีวิต                                                                            2(2-0-4) 
SWU256       Reading for Life 
มศว257        วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                           2(2-0-4) 
SWU257       Literature for Intellectual Powers 
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มศว258        ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                                            2(2-0-4) 
SWU258       Arts of Speaking and Presentation 
มศว262        ประวัติศาสตรแ์ละพลังขับเคลื่อนสังคม                                                 2(2-0-4) 
SWU262       History and Effects on Society 
มศว263        มนุษย์กับสันติภาพ                                                                         2(2-0-4) 
SWU263       Human and Peace 
มศว264        มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                             2(2-0-4) 
SWU264       Human in Multicultural Society 
มศว265        เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                                                                      3(3-0-6) 
SWU265       Economic Globalization 
มศว266        ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                               2(2-0-4) 
SWU266       Sufficiency Economy  
มศว267        หลักการจัดการสมัยใหม่                                                                  2(2-0-4) 
SWU267       Principles of Modern Management 
มศว268        การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย     2(1-2-3) 
SWU268       Social Study by Research 
มศว351        การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                   3(2-2-5) 
SWU351       Personality Development 
มศว352        ปรชัญาและกระบวนการคิด                                                           3(3-0-6) 
SWU352       Philosophy and Thinking Process 
มศว353        การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                                  3(3-0-6) 
SWU353       Logical Thinking and Ethics 
มศว354        ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                                                          3(2-2-5) 
SWU354       Creativity and Innovation 
มศว355        พุทธธรรม                                                                                    3(3-0-6) 
SWU355       Buddhism 
มศว356        จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                                                          2(2-0-4) 
SWU356       Social Psychology for Living 
มศว357        สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม      2(2-0-4) 
SWU357       Mental Health and Social Adaptability 
มศว358        กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม     2(1-2-3) 
SWU358       Creative Activities for Life and Social Development 
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มศว361        มศว เพื่อชุมชน        3(1-4-4) 
SWU361       SWU for Communities 
มศว 362       ภูมิปัญญาท้องถิ่น        2(1-2-3) 
SWU 362      Local Wisdom 
มศว363        สัมมาชีพชุมชน        2(1-2-3) 
SWU363       Ethical Careers for Community 
มศว364        กิจการเพื่อสังคม        2(1-2-3) 
SWU364       Social Enterprise 
 

    2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว131        ลีลาศ         1(0-2-1) 
SWU131       Social Dance 
มศว132        สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                      1(0-2-1) 
SWU132       Personal Fitness 
มศว133        การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
SWU133       Jogging for Health  
มศว134        โยคะ                                                                                          1(0-2-1) 
SWU134       Yoga 
มศว135        ว่ายน้ า                                                                                        1(0-2-1) 
SWU135       Swimming 
มศว136        แบดมินตัน        1(0-2-1) 
SWU136       Badminton 
มศว137        เทนนิส                                                                                        1(0-2-1) 
SWU137       Tennis 
มศว138        กอล์ฟ                                                                                         1(0-2-1) 
SWU138       Golf 
มศว139        การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก                                                                   1(0-2-1) 
SWU139       Weight Training 
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 (2) หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ ก าหนดให้เรียน  30 หน่วยกิต   
      (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
วนส102     ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล    3(3-0-6) 
COS102 Introduction to Mass Communication and Digital Media 
วนส103 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย       3(3-0-6) 
COS103  Contemporary Aesthetics       
วนส104 สื่อศึกษา         3(2-2-5) 
COS104     Media Studies    
วนส202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย                                    3(2-2-5) 
COS202      Thai and Asian Wisdom  
วนส203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ                                  3(2-2-5) 
COS203      Concept and Design Innovation   
วนส204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา    3(3-0-6) 
COS204 Introduction to Development Communication   
วนส205 นวัตกรรมการสื่อสาร       3(2-2-5) 
COS205 Communication Innovation 
วนส301     การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                              3(3-0-6) 
COS301      Creative Industry Management  
วนส302     พฤติกรรมผู้บริโภค                                                     3(3-0-6) 
COS302        Consumer Behavior 
วนส401     กระแสกับธุรกิจ                                             3(3-0-6) 
COS401     Trends and Business   
 

3. หมวดวิชาเอกบังคับและเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  50 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว  
  3.1.1 วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน 29 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
นวส124        หลักการการท่องเที่ยว                          3(3-0-6) 
INC124     Principles of Tourism  
นวส152 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร     3(2-2-5) 
INC152 Creative Thinking for Communication Innovation 
นวส153  การผลิตสื่อเบื้องต้น       3(2-2-5) 
INC153 Introduction to Media Production 
นวส222        การสร้างตราสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
INC222 Branding for Tourism  
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นวส224 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว                         3(2-2-5) 
INC224 Tourist Behavior Analysis   
นวส252 การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
INC252 Photography  for Tourism 
นวส325 อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว           3(2-2-5) 
INC325 Community Identity for Tourism Communication  
นวส362 กลยุทธ์และการวางแผนสื่อเพ่ือการท่องเที่ยว               3(2-2-5) 
INC362 Strategies and Media Planning for Tourism  
นวส471   โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร                   5(0-10-5) 
INC471 Communication Innovation Senior Project   
 

 3.1.2 วิชาเอกเลือก ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
นวส211 สื่อและการเล่าเรื่อง          2(1-2-3) 
INC211 Media and Storytelling 
นวส223 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน      3(2-2-5) 
INC223 Tourism Resources Management for Sustainable Tourism 
นวส225 ความรับผิดชอบต่อสังคมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว              3(2-2-5) 
INC225 Social Responsibility and Tourism Industry 
นวส259 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการท่องเที่ยว            3(2-2-5) 
INC259 Printing Media Design and Production for Tourism 
นวส263 การเขียนเพ่ือการสื่อสารการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
INC263 Writing for Tourism Communication  
นวส311 การวิจัยทางการสื่อสาร       3(2-2-5) 
INC311 Communication Research 
นวส321 การพูดเพ่ือการสื่อสารการท่องเที่ยว             3(2-2-5) 
INC321 Speech for Tourism Communication 
นวส322 การสื่อสารเพื่อการจัดการงานประชุม การสังสรรค์และการจัดนิทรรศการ         3(2-2-5) 
                   ในการท่องเที่ยว              
INC322 Communication for Meetings, Incentive Travels, Conferences and Events for Tourism 
นวส323 สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
INC323 Advertising and Public Relations Media for Tourism  
นวส324 สื่อแบบบูรณาการเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน     3(2-2-5) 
INC324 Integrated Media for Sustainable Tourism 
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นวส352 การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพ่ือการท่องเที่ยว               3(2-2-5) 
INC352 Edutainment Media Production for Tourism 
นวส364 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
INC364 Integrated  Marketing Communication for Tourism 
นวส371 การฝึกงานทางวิชาชีพ       3(0-9-0) 
INC371 Professional Practice 
นวส421 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต     2(1-2-3) 
INC421 Communication for Tourism in Crisis Situations  
นวส472 สัมมนางานสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
INC472 Tourism Communication Seminar 
นวส475 การศึกษาเฉพาะเรื่อง       3(2-2-5) 
INC475 Independent Study    
 

 3.2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ  
  3.2.1 วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน 29 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
นวส131 หลักการสื่อสารสุขภาพ       2(2-0-4) 
INC131 Principles of Health Communication 
นวส152 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร     3(2-2-5) 
INC152      Creative Thinking for Communication Innovation 
นวส153        การผลิตสื่อเบื้องต้น       3(2-2-5) 
INC153 Introduction to Media Production 
นวส211 สื่อและการเล่าเรื่อง          2(1-2-3) 
INC211 Media and Storytelling 
นวส237 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาพ้ืนฐานของมนุษย์   2(2-0-4) 
 และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น   

INC237 Introduction to Human Anatomy, Physiology, and Biomedical Sciencesน 
 Basic Human Anatomy and Physiology 
นวส233 หลักการสาธารณสุขและโภชนาการ  3(3-0-6) 
INC233 Principles of Public Health and Nutrition 
นวส251 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ  3(2-2-5) 
INC251 Photography for Health Communication  
นวส353 การผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ  3(2-2-5) 
INC353 Media Production for Health Communication  
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นวส363 การรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ  3(2-2-5) 
INC363 Health Communication Campaign   
นวส471   โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร                   5(0-10-5) 
INC471 Communication Innovation Senior Project   
 

 3.2.2  วิชาเอกเลือก ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
นวส231 ค าศัพท์ทางการแพทย์  2(2-0-4) 
INC231 Medical Terminology 
นวส234 สุขภาพและความงาม       2(1-2-3) 
INC234 Health and Beauty     
นวส236 สุขภาวะตลอดชีวิต        2(1-2-3) 
INC236 Lifelong Health and Wellness 
นวส255 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสื่อสาร     3(1-4-4) 
INC255 Computer Applications in Communication Work 
นวส261 การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์      3(2-2-5) 
INC261 Strategic Planning for Public Relations 
นวส264 การเขียนเพื่อการสื่อสารสุขภาพ      3(2-2-5) 
INC264 Writing for Health Communication 
นวส311 การวิจัยทางการสื่อสาร       3(2-2-5) 
INC311 Communication Research 
นวส331 ปัญหาสุขภาพและระบาดวิทยา      2(1-2-4) 
INC331 Health Problems and Epidemiology  
นวส354 การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 
INC354 Edutainment Production for Health 
นวส355 การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์      2(1-2-3) 
INC355 Print and E-media Production 
นวส366 การบริหารงานโฆษณาเชิงกลยุทธ์       3(2-2-5) 
INC366 Strategic Advertising Management         
นวส371 การฝึกงานทางวิชาชีพ        3(0-9-0) 
INC371 Professional Practice 
นวส431 การสื่อสารเพื่อสุขภาพในภาวะเสี่ยง       3(2-2-5) 
INC431 Communication for Health in Risk 
นวส432 สื่อกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ       3(2-2-5) 
INC432 Media and Health Public Policy   



26 
 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

นวส433 จรรยาบรรณและกฏหมายด้านการสื่อสารสุขภาพ     2(2-0-4) 
INC433 Ethics and Law in Health Communication 
นวส434 การจัดการการสื่อสารส าหรับสุขภาพและโภชนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต  2(1-2-4) 
INC434 Communication Management of Health and Nutrition for Life Quality   
นวส461 การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารสุขภาพเชิงกลยุทธ์            3(2-2-5) 
INC461 Strategic Planning and Management of Health Communication Projects 
นวส473 สัมมนางานสื่อสารเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 
INC473 Health Communication Seminar 
นวส475 การศึกษาเฉพาะเรื่อง        3(2-2-5) 
INC475 Independent Study     
 

 3.3 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม  
  3.3.1 วิชาเอกบังคับ ก าหนดให้เรียน 29 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
นวส111 ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร      3(3-0-6) 
INC111 Theory and Communication Behavior 
นวส141 การแพร่กระจายนวัตกรรมเบื้องต้น      3(2-2-5) 
INC141 Introduction to Diffusion of Innovation 
นวส241 การจัดการนวัตกรรมเบื้องต้น      3(2-2-5) 
INC241 Introduction to Innovation Management 
นวส253 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบการสื่อสาร    2(1-2-3) 
INC253  Creative Thinking for Communication Design 
นวส254  พ้ืนฐานการผลิตสื่อ        2(1-2-3) 
INC254  Basic for Media Production 
นวส261 การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์     3(2-2-5) 
INC261 Strategic Planning for Public Relations 
นวส262 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสื่อมวลชน     2(1-2-3) 
INC262 Creative Writing for Mass Media 
นวส265 หลักการสื่อสารการตลาด       3(2-2–5) 
INC265 Principles of Marketing Communication  
นวส367 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือการจัดการนวัตกรรม   3(2-2-5) 
INC367 Integrated  Marketing Communication for Innovation Management 
นวส471   โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร                   5(0-10-5) 
INC471 Communication Innovation Senior Project   
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3.3.2  วิชาเอกเลือก ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
นวส112 การรู้เท่าทันสื่อด้านการจัดการนวัตกรรม     3(2-2-5) 
INC112 Media Literacy in Innovation Management  
นวส151 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
INC151 Photography for Communication  
นวส212 วารสารศาสตร์ในยุคดิจิทัล          3(2-2-5)  
INC212 Journalism in Digital Age 
นวส242 กลยุทธ์ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม    3(2-2-5) 
INC242 Strategic of Technological and Innovation Management 
นวส311 การวิจัยทางการสื่อสาร       3(2-2-5) 
INC311 Communication Research 
นวส312 การโน้มน้าวใจและการรณรงค์เพ่ือการจัดการนวัตกรรม         2(1-2-3) 
INC312 Persuasion and Campaign for Innovation Management 
นวส313 การบริหารตราสินค้า         3(2-2-5) 
INC313 Brand Management 
นวส356 ปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรม            3(1-4-4) 
INC356 Innovation Design Studio 
นวส361 การตลาดเพื่อสังคม       3(2-2-5) 
INC361 Social Marketing  
นวส371 การฝึกงานทางวิชาชีพ       3(0-9-0) 
INC371 Professional Practice 
นวส411 การสื่อสารเชิงสัญญะเพ่ือการจัดการนวตักรรม          3(2-2-5) 
INC411 Semiotic Communication for Innovation Management 
นวส441 การพัฒนานวัตกรรมเชิงธุรกิจ      2(1-2-3) 
INC441 Business Innovation Development      
นวส442 การบริหารโครงการนวัตกรรม      3(2-2-5)  
INC442 Innovation Project Management 
นวส443 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      2(2-0-4) 
INC443 Intellectual Property Law 
นวส474 สัมมนางานสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม     3(2-2-5) 
INC474 Innovation Management Communication Seminar 
นวส475 การศึกษาเฉพาะเรื่อง       3(2-2-5) 
INC475 Independent Study     
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4. หมวดวิชาเลือกเสรี  ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
         ก าหนดให้เรียนจากรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาเอก ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 
 
5. วิชาโท  ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      โดยให้เลือกศึกษาวิชาโทด้านใดด้านหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาโทด้านนั้น ๆ 
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วิชาโท การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 
(ส าหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาเอกอ่ืนๆ ที่มิใช่วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการ

ท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ และการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม) 
 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
วิชาโทบังคับ  ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต  ดังนี้ 
นวส111          ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร                        3(3-0-6) 
INC111           Theory and Communication Behaviour 
นวส152          การคิดสร้างสรรค์เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร                       3(2-2-5) 
INC152           Creative Thinking for Communication Innovation 
 
