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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Communication Innovation
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
1. การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Communication)
2. การสื่อสารเพื่อสุขภาพ (Health Communication)
3. การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Communication)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เอกสารและตาราในวิชาพื้นฐานเฉพาะของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็น
การปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้
ในภาคการศึกษาตอนต้นของปีการศึกษา 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดั บปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ได้ รั บ อนุ มั ติ / เห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ที่
27 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2561
ได้ รั บ อนุ มั ติ / เห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2561 เมื่ อ วั น ที่
12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2563
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8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ
1. นักวางแผนการสื่อสาร นักการสื่อสารการตลาด ครีเอทีฟ นักประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว นักวางแผนกลยุทธ์โฆษณา ผู้ผลิตสื่อด้านการท่องเที่ยว
2. นักสื่อสารสุขภาพ นักประชาสัมพันธ์เพื่องานสื่อสารสุขภาพ ครีเอทีฟ นักจัดการสื่อสารในส่วน
ของธุ ร กิ จ ด้ า นสุ ข ภาพและความงาม นั ก การตลาดเพื่ อ สั ง คม ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ สื่ อ
สาระบันเทิง
3. นักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ครีเอทีฟ นักขาย Account Executive
นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาในการประยุกต์ใช้
การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมลักษณะต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและในระดับสังคม
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
1

2

3

อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ

อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์

อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์

กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2545

มหาวิทยาลัยบูรพา

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน), 2549

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ.(การแสดงและกากับการแสดง), 2549

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว),
2556

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศป.บ.(การแสดงและกากับการแสดง), 2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว.ม.(สื่อสารมวลชน), 2554

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วท.บ.(กายภาพบาบัด), 2538

มหาวิทยาลัยมหิดล

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Canberra, Australia

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
1

อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์

2

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2542
อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ B.Comm. (Advertising and Marketing),
2542

3

ผศ.นพ.เฉง นิลบุหงา

M.A. (International Communication),
2544

Macquarie University, Australia

วท.บ.(กายภาพบาบัด), 2536

มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2540

มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.บ.(แพทยศาสตร์), 2547

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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x-xxxx-xxxxx-xx-x
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ลาดับ

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
1

2

3

อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี

อ.ดร.ชัชฎา นากาโอคะ

นศ.บ.(การโฆษณา), 2542

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศศ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), 2546

มหาวิทยาลัยมหิดล

นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์), 2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร), 2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์), 2543