วิชาโทเลือก    ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
นวส112          การรู้เท่าทันสื่อด้านการจัดการนวัตกรรม             3(2-2-5) 
INC112           Media Literacy in Innovation Management 
นวส153          การผลิตสื่อเบื้องต้น      3(2-2-5) 
INC153           Introduction to Media Production 
นวส261          การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์              3(2-2-5) 
INC261           Strategic Planning for Public Relations 
นวส367          การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือการจัดการนวัตกรรม            3(2-2-5) 
INC367           Integrated Marketing Communication for Innovation Mnagement 
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วิชาโท  การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ 
(ส าหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาเอกอ่ืนๆ ที่มิใช่วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการ

ท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ และการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม) 
 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
วิชาโทบังคับ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต  ดังนี้ 
นวส111          ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร                        3(3-0-6) 
INC111           Theory and Communication Behaviour 
นวส152          การคิดสร้างสรรค์เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร                       3(2-2-5) 
INC152           Creative Thinking for Communication Innovation 
 
วิชาโทเลือก    ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
นวส124          หลักการการท่องเที่ยว                         3(3-0-6) 
INC124           Principles of Tourism  
นวส153          การผลิตสื่อเบื้องต้น      3(2-2-5) 
INC153           Introduction to Media Production 
นวส222          การสร้างตราสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยว              3(2-2-5) 
INC222           Branding for Tourism  
นวส321          การพูดเพ่ือการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว            3(2-2-5) 
INC321           Speech for Tourism Communication 
นวส325          อัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการสื่อสารการท่องเที่ยว            3(2-2-5) 
INC325           Community Identity for Tourism Communication 
นวส131           หลักการสื่อสารสุขภาพ                  2(2-0-4) 
INC131            Principles of Health Communication 
นวส234           สุขภาพและความงาม       2(1-2-3) 
INC234           Health and Beauty     
นวส236          สุขภาวะตลอดชีวิต                2(1-2-3) 
INC236           Lifelong Health and Wellness 
นวส363           การรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ               3(2-2-5) 
INC363            Health Communication Campaign   
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วิชาโท  การสื่อสารสังคม 
(ส าหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมทุกสาขาวิชา) 

 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 
วิชาโทบังคับ ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต  ดังนี้ 
นวส281         การพูดเพ่ือการสื่อสารสังคม                                  3(2-2-5) 
INC281          Speech for Social Communication                                 
นวส282         การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสื่อสารสังคม 3(1-4-4)                                                     
INC282          Personality Development for Social Communication                                                
 
วิชาโทเลือก    ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
นวส381         การสื่อสารสังคมและการวิจารณ์                                   3(2-2-5) 
INC381          Social Communication and Criticism                                                          
นวส382         เทคนิคการพัฒนาการออกเสียงเพ่ือการสื่อสารสังคม     3(2-2-5) 
INC382          Vocal Techniques and Development for Social Communication                                  
นวส383         การเขียนเพ่ือการสื่อสารสังคม                                                   3(2-2-5) 
INC383          Writing for Social Communication                                        
นวส481         การสื่อสารเพื่อธุรกิจและการเจรจาต่อรอง                        3(2-2-5) 
INC481          Communication for Business and Negotiation             
นวส482         การน าเสนอเพ่ือการสื่อสารสังคม                                   3(2-2-5) 
INC482          Presentation for Social Communication                                        
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ความหมายของรหัสวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   มศว SWU 
 หมวดวิชาแกน หมวดวิชาเอกบังคับและเอกเลือก 
   วนส COS วิชาพ้ืนฐานทั่วไปของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
   นวส INC วิชาพ้ืนฐานของสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 
 การก าหนดรหัสวิชา 

- ตัวอักษร 2-3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา/วิชาเอกท่ีรับผิดชอบในรายวิชานั้น 
- เลขหลักแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
- เลขหลักท่ี 2 หมายถึง เลขรหัสตามลักษณะวิชาในสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ที่ทางวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม ก าหนด ดังนี้ 
 0 หมายถึง รายวิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 1 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐานทางการสื่อสาร 
 2 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว 
 3 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐานทางสุขภาพ 
 4 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐานทางการจัดการนวัตกรรม 
 5-6 หมายถึง รายวิชาเชิงปฏิบัติการครอบคลุมทั้งการถ่ายภาพ งานเขียน งานสร้างสรรค์ 
   ชิ้นงาน และงานออกแบบ 
 7 หมายถึง รายวิชาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ผ่านกระบวนการฝึกงาน/โครงการที่ 
   เป็นรูปธรรม 
 8 หมายถึง รายวิชาการสื่อสารสังคม 
 

- เลขหลักท่ี 3 หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มรายวิชาของแต่ละปีการศึกษา 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
   ในระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อ 1 ภาคการศึกษา 
 
  วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล        3(3-0-6) 
วนส103 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
นวส124 หลักการการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 10 

 รวม 19 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส104 สื่อศึกษา 3(2-2-5) 
วนส202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย 3(3-0-6) 
นวส152 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร 3(2-2-5) 
นวส153 การผลิตสื่อเบื้องต้น 3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 7 

 รวม 19 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ 3(2-2-5) 
วนส205 นวัตกรรมการสื่อสาร 3(2-2-5) 
นวส222 การสร้างตราสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
นวส252 การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
นวสXXX วิชาเอกเลือก 3 

 รวม 18 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา    3(3-0-6) 
วนส301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
นวส224 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 5 
นวสXXX วิชาเอกเลือก 3 

 รวม 17 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส302 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
นวส362 กลยุทธ์และการวางแผนสื่อเพ่ือการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
นวสXXX วิชาเอกเลือก 6 

 วิชาโท 3 
 รวม 18 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 วนส401 กระแสกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 นวส325 อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว         3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป   2 

  นวสXXX วิชาเอกเลือก 6 
 วิชาโท 3 
 รวม 17 
 
 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 นวสXXX วิชาเอกเลือก 3 

 วิชาโท 9 
 วิชาเลือกเสรี 3 
 รวม 15 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
นวส471 โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร 5(0-10-5) 

 วิชาเลือกเสรี 3 
 รวม 8 

 

**รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต** 
 
 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
วนส103 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
นวส152 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร 3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 10 

 รวม 19 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส104 สื่อศึกษา 3(2-2-5) 
วนส202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย 3(2-2-5) 
นวส131 หลักการสื่อสารสุขภาพ 2(2-0-4) 
นวส153 การผลิตสื่อเบื้องต้น 3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 7 

 รวม 18 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา    3(3-0-6) 
วนส203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ 3(2-2-5) 
นวส233 หลักการสาธารณสุขและโภชนาการ 3(3-0-6) 
นวส251 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ 3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 

 รวม 18 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส205 นวัตกรรมการสื่อสาร 3(2-2-5) 
วนส301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
นวส211 สื่อและการเล่าเรื่อง 2(1-2-3) 
นวส237 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาพ้ืนฐานของมนุษย์ และวิทยาศาสตร์

ชีวการแพทย์เบื้องต้น 
2(2-0-4) 

มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
นวสXXX วิชาเอกเลือก 3 

 รวม 16 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส401 กระแสกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
นวส353 การผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ 3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 2 
นวสXXX วิชาเอกเลือก 9 

 วิชาโท 3 
 รวม 20 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส302 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
นวส363 การรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ 3(2-2-5) 
 มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 2 
 นวสXXX วิชาเอกเลือก 6 

 วิชาโท 3 
 รวม 17 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 นวสXXX วิชาเอกเลือก 3 

 วิชาโท 9 
 วิชาเลือกเสรี 3 

 รวม   15 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
นวส471 โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร 5(0-10-5) 

 วิชาเลือกเสรี 3 
 รวม 8 
 

**รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต** 
 
 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
วนส104 สื่อศึกษา 3(2-2-5) 
นวส111 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร 3(3-0-6) 
นวส141 การแพร่กระจายนวัตกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 10 

 รวม 22  
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส103 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6) 
วนส202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย 3(3-0-6) 
 มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 10 
 นวสXXX วิชาเอกเลือก 3 

 รวม 19 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา    3(3-0-6) 
วนส301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
นวส241 การจัดการนวัตกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
นวส262 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสื่อมวลชน 2(1-2-3) 
นวส253 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบการสื่อสาร 2(1-2-3) 
นวส254 พ้ืนฐานการผลิตสื่อ 2(1-2-3) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 

 รวม 18 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ 3(2-2-5) 
วนส205 นวัตกรรมการสื่อสาร 3(2-2-5) 
นวส261 การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
นวส265 หลักการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
นวสXXX วิชาเอกเลือก 3 

 รวม 18 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส302 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
นวส367 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือการจัดการนวัตกรรม   3(2-2-5) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 2 

 นวสXXX วิชาเอกเลือก 8 
 วิชาโท 3 
 รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส401 กระแสกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
มศวXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 2 
นวสXXX วิชาเอกเลือก 5 

 วิชาโท 6 
 รวม 16 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
นวสXXX วิชาเอกเลือก 2 

 วิชาโท 6 
 วิชาเลือกเสรี 3 
 รวม 11 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
นวส471 โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร 5(0-10-5) 

 วิชาเลือกเสรี 3 
 รวม 8 
 

**รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต** 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

วิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

SWU111  Thai for Communication 

  ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์

ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ 

ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

 

มศว121  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 
SWU121 English for Effective Communication 1 
  ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว122  ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 
SWU122 English for Effective Communication 2 
  ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว123  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1     3(2-2-5) 
SWU123 English for International Communication 1 
  ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึก
ปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
มศว124  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2     3(2-2-5) 
SWU124 English for International Communication 2 
  ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้ เรียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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2. กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว131  ลีลาศ         1(0-2-1) 
SWU131 Social Dance 
  เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว132  สมรรถภาพส่วนบุคคล       1(0-2-1) 
SWU132 Personal Fitness  
  หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง 
ความเร็ว ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
 
มศว133  การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
SWU133 Jogging for Health 
  หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบ
การไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือ
สุขภาพ 
 
มศว134  โยคะ         1(0-2-1) 
SWU134  Yoga 
  เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และ
ความแข็งแรง  ของร่างกายเพื่อสุขภาพ 
 
มศว135  ว่ายน้ า         1(0-2-1) 
SWU135  Swimming 
  เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพื่อสุขภาพ 
 
มศว136  แบดมินตัน        1(0-2-1) 
SWU136  Badminton 
  ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก 
การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ 
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มศว137  เทนนิส         1(0-2-1) 
SWU137  Tennis 
  เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 
กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิส
เพ่ือสุขภาพ 
 
มศว138  กอล์ฟ         1(0-2-1) 
SWU138  Golf 
  ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ 
การใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภาพ 
 
มศว139  การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก       1(0-2-1) 
SWU139  Weight Training 
  เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก
และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษา
เทคนิคการฝึกโดยการใช้น้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 
 
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว141  ชีวิตในโลกดิจิทัล        3(3-0-6) 
SWU141  Life in a Digital World 
  ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น 
การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล
และแนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี 
 
มศว241  แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม     2(1-2-3) 
SWU241  Digital Technology and Society Trends   
  ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและ
สมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
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มศว242  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
SWU242  Personal Financial Management 
  ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์
ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปล
ความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
 
มศว243  การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล      3(3-0-6) 
SWU243  Mathematics in Daily Life 
  ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหาร
สภาพคล่อง   ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการ
วางแผนลงทุน 
 
มศว244  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี       3(3-0-6) 
SWU244  Science for Better Life and Environment 
  ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทัน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
มศว245  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม      2(2-0-4) 
SWU245  Science, Technology and Society 
  ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของ
โลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับบริบทสังคมไทย ในปัจจุบัน 
 
มศว246  วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ       2(2-0-4) 
SWU246  Healthy Lifestyle 
  ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิต
เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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มศว247  อาหารเพื่อชีวิต        2(1-2-3) 
SWU247  Food for Life 
  ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ 
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและ
การเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่
ปลอดภัยและมีคุณค่า 
 
มศว248  พลังงานทางเลือก       2(2-0-4) 
SWU248  Alternative Energy 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงาน
หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วย    
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 
มศว341  ธุรกิจในโลกดิจิทัล       2(1-2-3) 
SWU341  Business in a Digital World 
  ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 
4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มศว151  การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์      3(3-0-6) 
SWU151  General Education for Human Development 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย   ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและ
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
 
มศว161  มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้      2(2-0-4) 
SWU161  Human in Learning Society 
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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มศว251  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์      2(1-2-3) 
SWU251  Music and Human Spirit 
  ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบ   
บูรณาการสู่สาธารณชน 
 
มศว252  สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต       3(3-0-6) 
SWU252  Aesthetics for Life 
  ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 
มศว253  สุนทรียสนทนา        2(1-2-3) 
SWU253  Dialogue 
  ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร 
การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิด
และความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติ
สุนทรียสนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 
มศว254  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์      2(1-2-3) 
SWU254  Art and Creativity 
  ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 
มศว255  ธรรมนูญชีวิต        2(1-2-3) 
SWU255  Constitution For Living 
  ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 
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มศว256  การอ่านเพื่อชีวิต        2(2-0-4) 
SWU256  Reading for Life 
  ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดย
การอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
มศว257  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา      2(2-0-4) 
SWU257  Litetature for Intellectual Powers 
  ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วม
สมัยการวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
 
มศว258  ศิลปะการพูดและการน าเสนอ      2(2-0-4) 
SWU258 Arts of Speaking and Presentation 
  ศึกษาองคป์ระกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา
และเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูด
ประเภทต่างๆ 
 
มศว261  พลเมืองวิวัฒน์           3(3-0-6) 
SWU261 Active Citizens 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวน
ทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
 
มศว262  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม        3(3-0-6) 
SWU262 History and Effects on Society 
  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม
จากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการ   
ก่อรูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 
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มศว263  มนุษย์กับสันติภาพ         2(2-0-4) 
SWU263 Human and Peace 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของ  
ผู้ที่มีอุดมการณ์เก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
 
มศว264  มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม       2(2-0-4) 
SWU264 Human in Multicultural Society 
  ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
โครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
มศว265  เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์          3(3-0-6) 
SWU265 Economic Globalization 
  ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อ
โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน
อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
มศว266  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         2(2-0-4) 
SWU266 Sufficiency Economy 
  ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การ
วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 
มศว267  หลักการจัดการสมัยใหม่         2(2-0-4) 
SWU267 Principles of Modern Management 
  ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 
 
 



48 
 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

มศว268  การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย      2(1-2-3) 
SWU268 Social Study by Research 
  ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดย
การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไป 
สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
มศว351  การพัฒนาบุคลิกภาพ        3(2-2-5) 
SWU351 Personality Development 
  ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 
 
มศว352  ปรัชญาและกระบวนการคิด      3(3-0-6) 
SWU352 Philosophy and Thinking Process 
  ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
 
มศว353  การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม      3(3-0-6) 
SWU353 Logical Thinking and Ethics 
  ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรี ยนรู้
ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง     
คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 
มศว354  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม      3(2-2-5) 
SWU354 Creativity and Innovation 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏิบัติ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน า เสนอผลงานต่อ
สาธารณชน 
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มศว355  พุทธธรรม        3(3-0-6) 
SWU355 Buddhism 
  ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนา
แนวทางการด าเนินชีวิต  ที่มีศีลธรรมและสันติสุข 
 
มศว356  จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต      2(2-0-4) 
SWU356 Social Psychology for Living 
  ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและ
กลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคม
และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 
มศว357  สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม      2(2-0-4) 
SWU357 Mental Health and Social Adaptability 
  ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์
สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
มศว358  กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม    2(1-2-3) 
SWU35 8 Creative Activities for Life and Social Development   
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
พัฒนากิจกรรม ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
 
มศว361  มศว เพื่อชุมชน        3(1-4-4) 
SWU361 SWU for Communities 
  ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
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มศว362  ภูมิปัญญาท้องถิ่น       2(1-2-3) 
SWU362 Local Wisdom 
  ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
มศว363  สัมมาชีพชุมชน        2(1-2-3) 
SWU363 Ethical Careers for Community 
  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก 
ความสามัคคี และ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
มศว364  กิจการเพื่อสังคม        2(1-2-3) 
SWU364 Social Enterprise 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหาร
จัดการกิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
กิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน 
 
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ   
(กลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
วนส102     ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล    3(3-0-6) 
COS102 Introduction to Mass Communication and Digital Media 
               ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในศาสตร์ทางด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 
ครอบคลุมทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสื่อแต่ละประเภท คุณลักษณะ ประเภท 
กระบวนการผลิต ตลอดจนรายละเอียดของสื่อในแต่ละชนิด และท าความเข้าใจกับธุรกิจของสื่อแต่ละ
ประเภท รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของสื่อในอนาคตทั้งท่ีเป็นสื่อมวลชนและสื่อดิจิทัล  
  Introduction to the study of mass communication and digital media; 
including history and development of each medium, characteristic, formats, production 
processes, and components of each medium; understand the media industries, trends, 
and convergence of mass media and digital media. 
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วนส103          สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย       3(3-0-6) 
COS103  Contemporary Aesthetics        
  ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ประสบการณ์และประเด็นทางด้าน
สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ ทั้งสุนทรียศาสตร์ตะวันตก ตะวันออก และไทย โดยวิเคราะห์ในเชิงสหวิทยาการ
ที่สัมพันธ์กับความงามร่วมสมัยทั้งกระแสสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่  
  Study, investigate, and analyse the principles, concepts, empiricalism, and 
issues in arts and aesthetic from western, oriental, and Thai perspectives based on an 
multidisciplinary analysis of  modern and post modern aesthetic. 
 
วนส104  สื่อศึกษา                                                 3(2-2-5) 
COS104     Media Studies    
                    ศึกษาทฤษฎี หลักการ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อและช่องทางในการสื่อสาร ตลอดจน
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สื่อใหม่ โดยผ่านมุมมองเชิงวิพากษ์ครอบคลุมในเรื่องของเทคโนโลยี 
คุณลักษณะ ประเภท กระบวนการผลิตและความสัมพันธ์ที่มีต่อระบบสังคมและวัฒนธรรม 
  Study of theories, principles, and practice of media and communication 
channels; develop skills in analyzing new media from critical perspectives including 
technologies, characteristics, formats, production processes, and relationship between 
media,  society and culture. 
 
วนส202  ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย                                  3(2-2-5) 
COS202      Thai and Asian Wisdom  

          ศึกษา ค้นคว้า ท าความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาในฐานะเป็นทรัพย์ของชุมชน มุ่งเน้นใน     
ภูมิปัญญาของไทยและเอเชีย โดยอาจเลือกประเด็นศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาตามความสนใจ รวมทั้งอาจ
ก าหนดให้ผู้เรียนรวมตัวเป็นกลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษาจากปราชญ์ในชุมชน และพ้ืนที่ที่นิสิตสนใจเพ่ือสังเคราะห์
ความรู้แล้วน ามาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกอ่ืนๆชั้นเรียน 

 Study, investigate, and understand the wisdoms as social capitals, focusing 
on Thai and Asian wisdom. Selected case studies are chosen based on students’ 
interests. Students learn from field visit, synthesis and  discussion in class. 
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วนส203  แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ                                 3(2-2-5) 
COS203      Concept and Design Innovation   

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติกระบวนการสร้างแนวความคิดทางการออกแบบ 
ทฤษฏีเสียง ทฤษฏีแสง และทฤษฏีด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับในการออกแบบ การสร้า งสรรค์งาน
ออกแบบเพื่องานโฆษณา การประยุกต์ใช้แนวคิดไปสู่นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 

Study of concepts, theories, and practice of concepts and design 
innovation process; sound theories; lighting theories, and psychology of design; creative 
work amd design for advertising; and applications for innovation and creative work.  

 
วนส204      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา       3(3-0–6) 
COS204          Introduction to Development Communication  

ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของการพัฒนาประเทศและนโยบายด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศก าลังพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าความเข้าใจกับบทบาทและหน้าที่
ของการสื่อสารในการสนับสนุนและเป็นตัวกลางในการน านโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัติ ทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทส าคัญกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  

Introduction to the study of development communication, history of 
development, economic and social policies from the past to present day. Understanding of 
roles and functions of communication in supporting and as a means to carry policies into 
practice; theories in development communication, organizations and agencies in 
development communication. 
 
วนส205          นวัตกรรมการสื่อสาร       3(2-2–5) 
COS205 Communication Innovation 

ศึกษาทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อสาร กระบวนการน านวัตกรรมสื่อสารมาใช้ใน
องค์กรประเภทต่างๆ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมสื่อสาร การน าไปใช้ประโยชน์ การปรับตัวเพ่ือรองรับ
นวัตกรรมสื่อสารขององค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

Study of theories and principles of communication innovation and process 
of innovation adoption in various types of organization focusing on the process of 
communication innovation development, application, adaptation of innovation in 
organization and stakeholders.  
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วนส301     การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                              3(3-0-6) 
COS301      Creative Industry Management  

ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการแนวคิดและประเด็นทางการบริหารจัดการ และการ
ด าเนินการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในและนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและบทบาทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล  

Study, investigate, and analyse principles, concepts, and issues in 
management and business operation of creative industry both domestic and international 
based on changes in technology and the roles of creative industry in digital era. 

 
วนส302      พฤติกรรมผู้บริโภค                                                    3(3-0-6) 
COS302          Consumer Behavior   

           ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ประเด็นที่เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดย
พิจารณาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล สิ่งจูงใจ ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ทัศนคติ ค่านิยม อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 

 Study, investigate, and analyse principles, concepts, and issues in consumer 
behavior based on factors that influence consumer behaviour; personal factors, 
motivation, learning theories, attitudes, values; societal factors, traditions and cultures. 

  

วนส401     กระแสกับธุรกิจ                                             3(3-0-6) 
COS401     Trends and Business   

ศึกษา วิเคราะห์ กระแสและแนวโน้มทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง 
กฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและแนวทางในการด าเนินธุรกิจ  

Study, analyse trends and tendencies in society, traditions, politics, 
government, laws, economic, and technology that affects models and approach in 
business operation. 
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วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก 

1. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
1.1 วิชาเอกบังคับ  
นวส124             หลักการการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 
INC124             Principles of Tourism  
                      ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ประวัติความเป็นมา หลักการและแนวคิดของการ
ท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รู ปแบบของการ
ท่องเที่ยว แนวทางในการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยว  
 
นวส152           การคิดสร้างสรรค์เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร    3(2-2-5) 
INC152            Creative Thinking for Communication Innovation 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์เพ่ือสรรสร้างงานนวัตกรรมสื่ อสารที่ได้รับมอบหมาย 
องค์ประกอบทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม การหาข้อบกพร่อง การรวบรวมข้อมูล การมองปัญหาทุกด้าน 
การหาความคิดที่หลากหลาย การเรียนรู้หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการคิดค้น พัฒนางาน
นวัตกรรมการสื่อสารในบริบทต่างๆ  
 
นวส 153           การผลิตสือ่เบื้องต้น       3(2-2-5) 
INC 153           Introduction to Media Production 

 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานการผลิตสื่อ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้อง DSLR และอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ ศิลปะ
การถ่ายภาพ แสงและการจัดแสง กระบวนการและเทคนิคเบื้องต้นในการผลิตสื่อ 
 
นวส222            การสร้างตราสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
INC222             Branding for Tourism  

  ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างตราสินค้าในธุรกิจท่องเที่ยว การสร้าง
ภาพลักษณ์ การสร้างจุดเด่นในงานและผลิตภัณฑ์ การสร้างภาพในใจผู้บริโภค ฝึกวิเคราะห์กระบวนการสร้าง
ความภักดีต่อตราสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว 
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นวส224          การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว                       3(2-2-5) 
INC224          Tourist Behavior Analysis  

ศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว วัฒนธรรม 
ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในอดีต
และปัจจุบัน ความต้องการและการจ าแนกตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว การรับรู้ แรงจูงใจ ทัศนคต ิการเรียนรู้ บุคลิกภาพ ครอบครัว ชั้นทางสังคม และวัฒนธรรม  

 
นวส252          การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
INC252           Photography  for Tourism 

ศึกษา หลักการ ทฤษฎีทางการถ่ายภาพ แสง การจัดองค์ประกอบภาพ การตกแต่งภาพ 
คุณลักษณะของภาพถ่ายเพ่ือการท่องเที่ยว การสื่อความหมาย การน าเสนอภาพถ่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพในระบบดิจิตอล  
 
นวส325           อัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือการสื่อสารการท่องเที่ยว            3(2-2-5) 
INC325           Community Identity for Tourism Communication 

ศึกษาถึงกระบวนการการเรียนรู้ วิเคราะห์ แนวคิด และวิธีการในการใช้เทคนิคการ
สื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การสื่อสารด้วยกระบวนการสร้างสรรค์อัตลักษณ์องค์กร โดยสัมพันธ์กับพ้ืนที่ชุมชนที่ท าการศึกษา 
  
นวส362           กลยุทธ์และการวางแผนสื่อเพ่ือการท่องเที่ยว              3(2-2-5) 
INC362    Strategies and Media Planning for Tourism 

 ศึกษากลยุทธ์ การวางแผน และกระบวนการออกแบบสื่อบูรณาการ การด าเนินการเพ่ือบูรณาการ
การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การก าหนดงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  
 
นวส471            โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร                   5(0-10-5) 
INC471            Communication Innovation Senior Project   

 ศึกษา ค้นคว้า และบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาต่างๆ ก าหนด
หัวข้อเพ่ือท าการศึกษา วิเคราะห์ในรูปแบบงานวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนฐานการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม 
และนวัตกรรมการสื่อสาร โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์ ผลิตผลงานจริง และน าเสนองานต่อสาธารณชน 
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1.2 วิชาเอกเลือก   
นวส211          สื่อและการเล่าเรื่อง               2(1-2-3) 
INC211           Media and Storytelling 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานและการประกอบสร้างความหมายด้วยภาพ เสียง และองค์ประกอบของ
เรื่องเล่า รูปแบบการเล่าเรื่อง กระบวนการเล่าเรื่องผ่านสื่อต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร วิธีการเล่า
เรื่อง มุมมองของการเล่าเรื่อง การพัฒนาเรื่องราวและเนื้อหา การล าดับเนื้อหา กลวิธีและเทคนิคการเล่าเรื่อง  
และการสร้างสตอรี่บอร์ด  
 
นวส223  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน       3(2-2-5) 
INC223           Tourism Resources Management for Sustainable Tourism 

               ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศ 
ในปัจจุบันและการค้นหาและพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวใหม่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ท่องเที่ยว หน้าที่ขององค์กรชุมชน นโยบายของรัฐและของท้องถิ่น ความสัมพันธ์และผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ ปัญหาและแนวโน้มในปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว องค์ประกอบและกระบวนการในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 
นวส225           ความรับผิดชอบต่อสังคมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                3(2-2-5) 
INC225            Social Responsibility and Tourism Industry 

 ศึกษาหลักจริยศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ความต้องการของ
สังคมท่ีมีต่อภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ
องค์กรในการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การใช้หลักจริยศาสตร์ประกอบการด าเนินงาน
ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
 
นวส259           การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการท่องเที่ยว            3(2-2-5) 
INC259        Print Media Design and Production for Tourism 

 ศึกษา หลักการออกแบบ เทคนิคพ้ืนฐานในการออกแบบกราฟิกประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการสื่อสารประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ น า
ทักษะด้านการออกแบบแก้ปัญหาและข้อจ ากัดทางการสื่อสาร 
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นวส263          การเขียนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
INC263           Writing for Tourism Communication  

ศึกษาการเขียน การจัดการข้อมูลเพื่อการเขียนส าหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฝึก ปฏิบัติการเขียนทั้งในรูปแบบของการเขียนสารคดีในนิตยสาร การเขียนข่าว หนังสือพิมพ์ การเขียนบทใน
สื่อโทรทัศน์และวิทยุ การพัฒนาการเขียนบทประเภทต่างๆ ในสื่อ  

 

นวส311    การวิจัยทางการสื่อสาร       3(2-2-5) 
INC311    Communication Research 
                   ศึกษากระบวนการการท าวิจัย การตั้งค าถามวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางการสื่อสาร การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเชิง
ชาติพันธุ์วรรณา การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการเชิงสถิติ การเขียนเค้าโครงวิจัย การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการเขียนสารบัญ  ฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ทักษะทางการวิจัย
กับการพัฒนางานวิชาชีพด้านสื่อสาร 
 