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), 2545

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ค.บ.(ธุรกิจศึกษา), 2548
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาประเทศที่ให้ความสาคัญกับการ
พัฒ นาธุ ร กิ จ บนฐานนวัตกรรมซึ่ งหมายความถึ ง การดาเนิ นธุ รกิจ ในอนาคตจาเป็ นอย่ างยิ่ง ที่จะต้อ งให้
ความสาคัญกับเรื่องของนวัตกรรมทั้งในรูปของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวคิดใหม่ๆ ดังนั้นในการจะ
สร้างการรับรู้ หรือกระตุ้นยอดขายให้กับนวัตกรรมนั้นๆ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้าน
การสื่อสารนวัตกรรม ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่านักโฆษณานักประชาสัมพันธ์ หรือ
นักสื่อสารองค์กรโดยทั่วไป อีกทั้งการสื่อสารยังเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะช่วยในการขับเคลื่อน
นวัต กรรม หรื อ องค์ค วามรู้ แนวคิด ใหม่ๆ ทางด้ านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใ ห้ มี ความเป็ นรู ปธรรม
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พร้อมสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนในระบบสังคมได้ในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
แผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งใช้เป็นแผน
หลักสาหรับส่งเสริมพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในระยะ 10 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในประเด็นของการพัฒนาขีด
ความสามารถในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลักดัน การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุ บัน ตลาดโลกกาลั งเปลี่ ยนแปลง ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างการอุดมศึกษา
รัฐบาล และภาคเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงไปซึง่ แต่เดิมสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ให้การศึกษา สร้างองค์ความรู้
เพื่องานวิชาการ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตระหนักถึงความต้องการของตลาดงาน รัฐ บาลต้องการให้
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น มีส่วนช่วย
แก้ปัญหาของประเทศ กล่าวคือในปัจจุบันภาคเอกชนต้องการบริการอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การผลิตและการบริหารจัดการ อันมีผลต่อผลปฏิบัติการทางธุ รกิจ (Business Performance) ทั้งนี้การได้
วุฒิบัต รหรือ ปริญ ญาบัต รโดยที่ทุน มนุษ ย์ (Human Capital) มิไ ด้เ พิ่ม พูน ขึ้น ไม่ก่อ ให้เ กิด ประโยชน์
ต่อผลประกอบการของวิสาหกิจเอกชน ดังนั้นความต้องการบริการอุดมศึกษาของภาคเอกชนในปัจจุบันจึงให้
ความสาคัญกับเรื่องของคุณภาพเชิงวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเพิ่มมูลค่า การได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของภาคเอกชนได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการผลิตของสถาบันอุดมศึกษาที่จาเป็นต้องให้
ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนหรือทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน
ต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 จากแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ
การริเริ่มการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นในการจัดการศึกษาควรเป็นไปเพื่อพัฒนา “คน”
โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มุ่งเน้นการช่วยเตรียมความพร้อมของคนให้
เผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรู้เท่าทัน
11.2.2 สืบเนื่องจากการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการดาเนินการจัดทา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการนาแนวนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่กาหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
ผลผลิตและผลลัพธ์การเรียนรู้อันได้แก่ คุณภาพและมาตรฐานของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นสาคัญ ทั้งนี้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้มีการจัดกลุ่มผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังที่จะให้บัณฑิต
เรียนรู้ และสามารถทาได้หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย
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5 ด้านได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2. ด้านความรู้ ความสามารถในการจาและนาเสนอข้อมูล
3. ด้านทักษะทางความคิดและเชาว์ปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ ภ ายนอกส่ ง ผลให้ แ นวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะ และการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและ
เชิงวิชาชีพ ตลอดจนให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานบน
ฐานของความสอดคล้ อง และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรที่มีรูปแบบอยู่บนฐานของแนวคิดที่ยึดความสามารถเฉพาะของผู้เรียนเป็นสาคัญ หรือหลักสูตรเน้ น
สมรรถนะ (Competency-based curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทาขึ้นเพื่อให้แน่ ใจว่าผู้ที่จบการศึกษา
ในระดับหนึ่งๆ นั้นมีทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร
ประเภทนี้จึงมีการกาหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรียนพึงกระทาหรือเกณฑ์สมรรถภาพในด้านต่างๆ ที่ผู้เรียน
ต้องแสดงออกในแต่ละระดับการศึกษา หรือแต่ละชั้นเรียน ทั้งนี้ทักษะและความสามารถในแต่ละชั้นเรียนนั้น
จะถูกกาหนดให้มีความต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากทักษะและความสามารถเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็นฐานสาหรับการ
เพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดับสูงต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นของการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จะมีการ
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้เบื้องต้นของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตมีศักยภาพและมีคุณธรรม
จริยธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากสถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางการศึ ก ษาในปั จ จุ บั น ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
ความสามารถในการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแข่งขันนั้นได้ เป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสาน และสร้าง
เสริม ภูมิปัญ ญาให้เ หมาะสมกับ การเปลี่ย นแปลงทางสัง คม เศรษฐกิจ การเมือ ง วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการและหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน นอกจากนั้น การ
สื่อสารนับเป็นปัจจัยสาคัญในการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจกับชุมชุน โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ที่
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“สื่อ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบาทต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ
การรับรู้ ของประชาชน รวมถึงการสร้ างอัตลักษณ์ความเป็นชาติ สื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาใน
ลักษณะใด สภาพสังคมและวัฒนธรรมย่อมออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน ดังนั้นจึงต้อ งผลิตผู้สร้างสื่อที่มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม และสามารถใช้สื่อเป็นตัวกลางในสร้างสรรค์สังคม
สร้างนวัตกรรม และผลักดันให้เป็นสื่อเป็นตัวนาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่สังคมโลก และเพื่อเป็น
การเตรียมทรัพยากรบุคคลในประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัว ให้เป็น
มหาวิทยาลัย 4.0 ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ สร้างการมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนาเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รในครั้ ง นี้ จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รบนฐาน
สมรรถนะ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการ และวิชาชีพในศาสตร์
ของตนเองได้อย่างเหมาะสมบนฐานคุณธรรมจริยธรรม
ด้ว ยเหตุนี้ วิท ยาลั ย นวั ตกรรมสื่ อ สารสั งคมจึ ง เห็ น สมควรให้ ทาการปรับ ปรุ งหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร พ.ศ. 2561 ดังนี้
12.2.1 เพิ่มเติมรายวิชาและ/หรือปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาแกน (ทาการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้รายวิชาสะท้อนสมรรถนะทั้ง 5 ด้านของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
12.2.2 เพิ่มเติมรายวิชาและปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร
อันเป็นคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.2.3 ปรั บ โครงสร้ า งจ านวนหน่ ว ยกิ ต โดยได้ ป รั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต ของวิ ช าแกน
วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือกให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรอีก 2 หลักสูตร
ของวิทยาลัยฯ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โดยพื้นฐานหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีนโยบายในการเชื่อมโยงศาสตร์ใน
แขนงต่างๆ อาทิ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และศิลปะ เข้าไว้ด้วยกัน
โดยการจัดการสอนเป็นรายวิชาบังคับที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทาให้นิสิตได้เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับ
หลักสูตรอื่นๆ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิล ปะและวัฒ นธรรมทั้ง ของไทยและของประชาคมนานาชาติ ตลอดจนปลูก ฝัง อัต ลัก ษณ์ข อง
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มหาวิทยาลั ย ศรีนครินทรวิโรฒให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี
หมวดวิชาเลือกเสรี
หลั กสู ตรกาหนดให้ นิ สิ ตเลื อกเรียนจ านวน 6 หน่ วยกิต จากรายวิช าที่ เปิ ดสอนในระดั บ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
เฉพาะรายวิชาที่จัดให้เป็นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีสานักนวัตกรรมการเรียนรู้จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและมีการจัดการอื่นๆ โดยมี
เป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ป็ น ไปตามค าอธิ บ ายรายวิ ช า ในขณะที่ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสื่ อ สารสั ง คมมี
คณะกรรมการกากับดูแลด้านวิชาการของวิทยาลัยฯ และมี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร เป็นผู้กากับดูแลและบริหารการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
“จัดการการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี มีจริยธรรม”
1.2 ความสาคัญ
การสื่อสารที่เป็นพื้นฐานที่สาคัญของมนุษย์ที่ใช้ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร และความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันมาเป็นเวลาช้านาน ในปัจจุบันการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อให้
การดาเนินธุรกิจต่างๆ สัมฤทธิผล โดยใช้การสื่อสารหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การ
สื่อ สารกลุ่ม ใหญ่ การสื่อ สารภายในองค์ก รหรือ การสื่อ สารมวลชน ดัง นั้น การศึก ษาเกี่ย วกับ เรื่อ งของ
"ศาสตร์แห่งการสื่อสาร" ซึ่งหมายถึง การสื่อสารทุกรูปแบบของมนุษย์ จึงเป็นศาสตร์ที่สาคัญอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้
เพื่อที่จะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้การสื่อสารในยุค
ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ที่ให้ความสาคัญกับข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ทั นสมัยต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
แนวทางให้ กับผู้ ประกอบวิชาชีพด้านการสื่ อสารมวลชน ให้ เกิดความรู้เท่าทันด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการด้านการสื่อสารกับศาสตร์ในสาขาอื่น เพื่อให้สามารถมีกระบวนการคิด ผลิตงาน
ตลอดจนดาเนินการด้านการสื่อสารที่เหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และเป็นการขยาย
วงของศาสตร์ทางด้านการสื่อสารออกสู่พื้นที่ทางการศึกษาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการนวัตกรรม ด้านการ
ท่องเที่ยว และ/หรือด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในอันที่จะส่งเสริมศักยภาพทางการสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ต่อไป
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มี
สมรรถภาพด้านการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 3 วัตถุประสงค์ ดังได้แยกออกเป็น 3 วิชาเอก เพื่อ
ตอบโจทย์ในการทางานที่รองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน และอนาคต โดยแต่ละสาขาวิชาเอกนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากทิศทางการพัฒนาและแนวโน้มการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ดังเช่นในส่วนของสาขาวิชาเอก
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ก็สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งใน
ระดับนานาชาติและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ดังจะเห็นได้จากตัวเลขสถิติของจานวน
นักท่องเที่ยวและเงินรายได้หมุนเวียนนระบบเศรษฐกิจที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยนวัตกรรมใน
การสื่อสารสาหรับการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ จะเป็นเครื่องมือสาคัญที่องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ
และภาคประชาสังคมจะใช้ในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในรูปแบบของการสื่อสารทางการตลาด
และการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเชิงคุณค่า การอนุรักษ์ และความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว
ดังนั้นในส่วนของวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว จึง ให้ความสาคัญกับการบูรณาการศาสตร์ทางการ
สื่ อสารร่ ว มกับ องค์ ความรู้ ท างด้ านการท่อ งเที่ ยว ทั้งในเชิ งธุร กิจและเชิ งอนุ รักษ์ ให้ ออกมาเป็นผลงาน
นวัตกรรมที่จะสามารถทาการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์ประกอบสาคัญในการขับเคลื่อน
การท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน
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และในส่วนของวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพนั้น พัฒนามาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคนสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในด้านร่างกายและจิตใจ ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาประชาชนของชาติ โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นไม่จาเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพียงในห้ องเรียน
หากแต่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคมและจากสื่อต่างๆได้ แหล่งความรู้ทางด้าน
สุขภาพ เดิมจากัดอยู่ในวงบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน การให้ความรู้เบื้องต้นในการดูและ
รักษาตนเอง ใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะนั้นอาจเกิดขึ้นได้ โดยผ่านช่องทางสื่อต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ แต่มักพบว่าการสร้างสื่อทางด้านสุขภาพนั้นไม่ป ระสบความสาเร็จ เนื่องจากการไม่เข้าใจในเนื้อหา
สุขภาพของผู้สร้างสื่อ หรือการไม่เข้าใจในการสร้างสื่อของผู้ที่มีความเข้าใจด้านสุขภาพ ดังนั้นวิชาเอกการ
สื่อสารเพื่อสุขภาพ จึ งให้ความสาคัญกับการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการสร้างสื่อ และศาสตร์ทางด้าน
สุขภาพเพื่อนาไปสู่การสร้างสื่อเพื่อสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายในส่วนของสาขาวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรมนั้น พัฒนามาจากการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงสาคัญของโลก โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อน
บ้าน การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว
ความผันผวนของตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลก และความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธร รมโลก จึง
กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 121 ให้มีการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงด้วยการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิต
ภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิทัล
ในการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยประกาศนโยบายการ
พัฒ นาประเทศให้เป็นโมเดลประเทศ 4.0 ซึ่งจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ผลักดันให้เกิดการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและ
บริการที่มีคุณภาพสูง การใช้การสื่ อสารเพื่อสร้างนวัตกรรม และเน้นนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ
แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาที่เชื่ อมโยงกับ พื้น ฐานทางวัฒ นธรรม การสั่ ง สมความรู้ ของสั งคม และเทคโนโลยีและนวัต กรรม
สมัยใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันให้ความสาคัญอย่างมากกับ
เรื่องของการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้และงานสร้างสรรค์เป็นสาคัญเป็นผลมาจากการพัฒนาทั้ง
ในระดับองค์กรและระดับประเทศส่วนใหญ่ล้วนให้ความสาคัญกั บเรื่องของ “นวัตกรรม” โดยในปัจจุบัน
พบว่าแทบทุกหน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมกันอย่างหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามเราจะพบว่า ไม่ใช่ทุก
นวัตกรรมที่ประสบความสาเร็จในการแพร่กระจายเข้าสู่ กลุ่มคนหรือสังคม เพราะในเรื่องของการนาสิ่งใหม่ๆ
เข้ าสู่ สั งคมหรื อกลุ่ ม คนนั้ น บางครั้ ง จะมาพร้ อมกับ การเปลี่ ยนแปลง จึ งท าให้ การสร้ างการยอมรับ นั้ น
1

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ในเอกสารประกอบการระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2558
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กลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความพยายามเป็นอย่างมาก ดังนั้นในส่วนของวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการ
จัดการนวัตกรรมนี้จึ งให้ ความสาคัญกับการบูรณาการศาสตร์ทางการสื่ อสารเพื่อสร้างการยอมรับทั้งใน
แนวคิดของการแพร่กระจายนวัตกรรม การสื่ อสารโน้มน้าวใจ และการสื่อสารการตลาด เข้าด้วยกันกับ
แนวคิดพื้ น ฐานทางด้ านการจั ดการนวัต กรรมเพื่ อน าไปสู่ การจัด การนวั ตกรรมได้อ ย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพให้แก่องค์กรหรือสังคมต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรู้เกี่ยวกับ หลักการ เทคนิคการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการสื่อสาร
นวัตกรรมการสื่ อสารรู ป แบบใหม่ สามารถนามาประยุ กต์ใช้เ พื่ อดาเนิน การสื่ อสารด้านการท่ องเที่ยว
ด้านสุขภาพ และด้านการจัดการนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 มีความสามารถด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และมีความรู้เท่าทันสื่อด้านการท่องเที่ยว ด้าน
สุขภาพ และด้านการจัดการนวัตกรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการกับศาสตร์สาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
1.3.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสามารถในการ
สื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพ และเพื่อการจัดการนวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการ
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1. แผนการพัฒนาศักยภาพ
1. พัฒ นาอาจารย์ใ ห้ มีค วามรู้ และ
ด้านการเรียนการสอน และการ ศักยภาพด้านการเรียนการสอนโดย
วัดประเมินผล
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีความรู้
ด้านการวัดประเมินผล ตลอดจนเร่ง
พั ฒ นาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรมากขึ้น
2. จัดให้ ทุกรายวิช ามีกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อาทิ PBL, E-learning, สัมมนา,
การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น
3. มีก ารจัด สรรงบประมาณเพื ่อ
พัฒ นาด้ า นการเรี ย นการสอนของ
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้
1. จ านวนอาจารย์ ร้ อ ยละ 100
ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
การเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เ รี ย น
เป็นสาคัญและการวัดประเมินผล
2. จานวนอาจารย์อย่างน้อยร้อยละ
50 ของอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร อ บ ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ
3. รายวิ ช ามี ก ารจั ด กิ จ กรรมการ
เรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สาคัญทุกรายวิชา
4. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 5 %
ของงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด
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แผนพัฒนา/แผนการ
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
2. แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 1. พั ฒ นา ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่
การปฏิบัติการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
2. พั ฒ นาทรั พ ยากรและปั จ จั ย
สนับสนุนการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง
สาหรับนิสิตนอกชั้นเรียน
3. ส่งเสริมความร่วมมือการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้