นวส321            การพูดเพ่ือการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว             3(2-2-5) 
INC321             Speech for Tourism Communication 

  ศึกษาหลักและศิลปะของการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูลการน าเสนอความคิดด้วย
การพูด การใช้สื่อเพ่ือช่วยในการน าเสนอประเด็น ปฏิบัติการการพูด เพ่ือใช้ในการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว
และพัฒนาการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน 
 

นวส322           การสื่อสารเพ่ือการจัดการงานประชุม การสังสรรค์และการจัดนิทรรศการในการท่องเที่ยว  3(2-2-5) 
INC322           Communication to Meetings, Incentive Travels, Conferences and Events for 
   Tourism 

 ศึกษารูปแบบ แนวทางการจัดการด าเนินงานด้านการจัดงานประชุม การสังสรรค์และการ
จัดนิทรรศการ แนวทางการสร้างสรรค์และการบวนการในการจัดงานประชุม การสังสรรค์ และการจัด
นิทรรศการในการท่องเที่ยว  
 

นวส323    สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยว               3(2-2-5) 
INC323    Advertising and Pubic Relations Media for Tourism  

 ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิต รูปแบบและเทคนิคการน าเสนองานสร้างสรรค์ สื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว การน าเสนอและถ่ายทอดมุมมองและความคิดที่มีต่อ
การท่องเที่ยวผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์  การเขียนเชิงประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
การเลือกใช้ช่องทางในการใช้สื่อที่มีความเหมาะสม  กระบวนการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
รูปแบบต่างๆ   
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นวส324            สื่อแบบบูรณาการเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    3(2-2-5) 
INC324             Integrated Media for Sustainable Tourism 

    ศึกษาแนวคิดและหลักการการพัฒนาสื่อแบบบูรณาการ การใช้สื่อแบบบูรณาการและการ
วางแผนเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การใช้สื่อสังคม (social media) ในลักษณะของการเล่า
เรื่อง และการประยุกต์เพ่ือการจัดการทอ่งเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
นวส352           การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพ่ือการท่องเที่ยว            3(2-2-5) 
INC352            Edutainment Media Production for Tourism 

 ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการในการผลิต และเทคนิค/รูปแบบการน าเสนองานสื่อ
สาระบันเทิงประเภทต่างๆในการสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว การน าเสนอมุมมอง ความคิดที่มีต่อการ
ท่องเที่ยว การถ่ายทอด ความคิดผ่านการวางโครงเรื่อง การเขียนบท กระบวนการผลิตสื่อสาระบันเทิง  
 
นวส364           การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
INC364            Integrated  Marketing Communication for Tourism 
                     ศึกษากระบวนการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในบริบทของธุรกิจการท่องเที่ยว  การ
ตั้งวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด การตั้งงบประมาณส าหรับกิจกรรมการสื่อสารการตลาด การ
วางแผนและการพัฒนากลยุทธ์ด้านงานสร้างสรรค์ การวางแผนการเลือกสื่อ กลยุทธ์การใช้สื่อ ส่วนประสม
ของสื่อ การประเมินสื่อ การใช้สื่อการส่งเสริมการตลาดที่ไม่ใช้โฆษณา การบูรณาการเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายตรง  
 
นวส371          การฝึกงานทางวิชาชีพ       3(0-9-0) 
INC371           Professional Practice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ฝึกงานในสายวิชาชีพในองค์กร บริษัท และหน่วยงานวิชาชีพ ตามความสนใจของนิสิต และ
ตรงตามขอบเขตของสาขาวิชาเอกของผู้เรียน เป็นจ านวนเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลและให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา  
 
นวส421            การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต               2(1-2-3) 
INC421            Communication for Tourism in Crisis Situations 

                ศึกษาและด าเนินการด้านการสื่อสารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต การแสวงหาข่าวสารที่
เกี่ยวข้อง การส ารวจสภาพปัญหาที่แท้จริงและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ วางแผน และก าหนดแนวทางการ
สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตการท่องเที่ยว 
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นวส472  สัมมนางานสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
INC472           Tourism Communication Seminar 
  วิเคราะห์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว ครอบคลุมเรื่อง
ของเทคโนโลยีการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสารการตลาด บูรณาการหลักการทางการ
สื่อสาร แนวทางการออกแบบและสร้างสรรค์  
 
นวส475  การศึกษาเฉพาะเรื่อง       3(2-2-5) 
INC475  Independent Study 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่
ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้
ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาเอก และภายใต้การดูแล ให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา 

 
2. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ 

2.1 วิชาเอกบังคับ  
นวส131  หลักการสื่อสารสุขภาพ       2(2-0-4) 
INC131  Principles of Health Communication 
  ศึกษาความหมาย ประวัติ ความเป็นมา องค์ประกอบ หลักการและแนวคิดของการสื่อสาร
สุขภาพ ผลกระทบของการสื่อสารสุขภาพ องค์รวมของสุขภาวะของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
รูปแบบของการสื่อสารสุขภาพ แนวทางในการจัดการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพ 
 
นวส152   การคิดสร้างสรรค์เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร    3(2-2-5) 
INC152            Creative Thinking for Communication Innovation 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์เพ่ือสรรสร้างงานนวัตกรรมสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย 
องค์ประกอบทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม การหาข้อบกพร่อง การรวบรวมข้อมูล การมองปัญหาทุกด้าน 
การหาความคิดที่หลากหลาย การเรียนรู้หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการคิดค้น พัฒนางาน
นวัตกรรมการสื่อสารในบริบทต่างๆ 
 
นวส153  การผลิตสื่อเบื้องต้น       3(2-2-5) 
INC153           Introduction to Media Production 

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนฐานการผลิตสื่อ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้อง DSLR และอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ ศิลปะ
การถ่ายภาพ แสงและการจัดแสง กระบวนการและเทคนิคเบื้องต้นในการผลิตสื่อ 
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นวส211          สื่อและการเล่าเรื่อง               2(1-2-3) 
INC211           Media and Storytelling 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานและการประกอบสร้างความหมายด้วยภาพ เสียง และองค์ประกอบของ
เรื่องเล่า รูปแบบการเล่าเรื่อง กระบวนการเล่าเรื่องผ่านสื่อ กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร วิธีการเล่าเรื่อง 
มุมมองของการเล่าเรื่อง การพัฒนาเรื่องราวและเนื้อหา  การล าดับเนื้อหา กลวิธีและเทคนิคการเล่าเรื่อง  และการ
สร้างสตอรี่บอร์ด  

 
นวส237 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาพ้ืนฐานของมนุษย์   2(2-0-4) 
 และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น   

INC237 Introduction to Human Anatomy, Physiology, and Biomedical Sciences 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ลักษณะรูปร่าง ต าแหน่งและสรีรวิทยา ศึกษา
การท างานของอวัยวะต่างๆของมนุษย์ โดยศึกษาตามระบบเซลและเนื้อเยื่อ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ระบบผิวหนัง ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาทระบบขับถ่าย อวัยวะรับ
ความรู้สึกพิเศษ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ รู้จักโรคต่างๆ 
 

นวส233 หลักการสาธารณสุขและโภชนาการ  3(3-0-6) 
INC233 Principles of Public Health and Nutrition 

  ศึกษาความเป็นมา หลักการและแนวคิดของการสาธารณสุข ระบบบริการ สาธารณสุข
ระดับต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศ วิธีการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค        
การรักษาพยาบาล การพ้ืนฟูสภาพ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทั้งบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพ กฎหมาย        
พระราชก าหนด พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่วไปที่ใช้ในงานสาธารณสุข แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ การปฏิรูประบบสุขภาพ รวมทั้งศึกษาภาวะโภชนาการและภาวะสุขภาพ สารอาหาร ประเภท
ของอาหารและสารปรุงแต่งรสที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ปัญหาที่
เกิดจากความบกพร่อง และไม่สมดุลทางโภชนาการ การใช้อาหารเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ  
 
นวส251 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ  3(2-2-5) 
INC251 Photography for Health Communication  

 ศึกษาแนวคิดรวบยอดและรูปแบบการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ ภาพถ่ายทาง
สุขภาพ  ภาพถ่ายทางการแพทย์ การถ่ายภาพเพ่ืองานโฆษณาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ฝึก
ปฏิบัติการถ่ายภาพทางสุขภาพในสตูดิโอและนอกสถานที่ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าภาพถ่าย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการถ่ายภาพเพ่ืองานสุขภาพ 
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นวส353 การผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ  3(2-2-5) 
INC353 Media Production for Health Communication  
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และ กระบวนการในการวางแผนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาด้าน
สุขภาพ  กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการสื่อสาร กระบวนการการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ในช่องทางต่างๆ 
การเขียนบทวีดิทัศน์ การวางแผนผลิตวีดิทัศน์ เตรียมการผลิตวีดิทัศน์ ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์ใน
ขั้นตอนการถ่ายวีดิทัศน์ การตัดต่อล าดับภาพวีดิทัศน์ การบันทึกและผสมเสียงในงานวีดิทัศน์ การออกแบบ
กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวส าหรับสื่วีดิทัศน์เพ่ือการสื่อสารสุขภาพ กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาสื่อวีดิ
ทัศน์เพ่ือการสื่อสารสุขภาพ และการเตรียมต้นฉบับสื่วีดิทัศน์เพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อบุคคล 
สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ 
 
นวส363 การรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ  3(2-2-5) 
INC363 Health Communication Campaign   

 ศึกษาแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนการด าเนินการด้านการรณรงค์ทางการ
สื่อสารสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาสารและกลุ่มเป้าหมาย การคิดงาน การค้นคว้าข้อมูล การ
ออกแบบ การเลือกใช้สื่อ การประเมินผลการปฏิบัติงานรณรงค์  

 
นวส471            โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร                   5(0-10-5) 
INC471            Communication Innovation Senior Project   

 ศึกษา ค้นคว้า และบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาต่ างๆ ก าหนด
หัวข้อเพ่ือท าการศึกษาวิเคราะห์ในรูปแบบงานวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนฐานการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม 
และนวัตกรรมการสื่อสาร โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์และผลิตผลงานจริงและน าเสนองานต่อสาธารณชน 

 
2.2  วิชาเอกเลือก  

นวส231 ค าศัพท์ทางการแพทย์  2(2-0-4) 
INC231 Medical Terminology 
 ศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศึกษาจากรากศัพท์ การผสมค าและการแปลของศัพท์
ที่ใช้โดยทั่วไปทางการแพทย์ส าหรับใช้ในการแปลบทความทางด้านสุขภาพ  
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นวส234  สุขภาพและความงาม       2(1-2-3) 
INC234  Health and Beauty     

 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันของสุขภาพและความงาม ศึกษาหลักการพ้ืนฐานใน
การดูแลร่างกายเพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรงและสวยงาม การปฏิบัติตน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือการบ ารุงสุขภาพ
และความงาม เทคนิคการให้ค าปรึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามและการรู้เท่าทันเนื้อหาการ
โฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของยา สมุนไพร และเครื่องส าอางที่มีอยู่ในสื่อปัจจุบัน  
 
นวส236  สุขภาวะตลอดชีวิต       2(1-2-3) 
INC236  Lifelong Health and Wellness 

ศึกษาหลักการดูแลสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจตลอดชีวิต หลักโภชนาการ 
การออกก าลังกาย การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ปลอดภัย นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขระหว่างคนในครอบครัวที่มีความหลากหลายทางด้านอายุและรุ่นที่แตกต่างกัน ศึกษาประเด็น
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน 
 
นวส255  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสื่อสาร                    3(1-4-4) 
INC255  Computer Appications in Communication Work  
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการน าเสนองานสื่อสารที่มีการประยุกต์ใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการสร้างกราฟิกโดยใช้โปรแกรมสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น (Vector Graphic) 
และโปรแกรมตกแต่งและตัดต่อรูปภาพ กระบวนการ การวางแผน การล าดับความคิด  การออกแบบ การใช้
ภาษาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา  
 
นวส261          การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์                                          3(2-2-5) 
INC261  Strategic Planning for Public Relations 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์เ พ่ือ               
การประชาสัมพันธ์ กระบวนการในการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการสื่อสาร การพัฒนา
องค์ประกอบทางการสื่อสาร การก ากับติดตาม และการประเมินแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบ การปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

นวส264         การเขียนเพื่อการสื่อสารสุขภาพ      3(2-2-5) 
INC264          Writing for Health Communication 

ศึกษาการเขียน การจัดการข้อมูลเพื่อการเขียนส าหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในงานการสื่อสารสุขภาพ ในรูปแบบของการเขียนสารคดีในนิตยสาร การเขียนข่าว หนังสือพิมพ์ การ
เขียนบทในสื่อโทรทัศน์และวิทยุ การพัฒนาการเขียนบทความที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
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นวส311   การวิจัยทางการสื่อสาร       3(2-2-5) 
INC311   Communication Research 
                  ศึกษากระบวนการการท าวิจัย การตั้งค าถามวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางการสื่อสาร การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเชิง
ชาติพันธุ์วรรณา การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการเชิงสถิติ การเขียนเค้าโครงวิจัย การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการเขียนสารบัญ  ฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ทักษะทางการวิจัย
กับการพัฒนางานวิชาชีพด้านสื่อสาร 
 

นวส331          ปัญหาสุขภาพและระบาดวิทยา                                               2(1-2-4) 
INC331           Health Problems and Epidemiology  

ศึกษาถึงปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที ่ส าคัญในประเทศไทย ประยุกต์ใช้
วิธีการทางระบาดวิทยาในการอธิบายธรรมชาติของการเกิด โรค ปัจจัยเสี ่ยง การกระจายและการ
เปลี่ยนแปลงของโรคในประชากร แนวทางในการเฝ้าระวังโรค ป้องกันและควบคุมโรคในระดับบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน  

 

นวส354          การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 
INC354           Edutainment Production for Health 

ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการในการผลิต และเทคนิค /รูปแบบการน าเสนองาน          
สื่อสาระบันเทิงประเภทต่างๆในการสร้างสรรค์เพ่ือสุขภาพ การน าเสนอมุมมอง ความคิดที่มีต่อการน าเสนอ
งานทางการสื่อสารสุขภาพ การถ่ายทอดความคิดผ่านการวางโครงเรื่อง การเขียนบท ผลิตสื่อสาระบันเทิง
เพ่ือสุขภาพ  
 