1. ห้องปฏิบัติการได้รับการปรับปรุง
ให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต ครบทุกสาขาวิชา ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน จานวน 5 ห้อง
2. มี สื่ อ การเรี ย นรู้ อื่ น ๆที่ ทั น สมั ย
หลากหลายและเพียงพอจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
3. จานวนคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วน
ต่อนิสิตไม่น้อยกว่า 1:6
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่ อ ทรั พ ยากรและปั จ จั ย สนั บ สนุ น
การเรียนรู้ มีระดับคะแนนเฉลี่ ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จาก 5 คะแนน
5. จานวนโครงการความร่วมมือการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติกั บแหล่ ง
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ที่ ด าเนิ น การอย่ า งน้ อ ย
1 โครงการ ต่อปี
3.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ 1. เอกสารการรายงานผลการ
กับความต้องการของสังคม
สังคมที่เกี่ยวข้องกับกระแสการ ประเมินหลักสูตร
สื่อสาร
2. เอกสารการประเมินหลักสูตร
2. ส ารวจความต้ อ งการและ 3. เอกสารผลการส ารวจความ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ 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. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย

เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และ
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบการสอบตรง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2) ผู้เรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตมีไม่เท่ากัน
2.3.2 นิ สิ ตแรกเข้ามั กไม่ท ราบขอบข่ายและรูป แบบลั ก ษณะการเรีย นการสอนของ
หลักสูตร ซึ่งอาจไม่ตรงกับความเข้าใจและความต้องการของนิสิตที่เข้าเรียน
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2.3.3 ปั ญหาการปรับตั ว จากการเรียนในระดับมั ธ ยมศึกษามาเป็นการเรี ยนในระดั บ
อุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม ต้องมีความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น
รวมทั้งมีกิจ กรรมการเรียนในห้ องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องบริหาร
เวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ทางหลักสูตรดาเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อแนะนา
เทคนิคในการเรียนในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งสร้างความเข้าใจในหลักสูตร ตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนรู้
และปัญหาที่คาดว่าจะเกิดในการเรี ย นและการใช้ชีวิตตลอด 4 ปี และมีการดาเนินการปรับพื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษ โดยจัดอบรมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ก่อนเริ่มภาคการศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2561
50
50
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
50

2565
50
50
50
50
200
50

2561
50
50
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
50

2565
50
50
50
50
200
50

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

15
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

2561
50
50
-

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
50

2565
50
50
50
50
200
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
หน่วย: บาท
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2561
2562
2563
2564
2565
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 1 ปี
12,000,000 24,000,000 36,000,000 48,000,000 48,000,000
การศึกษา
(80,000 บาท/คน/ปี x 150 คน)
รวมรายรับ
12,000,000 24,000,000 36,000,000 48,000,000 48,000,000
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรต่อคน 320,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท)

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่าย
2561

2562

ปีงบประมาณ
2563

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

2,400,000

2.ค่าวัสดุ (วัสดุสานักงานและวัสดุการ
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

รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
1.ค่าสอน (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและ
คณะร่วมสอน)
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2561

2562

ปีงบประมาณ
2563

หมวดการจัดการเรียนการสอน

360,000

720,000

1,080,000

1,440,000

1,440,000

8.ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภณ
ั ฑ์

4,800,000

9,600,000

14,400,000

19,200,000

19,200,000

9.ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย

1,800,000

3,600,000

5,400,000

7,200,000

7,200,000

285,000

570,000

855,000

1,140,000

1,140,000

270,000

540,000

810,000

1,080,000

1,080,000

255,000

510,000

765,000

1,020,000

1,020,000

195,000

390,000

585,000

780,000

780,000

90,000

180,000

270,000

360,000

360,000

150

300

450

600

600

2

2

2

2

2

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

12,000,000

24,000,000

36,000,000

48,000,000

48,000,000

รายละเอียดรายจ่าย

2564

2565

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

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน







แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (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 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัย (จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
หมวดวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ (29 หน่วยกิต)
- วิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาโท
รวม

จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย
3
หน่วยกิต
1.1.2 ภาษาต่างประเทศ
6
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ) 3
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
8
หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ) ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
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1. กลุ่มวิชาบังคับ กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้
มศว111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU111 Thai for Communication
มศว121
SWU121
มศว122
SWU122
มศว123
SWU123
มศว124
SWU124

3(3-0-6)

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

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กาหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต
ดังรายวิชาต่อไปนี้
มศว141
ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) กาหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต
ดังรายวิชาต่อไปนี้
มศว151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
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 กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่ม วิช าบูร ณาการ (วิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ) กาหนดให้เ รีย น
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว241
แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
SWU241 Digital Technology and Society Trends
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มศว242
SWU242
มศว243
SWU243
มศว244
SWU244
มศว245
SWU245
มศว246
SWU246
มศว247
SWU247
มศว248
SWU248
มศว341
SWU341