นวส355          การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์     2(1-2-3) 
INC355           Print and E-media Production  

ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคนิครูปแบบ
การน าเสนองาน การวางแผนการผลิตจัดเตรียมเนื้อหา การฝึกปฏิบัติในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การประเมินผลการผลิตสื่อ ศึกษาปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 

 
นวส366  การบริหารงานโฆษณาเชิงกลยุทธ์      3(2-2-5) 
INC366  Strategic Advertising Management           
  ศึกษาพ้ืนฐาน หลักการของการโฆษณา ขั้นตอนการคิดและการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพ่ือสื่อ
หลากชนิดโดยเฉพาะสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ การวางแผนและกลยุทธ์การโฆษณา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการคิดและ
การสร้างสรรค์งานโฆษณา พลวัตรและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการตลาด ปฏิบัติการการบริหารงาน การ
น าเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์ 
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นวส371          การฝึกงานทางวิชาชีพ       3(0-9-0) 
INC371          Professional Practice 
  ฝึกงานในสายวิชาชีพในองค์กร บริษัท และหน่วยงานวิชาชีพ ตามความสนใจของนิสิต และ
ตรงตามขอบเขตของสาขาวิชาเอกของผู้เรียน เป็นจ านวนเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลและให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา 

 
นวส431  การสื่อสารเพื่อสุขภาพในภาวะเสี่ยง     3(2-2-5) 
INC431  Communication for Health in Risk 

ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติ การจัดการด้านการสื่อสาร ในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่
เกิดข้ึนในสังคมหรือในภาวะเสี่ยง โดยการศึกษาถึงมูลเหตุของปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร
เพ่ือลดความขัดแย้งทีเ่กิดข้ึนในภาวะเสี่ยง 

 
นวส432  สื่อกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ     3(2-2-5) 
INC432  Media and Health Public Policy    
  ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติ แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพ กระบวนการส่งเสริม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจากทุกภาคส่วน  
รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับการสร้างความเข้าใจจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติและภาคประชาชน 

 
นวส433  จรรยาบรรณและกฎหมายด้านการสื่อสารสุขภาพ    2(2-0-4) 
INC433  Ethics and Law in Health Communication 

ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการ
สื่อสารสุขภาพ โดยครอบคลุมถึง กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านสุขภาพ  หน่วยงานที่ก ากับดูแลกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสินค้าและ
บริการด้านสุขภาพ  
 
นวส434          การจัดการการสื่อสารส าหรับสุขภาพและโภชนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต   2(1-2-4) 
INC434           Communication Management of Health and Nutrition for Life Quality   

ศึกษาแนวคิด หลักการด้านการจัดการสื่อสาร และด าเนินการด้านสุขภาพและโภชนาการเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีความปลอดภัยจากภาวะทุพโภชนาการ  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เหมาะสมกับสภาพสังคมที่อาศัยอยู่ ฝึกปฏิบัติการวางแผนและจัดการการสื่อสารสุขภาพและโภชนาการใน
โครงการที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นระบบ  
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นวส461          การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารสุขภาพเชิงกลยุทธ์              3(2-2-5) 
INC461          Strategic Planning and Management of Health Communication Projects 
  ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการสื่อสารสุขภาพ       
เชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนการวางแผนและกระบวนการในการก าหนดยุทธวิธีการสื่อสารสุขภาพอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา สภาพแวดล้อมทางการสื่อสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การสร้างสารที่เหมาะสม การเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ  การจัดการและการ
ประเมินผลโครงการและกิจกรรมการสื่อสารสุขภาพ การฝึกปฏิบัติการวางแผนและบริหารโครงการสื่อสาร
สุขภาพที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ  
 
นวส473  สัมมนางานสื่อสารเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 
INC473  Health Communication Seminar 
  วิเคราะห์ และอภิปราย องค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ ทั้งในเรื่องของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร หรือเทคนิคการสื่อสารการตลาดต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใน
ประเด็นที่หลากหลาย การค้นหาและบูรณาการหลักการทางการสื่อสาร แนวทางการออกแบบและสร้างสรรค์ 
ไปสู่การปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพในลักษณะต่างๆ ผ่านกระบวนการสัมมนา 
 
นวส475  การศึกษาเฉพาะเรื่อง       3(2-2-5) 
INC475  Independent Study 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่
ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้
ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาเอก และภายใต้การดูแล ให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา 

 
3. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 

3.1  วิชาเอกบังคับ  
นวส111          ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร      3(3-0-6) 
INC111          Theory and Communication Behavior 

          ศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการของทฤษฏีการสื่อสารตามแบบจ าลองการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสาร (Transmission Model) และแบบจ าลองเชิงวัฒนธรรม (Cultural Model) อิทธิพลของสื่อต่อการ
พัฒนาในสังคมยุคทันสมัยและหลังยุคทันสมัยนิยม กระบวนการ องค์ประกอบ ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัย
อุปสรรคต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลที่เกิดขึ้นของการสื่อสารในแต่ละประเภท และประโยชน์ของการ
สื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ  
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นวส141          การแพร่กระจายนวัตกรรมเบื้องต้น      3(2-2-5) 
INC141           Introduction to Diffusion of Innovation 
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม องค์ประกอบของการแพร่กระจาย
นวัตกรรม ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการยอมรับนวัตกรรม กลุ่มผู้รับนวัตกรรม กระบวนการแพร่กระจาย
นวัตกรรม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรับนวัตกรรม พร้อมฝึกปฏิบัติการวางแผนการแพร่กระจาย
นวัตกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
 
นวส241           การจัดการนวัตกรรมเบื้องต้น      3(2-2-5) 
INC241            Introduction to Innovation Management 

 ศึกษา  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม กระบวนการในการจัดการนวัตกรรมอย่าง
เป็นระบบ โดยเน้นในเรื่องความส าคัญและองค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรมในองค์กรนวัตกรรมกับ
ผู้ประกอบการ  
 
นวส253           การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบการสื่อสาร    2(1-2-3) 
INC253            Creative Thinking for Communication Design 

 เรียนรู้เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์กับกระบวนการในการออกแบบการสื่อสาร ทั้งนี้ครอบคลุมการออกแบบในทุก
องค์ประกอบทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษารูปแบบและวิธีการเล่าเรื่องในลักษณะต่างๆ และ
น ามาสร้างแนวคิดในกระบวนการเล่าเรื่อง พร้อมน าเสนอผ่านสื่อ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  
 

นวส254           พ้ืนฐานการผลิตสื่อ       2(1-2-3) 
INC254            Basic for Media Production 

 เรียนรู้หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสาร ครอบคลุมสื่อ
สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจิทัล พร้อมฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ  
  

นวส261            การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์     3(2-2-5) 
INC261            Strategic Planning for Public Relations 

  ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ กระบวนการในการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการสื่อสาร การพัฒนาองค์ประกอบ
ทางการสื่อสาร การก ากับติดตาม และการประเมินแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ 
การประชาสัมพันธ์ในงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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นวส262           การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสื่อมวลชน     2(1-2-3) 
INC262            Creative Writing for Mass Media 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในงานสื่อมวลชน 
งานเขียนรูปแบบข่าว สารคดี บทความ บทวิเคราะห์ น าหลักการมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนา
ทักษะในการเขียน เทคนิคการรายงานข่าวนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวจากงานวิจัย การเขียนสารคดี 
บทความ บทวิเคราะห์ การรายงานผลการวิจัยตามหลักการทางวารสารศาสตร์  
 
นวส265           หลักการสื่อสารการตลาด        3(2-2–5) 
INC265           Principles of Marketing Communication   

ศึกษาลักษณะพื้นฐานด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด กระบวนการของการสื่อสาร
การตลาด ท าความเข้าใจกับเครื่องมือของการสื่อสารการตลาด หลักการของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การขายผ่านพนักงานขาย การตลาดทางตรง รวมทั้งช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ทั้งออนไลน์และสื่ออ่ืนๆ  

 
นวส367          การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือการจัดการนวตักรรม     3(2-2-5) 
INC367           Integrated  Marketing Communication for Innovation Management 
  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดนวัตกรรม แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาด การด าเนินการ
และการจัดการเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานสื่อสารการตลาด กรณีศึกษาเรื่องการน าเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด
มาบูรณาการใช้ในการสื่อสารนวัตกรรมยุคปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติการทางความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร
การตลาดที่เหมาะสมกับนวัตกรรมที่ก าหนด  
 
นวส471           โครงงานนวตักรรมการสื่อสาร                   5(0-10-5) 
INC471           Communication Innovation Senior Project   

ศึกษา ค้นคว้า และบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาต่างๆ ก าหนด
หัวข้อเพ่ือท าการศึกษาวิเคราะห์ในรูปแบบงานวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนฐานการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม 
และนวัตกรรมการสื่อสาร โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์และผลิตผลงานจริงและน าเสนองานต่อสาธารณชน 
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3.2 วิชาเอกเลือก  
นวส112           การรู้เท่าทันสื่อข่าวสารด้านการจัดการนวัตกรรม    3(3-0-6) 
INC112           Media Literacy in Innovation Management  
  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ องค์ประกอบของสื่อ ลักษณะความเป็นเจ้าของสื่อ 
แหล่งทุน นโยบายและกระบวนการผลิต ผลกระทบของอุตสาหกรรมสื่อที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม ประยุกต์ 
ใช้แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในบริบทของการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม  
 
นวส151 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
INC151 Photography for Communication  

 ศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพระบบดิจิทัล หลักการ ทฤษฎีทางการถ่ายภาพและการสื่อ
ความหมาย พร้อมฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสงส าหรับถ่ายภาพ การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับตกแต่งภาพ การน าเสนอผลงานภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ  

 
นวส212            วารสารศาสตร์ในยุคดิจิทัล         3(2-2-5)  
INC212             Journalism in Digital Age 

  ศึกษาหลักการวารสารศาสตร์ โดยครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่อ
ออนไลน์ การฝึกปฏิบัติการสื่อข่าว บทความ และสารสนเทศในยุคสื่อดิจิทัล ทั้งด้านการเขียน การถ่ายภาพ 
และการออกแบบ ตลอดจนประเด็นจริยธรรมในงานวารสารศาสตร์ยุคปัจจุบัน 

 

นวส242             กลยุทธ์ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม    3(2-2-5) 
INC242              Strategic of Technological and Innovation Management 

   ศึกษาความส าคัญของการจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการใช้กลยุทธ์ทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ศึกษาปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรม และเครื่องมือในการวิเคราะห์ การค้นพบ การพัฒนา และการ
เผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ การสร้างแนวคิดในการประเมินเทคโนโลยีใหม่
และโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าของนวัตกรรมในแต่ละบริบท 
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นวส311   การวิจัยทางการสื่อสาร       3(2-2-5) 
INC311   Communication Research 
                   ศึกษากระบวนการการท าวิจัย การตั้งค าถามวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางการสื่อสาร การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเชิง
ชาติพันธุ์วรรณา การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการเชิงสถิติ  การเขียนเค้าโครงวิจัย การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการเขียนสารบัญ  ฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ทักษะทางการวิจัย
กับการพัฒนางานวิชาชีพด้านสื่อสาร 
 

นวส312           การโน้มน้าวใจและการรณรงค์เพ่ือการจัดการนวัตกรรม         2(1-2-3) 
INC312            Persuasion and Campaign for Innovation Management 

 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจ จิตวิทยาการจูงใจ ฝึก
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการโน้มน้าวใจกับการสร้างงานด้านการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม ฝึก
ปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจและการรณรงค์ในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมน าเสนอ
ชิ้นงาน 
 

นวส313          การบริหารตราสินค้า         3(2-2-5) 
INC313           Brand Management 

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญของตราสินค้า และกระบวนการสร้างตราสินค้า
ให้เป็นที่จดจ าและยอมรับในมุมมองของผู้บริโภค ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ในการจัดการตราสินค้า และการสื่อ
สารตราสินค้า 
 

นวส356            ปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรม            3(1-4-4) 
INC356             Innovation Design Studio 

  ศึกษารูปแบบ/วิธีการ กระบวนการในการออกแบบนวัตกรรม การสร้างอัตลักษณ์ การใช้
เครื่องหมาย สัญญะ ที่มีความหมายในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมในประเด็นที่
ก าหนดในแต่ละภาคเรียน 
 
นวส361             การตลาดเพ่ือสังคม       3(2-2-5) 
INC361              Social Marketing  
    ศึกษาแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาดเพ่ือสังคม กระบวนการในการ
วางแผนการตลาดเพ่ือสังคม การวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสังคม หลักการน าแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคม
ไปสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามประเมินผลแผนการตลาดเพ่ือสังคม การหาแหล่งทุนสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดการปัญหาสังคม  
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นวส371           การฝึกงานทางวิชาชีพ       3(0-9-0) 
INC371           Professional Practice 
  ฝึกงานในสายวิชาชีพในองค์กร บริษัท และหน่วยงานวิชาชีพ ตามความสนใจของนิสิต และ
ตรงตามขอบเขตของสาขาวิชาเอกของผู้เรียน เป็นจ านวนเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลและให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา 
 
นวส411            การสื่อสารเชิงสัญญะเพ่ือการจัดการนวัตกรรม          3(2-2-5) 
INC411             Semiotic Communication for Innovation Management 

  ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้
ค าอธิบาย การให้ความหมายกับภาพ/ข้อความที่สะท้อนผ่านสื่อแต่ละชนิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้/วิพากษ์เกี่ยวกับ
ภาพสะท้อนของความหมายต่างๆในงานเกี่ยวกับนวัตกรรม ที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อมวลชน  
 
นวส441            การพัฒนานวัตกรรมเชิงธุรกิจ       2(1-2-3) 
INC441             Business Innovation Development   
    ศึกษาแนวคิด ประเภทของนวัตกรรมเชิงธุรกิจ หลักการ กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมเชิง
ธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
 
นวส442            การบริหารโครงการนวัตกรรม      3(2-2-5)  
INC442             Innovation Projects Management 
     ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์  ตลอดจนท า
ความเข้าใจขั้นตอนการวางแผนและกระบวนการในการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบผ่านการฝึกปฏิบัติการ
วางแผนและบริหารโครงการนวัตกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
 
นวส443            กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา      2(2-0-4) 
INC443             Intellectual Property Law 

  ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ความส าคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อระบบเศรษฐกิจ การวางแผนงานทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจ วัฏจักรของระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการจัดการระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์ เทคนิคการสร้างศักยภาพและความได้เปรียบทางการค้าด้วยการพัฒนานวัตกรรม การปกป้อง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อมีการละเมิด  
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นวส474      สัมมนางานสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม    3(2-2-5) 
INC474     Innovation Management Communication Seminar 
    วิเคราะห์ และอภิปราย องค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี
การสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารการตลาด แนวทางการออกแบบและสร้างสรรค์ ไปสู่การ
ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการนวัตกรรม ผ่านกระบวนการสัมมนา 
 
นวส475  การศึกษาเฉพาะเรื่อง       3(2-2-5) 
INC475  Independent Study 

          ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่
ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้
ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาเอก  และภายใต้การดูแล ให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา 

 
วิชาโทการสื่อสารสังคม 

 1.1 วิชาโทบังคับ 

นวส281   การพูดเพ่ือการสื่อสารสังคม      3(2-2-5) 
INC281            Speech for Social Communication 
   ศึกษาหลักการสื่อสาร การสื่อสารโดยใช้วัจจะและอวัจจะนะภาษาและพฤติกรรมมนุษย์ 
ฝึกปฏิบัติการพูดในรูปแบบต่างๆ  ในงานด้านสื่อสารมวลชน พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุ         
ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์  
 
นวส282   การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสื่อสารสังคม     3(1-4-4) 
INC282   Personality Development for Social Communication  
   ศึกษาหลักการ และกระบวนการและฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย การแต่งหน้า มารยาททางสังคม การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษา
กาย การเคลื่อนไหว จิตวิทยาในการสื่อสารสังคม 
 
 1.2 วิชาโทเลือก 

นวส381 การสื่อสารสังคมและการวิจารณ์                         3(2-2-5)   
INC381 Social Communication and Criticism  
    หลักการ รูปแบบของการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินผลคุณค่าการสื่อสารกับสังคมใน
รูปแบบและสถานการณ์ต่างๆ การให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นส าหรับการสื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์  
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นวส382  เทคนิคการพัฒนาการออกเสียงเพ่ือการสื่อสารสังคม    3(2-2-5) 
INC382  Vocal Techniques and Development for Social Communication                      
  ศึกษาหลักการ และผึกปฏิบัติเทคนิคการออกเสียง การปรับรูปปาก การเปล่งเสียงให้ถูก
ตามหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การหายใจให้ถูกตามหลักส าหรับการพูด 
 
นวส383 การเขียนเพ่ือการสื่อสารสังคม                3(2-2-5)   
INC383 Writing for Social Communication  
   หลักการเขียนเพ่ือพัฒนาไปใช้ในการสื่อสารในงานประเภทต่างๆ การเขียนบทพูด การ
เขียนสคริปต์รายการ การเขียนข่าว การเขียนเพ่ือการจัดการอีเว้นท์ การเขียนเพ่ือการเสนองานต่างๆ 
 
นวส481            การสื่อสารเพ่ือธุรกิจและการเจรจาต่อรอง     3(2-2-5)   
INC481             Communication  for Business and Negotiation 
    ศึกษากระบวนการ หลักการในการพูดและฝึกปฏิบัติเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ การก าหนด
ประเด็น การเจรจาต่อรอง การนัดหมาย การตอบรับ การปฏิเสธ การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ มารยาททาง
ธุรกิจที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร  
 
นวส482            การน าเสนอเพ่ือการสื่อสารสังคม      3(2-2-5)   
INC482             Presentation for Social Communication  
    ศิลปะ รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสื่อสาร การเตรียมข้อมูลส าหรับการน าเสนอ 
พัฒนารูปแบบการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ กลยุทธ์ จิตวิทยา ส าหรับการสื่อสารและการน าเสนอ การใช้สื่อ
เทคโนโลยีประกอบการน าเสนอ 
 

     3.2   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวชิา) ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว 
1 อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยบูรพา x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  ว.ม.(การบริหารส่ือสารมวลชน), 2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2 อ.ยุคลวัชร์ ภกัดีจักรวิุฒิ์ ศป.บ.(การแสดงและก ากับการแสดง), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ 

ท่องเที่ยว), 2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

3 อ.ณทิตา ทรัพย์สินววิัฒน ์ ศป.บ.(การแสดงและก ากับการแสดง), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  ว.ม.(สื่อสารมวลชน), 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ล าดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวชิา) ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ 
1 อ.ชนญญา ชยัวงศ์โรจน ์ วท.บ.(กายภาพบ าบัด), 2538 มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2542 มหาวิทยาลัยมหิดล  
2 อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ B.Comm.(Advertising and Marketing), 2542 University of Canberra, Australia x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  M.A.(International Communication), 2544 Macquarie University, Australia  
3 ผศ.นพ.เฉง นิลบุหงา วท.บ.(กายภาพบ าบัด), 2536 มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พ.บ.(แพทยศาสตร์), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม 

1 อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ ์ นศ.บ.(การโฆษณา), 2542  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  ศศ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์), 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2 ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์), 2543 มหาวิทยาลัยนเรศวร x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

  ค.บ.(ธุรกิจศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
  นศ.ม.(นิเทศศาสตร์), 2550 มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
  ว.ม.(สื่อสารมวลชน), 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  นศ.ด.(นิเทศศาสตร์), 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3 อ.ดร.ชัชฎา นากาโอคะ B.B.A.(Business Administration), 2543 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  B.S.(Business Administration), 2545 

 
University of North Carolina-
Charlotte, USA 

 

  M.S.(Technology Management), 2547 Eastern Illinois University, USA  
  Ph.D.(Educational Technology), 2554 University of Northern Colorado, 

USA 
 

 

 

 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวชิา) ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว 
1 อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยบูรพา x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  ว.ม.(การบริหารส่ือสารมวลชน), 2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2 อ.ยุคลวัชร์ ภกัดีจักรวิุฒิ์ ศป.บ.(การแสดงและก ากับการแสดง), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ 

ท่องเที่ยว), 2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

3 อ.ณทิตา ทรัพย์สินววิัฒน ์ ศป.บ.(การแสดงและก ากับการแสดง), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  ว.ม.(สื่อสารมวลชน), 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวชิา) ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ 
1 อ.ชนญญา ชยัวงศ์โรจน ์ วท.บ.(กายภาพบ าบัด), 2538 มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2542 มหาวิทยาลัยมหิดล  
2  อ.อภิรพ ีเศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ B.Comm.(Advertising/Marketing), 2542 University of Canberra, Australia x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  M.A.(International Communication), 2544 Macquarie University, Australia  
3 ผศ.นพ.เฉง นิลบุหงา วท.บ.(กายภาพบ าบัด), 2536 มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พ.บ.(แพทยศาสตร์), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม 

1 อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ ์ นศ.บ.(การโฆษณา), 2542  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  ศศ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยมหิดล  
  นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์), 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2 ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์), 2543 มหาวิทยาลัยนเรศวร x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), 2545 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

  ค.บ.(ธุรกิจศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
  นศ.ม.(นิเทศศาสตร์), 2550 มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
  ว.ม.(สื่อสารมวลชน), 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  นศ.ด.(นิเทศศาสตร์), 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3 อ.ดร.ชัชฎา นากาโอคะ B.B.A.(Business Administration), 2543 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  B.S.(Business Administration), 2545 

 
University of North Carolina-
Charlotte, USA 

 

  M.S.(Technology Management), 2547 Eastern Illinois University, USA  
  Ph.D.(Educational Technology), 2554 University of Northern Colorado, 

USA 
 

 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
     จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นหลักสูตรได้
ก าหนดรายวิชาการฝึกงานทางวิชาชีพ ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี ้
            (1)  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น
        ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

  (2)  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท างานได้ 
  (3)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
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  (4)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบและเข้าใจวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้า 
                 กับสถานประกอบการได้ 
            (5)  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได ้
 4.2  ช่วงเวลา 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที ่3  
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

 คิดเป็นจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
            ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือการศึกษาเฉพาะรายบุคคลต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้การสื่อสารเพ่ือพัฒนางานนวัตกรรมทั้งที่เป็นนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
หรือนวัตกรรมเชิงคุณค่า แนวคิด โดยต้องมีหน่วยงานภาคธุรกิจหรือภาครัฐที่อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้
งานหากโครงงานส าเร็จ และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่าง
เคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

     โครงงานการสื่อสารที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่
จะได้รับจากการท าโครงงาน และมีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

    (1)  สามารถบูรณาการความรู้ในเรื่องของการสื่อสารและการจัดการความรู้ในศาสตร์ที่สนใจได้ 
         อย่างเหมาะสม 
    (2)  ทักษะในการสื่อสารและทักษะในการน าเสนองานที่มีประสิทธิภาพ 
    (3)  ทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์ 
    (4)  มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (5)  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบ 
    (6)  มีทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  5.3  ช่วงเวลา  
     ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาที ่4 

  5.4  จ านวนหน่วยกิต   
               จ านวนหนว่ยกิต 5 หน่วยกิต (0-10-5) 
        5.5  การเตรียมการ  

      มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานผ่านทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และปรับปรุงให้มีความทันสมัยเสมอ อีกทั้ง
มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
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        5.6  กระบวนการประเมินผล 
       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินผลจากความส าเร็จของโครงงานครอบคลุมทั้งในส่วน
ของการวางแผนงาน การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตลอดจนรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจและตอบสนอง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งนี้จะมีการประเมินผลโดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ตามเป้าหมายของโครงงานหรือกิจกรรมการสื่อสาร และให้คะแนนโดยอาจารย์ในวิทยาลัยจ านวนอย่างน้อย 
3 คน 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอน และกิจกรรม 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 

อดทนและเสียสละเพ่ือสังคม 
และมีจรรยาบรรณในการ
ท างานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล 

มีการสอดแทรกเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และเสียสละใน
ชั่วโมงการบรรยายและการสัมมนา พร้อมทั้งสนับสนุนให้นิสิตได้นิสิต
ท างานโดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์เมื่อท ากิจกรรม
ในห้องเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและงานวิจัย 

(2) มีความรู้ความสามารถทางด้าน
การวางแผน ออกแบบและผลิต
ชิ้นงานสร้างสรรค์ ในการจัดการ
สื่อสารด้าน การท่องเที่ยว ด้าน
สุขภาพ หรือด้าน การจัดการ
นวัตกรรม เป็นอย่างดี 

มีการศึกษาในชั้นเรียน และปฏิบัติการวางแผน ออกแบบและผลิตชิ้นงาน 
ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยว สุขภาพ และการจัดการนวัตกรรม ตาม 
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย 

(3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมีเหตุผล
ทางหลักวิชา อย่างมีวิจารณ
ปัญญา 

เน้นการสอนให้นิสิตรู้จักคิด วิเคราะห์แบบบูรณาการ ฝึกทักษะในการ    
แก้ไขปัญหา โจทย์วิจัย รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตกล้าที่จะวิจารณ์ผลงาน
ทางด้านการสร้างสื่อและผลงานวิจัยอย่างมีเหตุผลบนหลักการวิชา 

(4) มีความสามารถในการท างาน     
เป็นทีม 

มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้นการท างานร่วมกันอย่างรับผิดชอบ และรู้
หน้าที่ สนับสนุนให้นิสิตอภิปราย น าเสนอ ท ารายงานและงานวิจัยเป็นทีม 

(5) มีทักษะสื่อสาร และสร้าง
สัมพันธ์ภาพกับบุคคลอ่ืน 
สามารถเป็นผู้น า และผู้ตามได้
ตามบริบทที่ได้รับ 

มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้นการท างานร่วมกันระหว่างนิสิต และ
ท างานกับบุคคลภายนอกและชุมชน เพื่อให้นิสิตสามารถสื่อสารและ
สร้างสัมพันธ์ภาพกับกลุ่มบุคคลอ่ืนๆที่มาจากหลากหลายช่วงอายุและ
วัฒนธรรม 
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4.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา 
2. มีจิตสาธารณะ เสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 
3. ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. เคารพสิทธิ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

1. สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในการเรียน
การสอนทุกรายวิชา 
2. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. ให้นิสิตฝึกเขียนโครงการและท า 
กิจกรรมเสียสละเพ่ือส่วนรวม เช่น 
โครงการจิตอาสา เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก
สาธารณะ 
4. มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตมีแนวคิด
ทางด้านสุนทรียศาสตร์ และตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ
ด ารงชีวิต โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ์ทั้งในและนอกเวลา
เรียน และให้ท ารายงานแสดงความ
คิดเห็นทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
5. ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์ในการท ารายงาน การ
อ้างอิงผลงาน และการสอบ 
2. ประเมินจากคุณภาพของ
รายงานที่ แสดงถึ งการน า
แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์/
ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ 
3. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งรายงาน
ตามเวลาที่ก าหนด การแต่ง
กาย และการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ของนิสิตในกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่มีการจัดขึ้น 
5. ประเมินความรับผิดชอบ
ต่ อ ต น เ อ ง จ า ก คุ ณ ภ า พ
รายงานรายบุคคล 
6. ประเมินความรับผิดชอบ
ต่อผู้ อ่ืนจากการท ารายงาน
กลุ่ม และจากผลการประเมิน
กันเองของนิสิตในกลุ่ม 
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     2)  ด้านความรู้  

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษา
ทั่วไปและพ้ืนฐานความรู้
แกนกลางของวิทยาลั ย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 
2. มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี 
ตลอดจนแนวคิด/เทคนิค 
วิธีการที่ส าคัญในศาสตร์
ทางด้านการสื่อสารเพ่ือการ
ท่องเที่ยว การสื่อสารเพ่ือ
สุขภาพ หรือการสื่อสารเพ่ือ
การจดัการนวัตกรรม 
3. สามารถอธิบายความ
เชื่อมโยงขององค์ความรู้
ทางการสื่อสารกับองค์
ความรู้ทางการท่องเที่ยว 
องค์ความรู้ทางสุขภาพ 
หรือองค์ความรู้ทางการ
จัดการนวัตกรรมได้ 
4. สามารถบูรณาการความรู้
ทางการสื่อสารไปใช้ในงาน
ด้ านการท่อง เที่ ย ว  ด้ าน
สุขภาพ หรือด้านการจัดการ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 

1. จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม
ความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
พร้ อ ม สอด แ ทร ก แ นว คิ ด ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา 
2. จ ัดการเรียนการสอนในลักษณะ   
บูรณาการ และเน้นให้ผู ้เร ียนลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) 
3. เน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้
ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน เรียนรู้ผ่านโครงงาน 
รวมทั้งเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก และชุมชน 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา 
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
4. มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้ /การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติ
ในทุกรายวิชา 
5. จัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน  และสั งคม 
พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติของนิสิต  ใน
ด้านต่างๆ คือ 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่นิสิต
จัดท า 
4. ประเมินจากแผนธุรกิจหรือ
โครงการที่น าเสนอ 
5.  ประเมินจากการน า เสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
6. ประเมินจากรายวิชาฝึกงาน
วิชาชีพ 
7 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
8 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
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     3)  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถประยุกต์ความรู้
ให้เกิดประโยชน์ 
2. สามารถคิดอย่ าง เป็น
ระบบ และแก้ไขปัญหาได ้
3.สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
ความรู้เป็นฐาน 
4. เป็นผู้ มีความคิดริ เ ริ่ ม 
สร้างสรรค์นวัตกรรม  
5. สามารถวิเคราะห์และ
ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ก า ร ณ์
ท า ง ก า รสื่ อ ส า ร  พ ร้ อ ม
เลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่
เหมาะสมกับการท่องเที่ยว 
สุขภาพ หรือการจัดการ
นวัตกรรมได้ 

1. กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสื่อ การสื่อสาร 
โครงการรณรงค์ทางการสื่อสารนวัตกรรม 
และการวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง 
2. การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า
หรืองานเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
3 .  การบรรยาย โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ
ผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จในอาชีพ 
4. ก าหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การวางแผน และสะท้อน
ภาพการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น รายวิชา
เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการ การวางแผน
และบริหารโครงการ 
5. การอภิปรายเป็นกลุ่ม  
6. จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1.ประเมินจากการอ้าง อิง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม
หลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
2 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
3. การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ 
เช่น รายงานการวิเคราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา การศึกษา
อิสระ รายงานผลการอภิปราย
กลุ่ม และการสัมมนา รวมทั้ง
ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต 
เช่น ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
    4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง    

บุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ื น ใ น ฐ า น ะผู้ น า แ ล ะ
ผู้ร่วมงานได้ 
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ 

1. มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุก
รายวิ ช า เ พ่ื อฝึ ก ให้ นิ สิ ต รู้ จั ก
ปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
รับผิ ดชอบภาระงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย รับฟังความคิดเห็น
ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม สามารถแสดง
จุดยืนของตนเอง และค้นหา
ทางออกร่วมกันได้ 
2. เลือกประเด็นที่เป็นปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้น 
พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหา
โดยเริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง 

1. ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ
มอบหมายโดยเฉพาะในส่วนที่
แ สด งถึ ง ค ว าม ร่ ว มมื อ ใ นกา ร
วางแผน ปฏิบัติ และแก้ปัญหา 
2. ประเมินจากพัฒนาการด้าน
ความคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากผลการประเมิน
กันเองของนสิิตในกลุ่ม 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน และการยอมรับเหตุผล
ของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง 
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     5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขการ สื่อสารและการใช้     
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
อันมีผลให้ เข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหา 
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถใช้ เทคโนโลยี ในการ
สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ 

1.  มี รายวิชาที่ ฝึ กทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยตรง เช่น 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
2 .  ส อด แ ท รก ทั ก ษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลขในรายวิชา
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลขอย่ า ง
ต่อเนื่อง 
3. มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการ
สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง 
4. สอดแทรกทักษะการสื่อสาร 
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กฏหมายและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องในทุกรายวิชา 
5 .  ฝึ กนิสิ ต ให้ รู้ จั กวิ เคราะห์
ผลกระทบจากการใช้สื่ อต่ อ
บุคคลองค์กรและสังคม 
6. มอบหมายกิจกรรมเพ่ือฝีก
ทักษะในการสืบค้น / อ้ าง อิ ง
ข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ 
7. ฝึกให้นิสิตออกมาน าเสนอ
ผล ง านห น้ า ชั้ น เ รี ย น ในทุ ก
รายวิชา 
 
 
 
 

1.  การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
2. ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ
มอบหมายที่แสดงถึงความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน และมี
จรรยาบรรณ 
3.  ประเมินจากคุณภาพงาน
มอบหมายที่แสดงถึงการสีบค้น
ข้อมูล การเลือก ใช้ข้อมูล และการ
รู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 
4. ประเมินจากคุณภาพในการ
น าเสนอผลงานและเลือกการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้
กา รน า เ สนอผลงานมี ค ว าม
ชัดเจน และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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     6) ด้านทักษะพิสัย / สมรรถนะของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถในการวาง
แผนการจัดการสื่อสารด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ หรือ
ด้านการจัดการนวัตกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
2. มีความสามารถในการ
ออกแบบและผลิตชิ้นงานเชิง
สร้างสรรค์ในการสื่อสารเพ่ือ
การท่องเที่ยว การสื่อสารเพ่ือ
สุขภาพ หรือการสื่อสารเพ่ือ
การจัดการนวัตกรรม 

1. มีรายวิชาเกี่ยวกับการวางแผนการจัด 
การสื่อสารอยู่ครอบคลุมทั้ง 3 วิชาเอก 
2. มีรายวิชาที่สะท้อนชัดถึงการพัฒนา
และฝึกปฏิบัติงานด้านการออกแบบ
และผลิตชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมในทุกประเภทของสื่อ 
3. มีโครงการเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยเฉพาะในส่วน
ของการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่อง 
 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติของนิสิตใน
ด้านต่างๆ คือ 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่นิสิต
จัดท า 
4.ประเมินจากแผนธุรกิจหรือ
โครงการที่น าเสนอ 
5.  ประเมินจากการน า เสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
6.ประเมินจากผลงานที่ ได้รับ
มอบหมาย 
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ตารางสรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายละเอียดผลการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1. มีความซื่อสัตย์  มีวินัย ตรงต่อเวลา 

2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
3. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 
4. เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

2. ด้านความรู้ 1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไปและพ้ืนฐานความรู้แกนกลาง
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
แนวคิด/เทคนิค วิธีการที่ส าคัญในศาสตร์ทางด้านการสื่อสาร
เพ่ือการท่องเที่ยว การสื่อสารเพ่ือสุขภาพ หรือการสื่อสารเพ่ือ
การจัดการนวัตกรรม 
3. สามารถอธิบายความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ทางการ
สื่อสารกับองค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว องค์ความรู้ทาง
สุขภาพ หรือองค์ความรู้ทางการจัดการนวัตกรรมได้ 
4. สามารถบูรณาการความรู้ทางการสื่อสารไปใช้ในงานด้าน
การท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ หรือด้านการจัดการนวัตกรรมได้
อย่างเหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ 
3. สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้
เป็นฐาน 
4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม  
5. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการสื่อสาร 
พร้อมเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว 
สุขภาพ หรือการจัดการนวัตกรรมได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
และความรับผิดชอบ 

1. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 
2. ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ 
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข            
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ 
หรือประเด็นปัญหา 
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล 
และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ     

6. ด้านทักษะพิสัย / สมรรถนะของหลักสูตร 1. มีความสามารถในการวางแผนการจัดการสื่อสารด้าน
การท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ หรือด้านการจัดการนวัตกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
2.  มีความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นงานเชิง
สร้างสรรค์ในการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว การสื่อสารเพ่ือ
สุขภาพ หรือการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  2561 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

   1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   




  
  

 
     

  

มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1   



  

  
 

     
  

มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   



  

  
 

     
  

มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1   



  

  
 

     
  

มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1   



  

  
 

     
  

1.2 กลุ่มวิชาพลานามัย 

มศว131 ลีลาศ      
 

  
 

     
  

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล      
 

  
 

     
  

มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ      
 

  
 

     
  

มศว134 โยคะ      
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

   1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
มศว135 ว่ายน้ า                      

มศว136 แบดมินตัน                      

มศว137 เทนนิส                      

มศว138 กอล์ฟ                      

มศว139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนกั                      

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                      

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสังคม                      

มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                      

มศว243 การจดัการทางการเงินสว่นบุคคล                      

มศว244 วิทยาศาสตรเ์พื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี    -                 

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม                      
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

   1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
มศว246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ                      

มศว247 อาหารเพื่อชีวิต                      

มศว248 พลังงานทางเลือก                      

มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั                      

1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

มศว151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย ์                      

มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้                      

มศว251 ดนตรีและจิตวญิญาณมนุษย์                      

มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                      

มศว253 สุนทรียสนทนา                      

มศว254 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์                      

มศว255 ธรรมนูญชีวิต                      
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

   1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต                      

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                      

มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                      

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์                      

มศว262 ประวัติศาสตร์พลังขับเคลื่อนสังคม                      

มศว263 มนุษย์กับสันติภาพ                      

มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                      

มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัฒน ์                      

มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม ่                      

มศว268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจยั                      

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                      
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

   1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                      

มศว353 การคิดอย่างมีเหตตผุลและจริยธรรม                      

มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                      

มศว355 พุทธธรรม                      

มศว356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                      

มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                      

มศว358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม                      

มศว361 มศว เพื่อชุมชน                      

มศว362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                      

มศว363 สัมมาชีพชุมชน                      

มศว364 กิจการเพื่อสังคม                      

 



90 
 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาแกนกลางวิทยาลัยฯ 
วนส102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล ○  ○  ○ ○  ○    ○   ○ 

วนส103 สุนทรียศาสตรร์่วมสมัย ○      ○        ○  ○ 

วนส104 สื่อศึกษา     ○○  ○○○ ○   ○ 

วนส202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย ○       ○      ○○  ○ ○ 

วนส203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ ○ ○    ○○  ○        

วนส204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา   ○         ○     ○ 

วนส205 นวัตกรรมการสื่อสาร   ○   ○  ○  ○ ○      ○ 

วนส301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ ○     ○ ○ ○ ○○     ○ ○ 

วนส302 พฤติกรรมผู้บริโภค  ○              ○○  

วนส401 กระแสกับธุรกิจ  ○       ○○  ○    ○ ○ ○ 
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

      แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ : วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการท่องเท่ียว 

นวส124 หลักการการท่องเที่ยว  ○  ○                  

นวส152 การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวตักรรมการสื่อสาร      ○                

นวส153 การผลติสื่อเบื้องต้น      ○          ○      

นวส222 การสร้างตราสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว    ○                  

นวส224 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว              ○  ○      

นวส252 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว    ○                  

นวส325 อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว    ○          ○     ○   

นวส362 กลยุทธ์และการวางแผนสื่อเพื่อการท่องเที่ยว    ○    ○       ○ ○      

นวส471 โครงงานนวัตกรรมการสือ่สาร ○    ○      ○  ○  ○ ○ ○     
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
กลุ่มวชิาเอกเลือก : วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการท่องเท่ียว 
นวส211 สื่อและการเล่าเรื่อง ○  ○                   

นวส223 การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน    ○  ○                

นวส225 ความรับผิดชอบต่อสังคมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                      

นวส259 การออกแบบและผลิตสือ่สิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยว   ○ ○                  

นวส263 การเขียนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว   ○ ○    ○        ○      

นวส311 การวิจัยทางการสื่อสาร    ○   ○ ○     ○  ○   ○    

นวส321 การพูดเพื่อการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว                      

นวส322 การสื่อสารเพื่อการจดัการงานประชุม การสังสรรค์ และ    การ
จัดนิทรรศการในการท่องเที่ยว    ○     

 
    ○        

นวส323 สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว   ○                   

นวส324 สื่อแบบบูรณาการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   ○ ○                  

นวส352 การผลติสื่อสาระบันเทิงเพื่อการท่องเที่ยว    ○        ○          
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
นวส364 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว    ○          ○       ○ 
นวส371 การฝึกงานทางวิชาชีพ    ○  ○       ○       ○  

นวส421 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต ิ    ○    ○              

นวส472 สัมมนางานสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว    ○                 ○ 
นวส475 การศึกษาเฉพาะเรื่อง    ○     ○ ○        ○    

กลุ่มวชิาเอกบังคับ : วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ 
นวส131 หลักการสื่อสารสุขภาพ    ○                  

นวส152 การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวตักรรมการสื่อสาร      ○                

นวส153 การผลติสื่อเบื้องต้น      ○          ○      

นวส211 สื่อและการเล่าเรื่อง ○  ○                   

นวส237 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวทิยาพ้ืนฐานของมนุษย ์และ
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น 

   ○     
 

            

นวส233 หลักการสาธารณสุขและโภชนาการ    ○                  
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
นวส251 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสุขภาพ    ○                  

นวส353 การผลติสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ    ○                  

นวส363 การรณรงค์การสื่อสารสขุภาพ ○   ○          ○    ○    

นวส471 โครงงานนวัตกรรมการสือ่สาร ○    ○      ○  ○  ○ ○ ○     

กลุ่มวชิาเอกเลือก : วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ 
นวส231 ค าศัพท์ทางการแพทย์    ○                  

นวส234 สุขภาพและความงาม    ○          ○     ○   

นวส236 สุขภาวะตลอดชีวิต    ○          ○     ○   

นวส255 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสื่อสาร    ○                  

นวส261 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์    ○   ○  ○     ○    ○    

นวส264 การเขียนเพื่อการสื่อสารสุขภาพ    ○   ○ ○   ○           

นวส311 การวิจัยทางการสื่อสาร    ○   ○ ○     ○  ○   ○    

นวส331 ปัญหาสุขภาพและระบาดวิทยา    ○          ○     ○   

นวส354 การผลติสื่อสาระบันเทิงเพื่อสุขภาพ       ○               
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 

นวส355 การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์    ○   ○     ○          

นวส366 การบริหารงานโฆษณาเชิงกลยุทธ์    ○     ○ ○    ○    ○    

นวส371 การฝึกงานทางวิชาชีพ    ○  ○       ○       ○  

นวส431 การสื่อสารเพื่อสุขภาพในภาวะเสี่ยง ○   ○  ○        ○    ○    

นวส432 สื่อกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ○   ○          ○    ○    

นวส433 จรรยาบรรณและกฏหมายด้านการสื่อสารสุขภาพ    ○   ○             ○  

นวส434 การจัดการการสื่อสารสขุภาพและโภชนาการเพื่อคุณภาพ
ชีวิต ○   ○      ○    ○    ○    