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
Personal Financial Management
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
Science for Better Life and Environment
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
Science, Technology and Society
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
Healthy Lifestyle
อาหารเพื่อชีวิต
Food for Life
พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
ธุรกิจในโลกดิจิทัล
Business in a Digital World

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

2.2 กลุ่ ม วิ ช าบู ร ณาการ (มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ) ก าหนดให้ เ รี ย น ไม่ น้ อ ยกว่ า
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
SWU258
มศว262
SWU262
มศว263
SWU263
มศว264
SWU264
มศว265
SWU265
มศว266
SWU266
มศว267
SWU267
มศว268
SWU268
มศว351
SWU351
มศว352
SWU352
มศว353
SWU353
มศว354
SWU354
มศว355
SWU355
มศว356
SWU356
มศว357
SWU357
มศว358
SWU358

ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
Arts of Speaking and Presentation
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษย์กับสันติภาพ
Human and Peace
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Human in Multicultural Society
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
Economic Globalization
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
Social Study by Research
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
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มศว361
SWU361
มศว 362
SWU 362
มศว363
SWU363
มศว364
SWU364
มศว131
SWU131
มศว132
SWU132
มศว133
SWU133
มศว134
SWU134
มศว135
SWU135
มศว136
SWU136
มศว137
SWU137
มศว138
SWU138
มศว139
SWU139

มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

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

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
Personal Fitness
การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Jogging for Health
โยคะ
1(0-2-1)
Yoga
ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
1(0-2-1)
Weight Training
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(2) หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ กาหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) ดังรายวิชาต่อไปนี้
วนส102
ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
COS102
Introduction to Mass Communication and Digital Media
วนส103
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
COS103
Contemporary Aesthetics
วนส104
สื่อศึกษา
COS104
Media Studies
วนส202
ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
COS202
Thai and Asian Wisdom
วนส203
แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
COS203
Concept and Design Innovation
วนส204
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
COS204
Introduction to Development Communication
วนส205
นวัตกรรมการสื่อสาร
COS205
Communication Innovation
วนส301
การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
COS301
Creative Industry Management
วนส302
พฤติกรรมผู้บริโภค
COS302
Consumer Behavior
วนส401
กระแสกับธุรกิจ
COS401
Trends and Business
3. หมวดวิชาเอกบังคับและเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
3.1 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3.1.1 วิชาเอกบังคับ กาหนดให้เรียน 29 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้
นวส124
หลักการการท่องเที่ยว
INC124
Principles of Tourism
นวส152
การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
INC152
Creative Thinking for Communication Innovation
นวส153
การผลิตสื่อเบื้องต้น
INC153
Introduction to Media Production
นวส222
การสร้างตราสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว
INC222
Branding for Tourism
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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นวส224
INC224
นวส252
INC252
นวส325
INC325
นวส362
INC362
นวส471
INC471

การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Tourist Behavior Analysis
การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
Photography for Tourism
อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
Community Identity for Tourism Communication
กลยุทธ์และการวางแผนสื่อเพื่อการท่องเที่ยว
Strategies and Media Planning for Tourism
โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
Communication Innovation Senior Project

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
5(0-10-5)

3.1.2 วิชาเอกเลือก กาหนดให้เรียน 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
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
INC259
Printing Media Design and Production for Tourism
นวส263
การเขียนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
INC263
Writing for Tourism Communication
นวส311
การวิจัยทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
INC311
Communication Research
นวส321
การพูดเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
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
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
INC323
Advertising and Public Relations Media for Tourism
นวส324
สื่อแบบบูรณาการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
INC324
Integrated Media for Sustainable Tourism
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นวส352
INC352
นวส364
INC364
นวส371
INC371
นวส421
INC421
นวส472
INC472
นวส475
INC475

การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อการท่องเที่ยว
Edutainment Media Production for Tourism
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว
Integrated Marketing Communication for Tourism
การฝึกงานทางวิชาชีพ
Professional Practice
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต
Communication for Tourism in Crisis Situations
สัมมนางานสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Communication Seminar
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
Independent Study

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-9-0)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3.2 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
3.2.1 วิชาเอกบังคับ กาหนดให้เรียน 29 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้
นวส131
หลักการสื่อสารสุขภาพ
2(2-0-4)
INC131
Principles of Health Communication
นวส152
การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
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 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์
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
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
INC251
Photography for Health Communication
นวส353
การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
INC353
Media Production for Health Communication
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นวส363
INC363
นวส471
INC471

การรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ
Health Communication Campaign
โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
Communication Innovation Senior Project

3.2.2
นวส231
INC231
นวส234
INC234
นวส236
INC236
นวส255
INC255
นวส261
INC261
นวส264
INC264
นวส311
INC311
นวส331
INC331
นวส354
INC354
นวส355
INC355
นวส366
INC366
นวส371
INC371
นวส431
INC431
นวส432
INC432

วิชาเอกเลือก กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
คาศัพท์ทางการแพทย์
Medical Terminology
สุขภาพและความงาม
Health and Beauty
สุขภาวะตลอดชีวิต
Lifelong Health and Wellness
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสื่อสาร
Computer Applications in Communication Work
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
Strategic Planning for Public Relations
การเขียนเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
Writing for Health Communication
การวิจัยทางการสื่อสาร
Communication Research
ปัญหาสุขภาพและระบาดวิทยา
Health Problems and Epidemiology
การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อสุขภาพ
Edutainment Production for Health
การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Print and E-media Production
การบริหารงานโฆษณาเชิงกลยุทธ์
Strategic Advertising Management
การฝึกงานทางวิชาชีพ
Professional Practice
การสื่อสารเพื่อสุขภาพในภาวะเสี่ยง
Communication for Health in Risk
สื่อกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
Media and Health Public Policy
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3(2-2-5)
5(0-10-5)

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(0-9-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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นวส433
INC433
นวส434
INC434
นวส461
INC461
นวส473
INC473
นวส475
INC475

จรรยาบรรณและกฏหมายด้านการสื่อสารสุขภาพ
2(2-0-4)
Ethics and Law in Health Communication
การจัดการการสื่อสารสาหรับสุขภาพและโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
2(1-2-4)
Communication Management of Health and Nutrition for Life Quality
การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารสุขภาพเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning and Management of Health Communication Projects
สัมมนางานสื่อสารเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication Seminar
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(2-2-5)
Independent Study

3.3 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3.3.1 วิชาเอกบังคับ กาหนดให้เรียน 29 หน่วยกิต ดังรายวิชาต่อไปนี้
นวส111
ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร
INC111
Theory and Communication Behavior
นวส141
การแพร่กระจายนวัตกรรมเบื้องต้น
INC141
Introduction to Diffusion of Innovation
นวส241
การจัดการนวัตกรรมเบื้องต้น
INC241
Introduction to Innovation Management
นวส253
การคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบการสื่อสาร
INC253
Creative Thinking for Communication Design
นวส254
พื้นฐานการผลิตสื่อ
INC254
Basic for Media Production
นวส261
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
INC261
Strategic Planning for Public Relations
นวส262
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อมวลชน
INC262
Creative Writing for Mass Media
นวส265
หลักการสื่อสารการตลาด
INC265
Principles of Marketing Communication
นวส367
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการนวัตกรรม
INC367
Integrated Marketing Communication for Innovation Management
นวส471
โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
INC471
Communication Innovation Senior Project
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2–5)
3(2-2-5)
5(0-10-5)
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3.3.2 วิชาเอกเลือก กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
นวส112
การรู้เท่าทันสื่อด้านการจัดการนวัตกรรม
INC112
Media Literacy in Innovation Management
นวส151
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
INC151
Photography for Communication
นวส212
วารสารศาสตร์ในยุคดิจิทัล
INC212
Journalism in Digital Age
นวส242
กลยุทธ์ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
INC242
Strategic of Technological and Innovation Management
นวส311
การวิจัยทางการสื่อสาร
INC311
Communication Research
นวส312
การโน้มน้าวใจและการรณรงค์เพื่อการจัดการนวัตกรรม
INC312
Persuasion and Campaign for Innovation Management
นวส313
การบริหารตราสินค้า
INC313
Brand Management
นวส356
ปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรม
INC356
Innovation Design Studio
นวส361
การตลาดเพื่อสังคม
INC361
Social Marketing
นวส371
การฝึกงานทางวิชาชีพ
INC371
Professional Practice
นวส411
การสื่อสารเชิงสัญญะเพื่อการจัดการนวัตกรรม
INC411
Semiotic Communication for Innovation Management
นวส441
การพัฒนานวัตกรรมเชิงธุรกิจ
INC441
Business Innovation Development
นวส442
การบริหารโครงการนวัตกรรม
INC442
Innovation Project Management
นวส443
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
INC443
Intellectual Property Law
นวส474
สัมมนางานสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
INC474
Innovation Management Communication Seminar
นวส475
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
INC475
Independent Study
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3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(0-9-0)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4. หมวดวิชาเลือกเสรี กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กาหนดให้เรียนจากรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาเอก ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
5. วิชาโท กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
โดยให้เลือกศึกษาวิชาโทด้านใดด้านหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทด้านนั้น ๆ
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วิชาโท การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
(สาหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาเอกอื่นๆ ที่มิใช่วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ และการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม)
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
นวส111
ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร
INC111
Theory and Communication Behaviour
นวส152
การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
INC152
Creative Thinking for Communication Innovation