นวส461 การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารสุขภาพเชิงกลยุทธ์ ○   ○      ○    ○    ○    

นวส473 สัมมนางานสื่อสารเพื่อสขุภาพ    ○      ○            

นวส475 การศึกษาเฉพาะเรื่อง    ○     ○ ○        ○    
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ : วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม 
นวส111 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร    ○   ○ ○     ○      ○   

นวส141 การแพร่กระจายนวัตกรรมเบื้องต้น    ○   ○           ○    

นวส241 การจัดการนวัตกรรมเบือ้งต้น    ○          ○   ○     

นวส253 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบการสื่อสาร        ○              

นวส254 พื้นฐานการผลติสื่อ                      

นวส261 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์  ○  ○          ○    ○    

นวส262 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อมวลชน        ○           ○   

นวส265 หลักการสื่อสารการตลาด  ○  ○          ○    ○    

นวส367 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการนวัตกรรม    ○  ○                

นวส471 โครงงานนวัตกรรมการสือ่สาร ○    ○      ○  ○  ○ ○ ○     
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หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
กลุ่มวชิาเอกเลือก : วิชาเอกการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม 
นวส112 การรู้เท่าทันสื่อข่าวสารด้านการจดัการนวัตกรรม  ○  ○   ○ ○       ○       

นวส151 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร                      

นวส212 วารสารศาสตร์ในยุคดิจทิัล  ○  ○   ○ ○        ○ ○  ○  ○ 
นวส242 กลยุทธ์ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม    ○   ○             ○  

นวส311 การวิจัยทางการสื่อสาร    ○   ○ ○     ○  ○   ○    

นวส312 การโน้มน้าวใจและการรณรงค์เพื่อการจัดการนวัตกรรม ○      ○ ○      ○ ○ ○      

นวส313 การบริหารตราสินค้า    ○                ○  

นวส356 ปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรม                    ○  

นวส361 การตลาดเพื่อสังคม    ○             ○     

นวส371 การฝึกงานทางวิชาชีพ    ○  ○       ○       ○  

นวส411 การสื่อสารเชิงสัญญะเพือ่การจัดการนวตักรรม    ○    ○      ○       ○ 
นวส441 การพัฒนานวัตกรรมเชิงธุรกิจ               ○ ○   ○   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 
นวส442 การบริหารโครงการนวตักรรม    ○                  

นวส443 กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา    ○                  

นวส474 สัมมนางานสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ○   ○  ○        ○    ○    

นวส475 การศึกษาเฉพาะเรื่อง    ○     ○ ○        ○    

กลุ่มวชิาโทการสื่อสารสังคม 

นวส281 การพูดเพื่อการสื่อสารสงัคม                      

นวส282 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่การสื่อสารสังคม                      

นวส381 การสื่อสารสังคมและการวิจารณ ์                      

นวส382 เทคนิคการพัฒนาการออกเสียงเพื่อการสื่อสารสังคม                      

นวส383 การเขียนเพื่อการสื่อสารสังคม    ○    ○              

นวส481 การสื่อสารเพื่อธุรกิจและการเจรจาต่อรอง                      

นวส482 การน าเสนอเพื่อการสื่อสารสังคม                      



99 
 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  2561 
 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559   

(ภาคผนวก ก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
     2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 -ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

-การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  
-การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
    2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

         การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) สภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  

(3)  การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ

นิสิตในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนิสิต 

(5)   ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนสื่อ (ข) จ านวนสิทธิบัตร (ค) จ านวนรางวัล
ทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จ านวน
กิจกรรม อาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน และการวิจัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมทั้งการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
          (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัย อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร 
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

          (2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
          (3) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนๆ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
          (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
          (2) ส่งเสริมอาจารย์ให้ท าผลงานทางวิชาการ  

         

   

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
         มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการบริหารหลักสูตรดังนี้ 

- ก่อนเปิดภาคเรียนมีการเตรียมการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ตรวจสอบความพร้อม
ของห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ 

- มอบหมายอาจารย์ประจ ารายวิชา หรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความต้องการ ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการเรียนการสอนระหว่างภาคและใช้ข้อมูลในการปรับปรุงการสอน 

- คณะกรรมการหลักสูตรประชุมหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงหลักสูตร 
      -  ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปีตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
 

2. บัณฑิต 
      2.1  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
       บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้           
(3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะใน
การวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ด้านทักษะพิสัย 
  2.2  การส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

(1) มีการจัดการส ารวจ หรือน าข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 

(2) มีการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 
 

3. นิสิต 
     3.1   การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดจ านวนที่ต้องการรับนิสิตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และแผนการรับนิสิตระยะ 5 ปี ที่ระบุใน มคอ.2  

(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หารือเกี่ยวกับแผนการรับนิสิตและวิธีการรับนิสิตจากระบบ
สอบตรง โครงการฯ และแอดมิชชันกลาง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดโดยฝ่ายรับนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการก ากับดูแลด้านวิชาการพิจารณาตัดสิน
ผลการสอบวัดความรู้ และเสนอผลการตัดสินผู้ผ่านคุณสมบัติต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
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  (4) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และด าเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
  (5) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาตัดสินและส่งผลการสอบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการ
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ให้มา
รายงานตัวเข้าศึกษา 
 

  3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
    (1)  คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการซึ่งมีตัวแทนจาก

หลักสูตรฯ ก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตในแผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและ        
ฝ่ายวิชาการ โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการและประเมินผลของโครงการ 

    (2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดการให้ความรู้และความเข้าใจการท างานในวิชาชีพใน
รายวิชาเอกบังคับของนิสิตชั้นปีที่ 1  

    (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนและให้ค าแนะน าในการปรับตัวแก่นิสิต
ในทุกภาคการศึกษา และติดตามผลการเรียน ปัญหา การปรับตัว และการคงอยู่ของนิสิต  

     (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต เพ่ือปรับปรุงการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา  

 

  3.3 ควบคุมดูแลและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
     (1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์      
ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี  

    (2)  อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบแนวทางการดูแลและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผ่านการปฐมนิเทศและการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา  

     (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาตลอดปีการศึกษาตามแนวทางทางการดูแลและ   
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยมีช่องทางติดต่อนิสิต เช่น 
การนัดพบ โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์กลุ่ม ฯลฯ 

     (4)  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจัดบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุนการศึกษา 
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การรับสมัครนิสิตท างานพิเศษ ฯลฯ ผ่านทางเวปไซต์ เฟสบุค และอาจารย์         
ที่ปรึกษา   

     (5)  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและการบริการข้อมูลข่าวสาร 
     (6)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินอัตราคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา เพ่ือปรับปรุง

การดูแลและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  
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  3.4  ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียน 
  (1)  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของนิสิตผ่านสายตรง
คณบดี กล่องรับฟังความคิดเห็น และอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และฝ่าย    
ที่เก่ียวข้องพิจารณาแก้ไขและปรับปรุง   
  (2)  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการจัดการข้อร้องเรียนและผลประเมินความ    
พึงพอใจของนิสิต และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
เสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิตและการจัดการ
ข้อร้องเรียน 
4. อาจารย ์
 4.1 การบริหารคณาจารย์ 

(1) การรับอาจารย์ใหม่ 
        การคัดเลือกคณาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยก าหนดให้คณาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(2) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
     คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

(3) การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
       - สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. 
      - ส าหรับอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอด

ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนิสิต โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับรายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
         (3)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

       -   มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสื่อสาร 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้
อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติเพ่ิมขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขา
หรือต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถท าได้ในรูปแบบของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้
เงินพิเศษเพ่ิมเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอน
ให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการท าวิจัย 

  -   จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้ และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
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5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
     5.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
     (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร       
          (2)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลจ าเป็นในการออกแบบหลักสูตรและก าหนด
สาระรายวิชาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมินหลักสูตร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บริษัทรับฝึกงาน และผลการ
ส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

(3)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จัดท าร่างหลักสูตรฯ    
(4)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ในวิทยาลัยฯ  
(5)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
(6)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรฯ ก่อนเสนอหลักสูตรฯ ต่อ

คณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
(7)   วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมด าเนินการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามระบบของมหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒ 
(8)  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารด าเนินการจัดการเรียนการสอน    
(9)  ประเมินความทันสมัยของรายวิชาจากข้อคิดเห็นของนิสิตและบัณฑิต  ข้อคิดเห็นจากบริษัท      

รับฝึกงาน แผนปรับปรุงรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน  
(10) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงความทันสมัยของ

รายวิชาในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
    5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

  (1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดผู้สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา โดยพิจารณา
จากความเชี่ยวชาญ (ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน การบริการวิชาการและการวิจัย) และภาระงานสอน  

(2)  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน สามารถเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือประสบการณ์จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

(3)  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3  โดยก าหนดสาระ แผนการสอน และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ 

(4)  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของ มคอ.3  
 (5)  นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และรายวิชา  
 (6)  สาขาวิชาจัดการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  
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 (7)  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการประเมิน ทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน 
และน าเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 และ มคอ.6 และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

(8)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน และให้ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
   5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   (1)  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ที่ระบุใน มคอ.2 และ 
curriculum mapping ของรายวิชา และก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล ใน มคอ.3 
   (2)  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการประเมินให้ผู้เรียนทราบและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมิน 
   (3)  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
   (4)  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรวบรวมคะแนนและตัดสินผลการเรียน 
   (5)  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนน าเสนอผลการตัดสินผลการเรียนเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ พิจารณาตัดสินผลการเรียน  
    (6)  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียนและการเรียน
การสอน (supreme)  
     5.4 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
   (1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คัดเลือกรายวิชาที่ทวนสอบ   
   (2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทวนสอบข้อสอบ รายงานผลการให้คะแนน และรายงานการ
ตัดสินผลการเรียน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา วิธีและเกณฑ์การประเมินผลที่ระบุใน มคอ.3 
 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ เพ่ือให้พิจารณา
น าเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5  
 (4)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.1. การบริหารงบประมาณ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมใช้งบประมาณเงินรายได้ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ตามความจ าเป็น ก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา 
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  6.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม             
         วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ เช่นหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน 
เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้นิสิตสามารถ
ใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนจากส านักหอสมุดกลาง ส านักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      6.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาการสื่อสารเพ่ือการจัดการนวัตกรรม การสื่อการเพ่ือ

สุขภาพ และการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว  คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้อง
เตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการท างานจริงในวงการการผลิตสื่อ  จึงมีความจ าเป็นที่นิสิตต้องมี
ประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้
งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต 
และสื่อการสอนส าเร็จรูป ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1)  มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี  
 ประสิทธิภาพ 

(2)  มีห้องปฏิบัติการในการผลิตสื่อ ทั้งห้องปฏิบัติการถ่ายท า ห้องตัดต่อ ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีความ  
 พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการ  
 เรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

(3)  ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้   
  ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

(4)  มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ 
 เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจ านวนคู่มือ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร                                                                
          มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดท าแบบสอบถามส ารวจความต้องการ และจาก
การสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตาม 

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.  2558 ข้อ 15      
ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 
2561 

ปีท่ี 2 
2562 

ปีท่ี 3 
2563 

ปีท่ี 4 
2564 

ปีท่ี 5 
2565 

(1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

                                   

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

3. การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้  โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผล
การสอบ 

1.2    การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
             1.  การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา  
            2.  การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

       งานที่มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของวิทยาลัยฯ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
   การวัดและประเมินผลนิสิต อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้  

-  ประกาศ  กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ.  2558 
   ข้อ 13 ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา  

-  ประกาศ  กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2549  ว่าด้วยมาตรฐานด้าน 
   คุณภาพบัณฑิต  
   การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง                         
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า   และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม  การประเมินผลของแต่ละ
รายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน  เช่น  การสอบข้อเขียน  การสอบสัมภาษณ์  การสอบปฏิบัติ  การสังเกต
พฤติกรรม  การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน  รายงานกิจกรรม  แฟ้มผลงาน  การประเมินตนเองของผู้เรียน  ส่วนการ
ประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ 
การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอ่ืน  การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา  การประเมินของผู้จ้างงาน 
เป็นต้น  
       นอกจากนี้การประเมินผลความรู้  สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  สามารถ



109 
 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  2561 
 

ประยุกต์ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีความส านึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการก าหนด “ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้  

-  บัณฑิตมีความรู้  ความสามารถในศาสตร์ของตน  สามารถเรียนรู้  สร้างและประยุกต์ความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

-  บัณฑิตมีจิตส านึก  ด ารงชีวิต  และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

-  บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  มีการดูแล  เอาใจใส่  รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

       การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะท าได้เฉพาะเมื่อนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา  และระหว่างเวลา
นี้  การหมั่นให้นิสิตตระหนักถึงตัวบ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ท าได้   การฝึกนิสิตซ้ าๆในเรื่องที่อยู่ในตัวบ่งชี้
จะท าให้แนวคิดนี้ฝังอยู่ในตัวนิสิตโดยอัตโนมัติ  การจ าลองสถานการณ์ต่างๆ  เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนิสิตว่ามี
คุณสมบัติที่ต้องการหรือยัง น่าจะเป็นแนวทางท่ีใช้เพื่อประเมินความส าเร็จของแนวคิดของตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้ 
        แนวทางการจ าลองสถานการณ์เพ่ือประเมินตามตัวบ่งชี้ด้านบนอาจท าโดยให้นิสิตท าโครงการ
วิชาการร่วมกัน เพ่ือให้พฤติกรรมของนิสิตถูกสังเกตและประเมินระหว่างการท าโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุม
โครงการ 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
       ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
       -  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จ าเป็น และเม่ือสิ้นภาคการศึกษาจัดท ารายงานผล
การด าเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
       - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีโดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  รายงานผลการประเมินหลักสูตร  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบ 
       - ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาตอ่ไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอ
ต่อคณบดี 
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ภาคผนวก 
ประกอบด้วยสว่นต่างๆดังนี้ 

 

  ภาคผนวก ก   ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศกึษา  

                         ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

  ภาคผนวก ข   ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง หลกัสูตร  

  ภาคผนวก ค   รายงานผลการวพิากษ์หลักสูตร 

  ภาคผนวก ง    รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร) 

  ภาคผนวก ฉ   ประวัตแิละผลงานของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

  ภาคผนวก ช   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรงุหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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