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

วิชาโทเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
นวส112
การรูเ้ ท่าทันสื่อด้านการจัดการนวัตกรรม
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
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3(2-2-5)
INC367
Integrated Marketing Communication for Innovation Mnagement
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วิชาโท การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพ
(สาหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาเอกอื่นๆ ที่มิใช่วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการ
ท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ และการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม)
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
นวส111
ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร
INC111
Theory and Communication Behaviour
นวส152
การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
INC152
Creative Thinking for Communication Innovation
วิชาโทเลือก ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
นวส124
หลักการการท่องเที่ยว
INC124
Principles of Tourism
นวส153
การผลิตสื่อเบื้องต้น
INC153
Introduction to Media Production
นวส222
การสร้างตราสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว
INC222
Branding for Tourism
นวส321
การพูดเพื่อการสือ่ สารเพื่อการท่องเที่ยว
INC321
Speech for Tourism Communication
นวส325
อัตลักษณ์ชุมชนเพือ่ การสื่อสารการท่องเที่ยว
INC325
Community Identity for Tourism Communication
นวส131
หลักการสื่อสารสุขภาพ
INC131
Principles of Health Communication
นวส234
สุขภาพและความงาม
INC234
Health and Beauty
นวส236
สุขภาวะตลอดชีวิต
INC236
Lifelong Health and Wellness
นวส363
การรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ
INC363
Health Communication Campaign
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วิชาโท การสื่อสารสังคม
(สาหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมทุกสาขาวิชา)
กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วิชาโทบังคับ กาหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้
นวส281
การพูดเพื่อการสื่อสารสังคม
INC281
Speech for Social Communication
นวส282
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารสังคม
INC282
Personality Development for Social Communication
วิชาโทเลือก
นวส381
INC381
นวส382
INC382
นวส383
INC383
นวส481
INC481
นวส482
INC482

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

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
การสื่อสารสังคมและการวิจารณ์
3(2-2-5)
Social Communication and Criticism
เทคนิคการพัฒนาการออกเสียงเพื่อการสื่อสารสังคม
3(2-2-5)
Vocal Techniques and Development for Social Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสารสังคม
3(2-2-5)
Writing for Social Communication
การสื่อสารเพื่อธุรกิจและการเจรจาต่อรอง
3(2-2-5)
Communication for Business and Negotiation
การนาเสนอเพื่อการสื่อสารสังคม
3(2-2-5)
Presentation for Social Communication
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ความหมายของรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มศว SWU
หมวดวิชาแกน หมวดวิชาเอกบังคับและเอกเลือก
วนส COS วิชาพื้นฐานทั่วไปของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นวส INC วิชาพื้นฐานของสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
การกาหนดรหัสวิชา
- ตัวอักษร 2-3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา/วิชาเอกที่รับผิดชอบในรายวิชานั้น
- เลขหลักแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
- เลขหลักที่ 2 หมายถึง เลขรหัสตามลักษณะวิชาในสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ที่ทางวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม กาหนด ดังนี้
0 หมายถึง รายวิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
1 หมายถึง รายวิชาพื้นฐานทางการสื่อสาร
2 หมายถึง รายวิชาพื้นฐานทางการท่องเที่ยว
3 หมายถึง รายวิชาพื้นฐานทางสุขภาพ
4 หมายถึง รายวิชาพื้นฐานทางการจัดการนวัตกรรม
5-6 หมายถึง รายวิชาเชิงปฏิบัติการครอบคลุมทั้งการถ่ายภาพ งานเขียน งานสร้างสรรค์
ชิ้นงาน และงานออกแบบ
7 หมายถึง รายวิชาเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ผ่านกระบวนการฝึกงาน/โครงการที่
เป็นรูปธรรม
8 หมายถึง รายวิชาการสื่อสารสังคม
- เลขหลักที่ 3 หมายถึง ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มรายวิชาของแต่ละปีการศึกษา
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3.1.4 แผนการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อ 1 ภาคการศึกษา
 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส102
ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
วนส103
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
นวส124
หลักการการท่องเที่ยว
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
10
19

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส104 สื่อศึกษา
วนส202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
นวส152 การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
นวส153 การผลิตสื่อเบื้องต้น
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
7
19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
วนส205 นวัตกรรมการสื่อสาร
นวส222 การสร้างตราสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว
นวส252 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
นวสXXX วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
3
18
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
วนส301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นวส224 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
นวสXXX วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
5
3
17

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส302 พฤติกรรมผู้บริโภค
นวส362 กลยุทธ์และการวางแผนสื่อเพื่อการท่องเที่ยว
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
นวสXXX วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
6
3
18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส401
กระแสกับธุรกิจ
นวส325
อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
นวสXXX วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2
6
3
17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
นวสXXX
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

รวม
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นวส471
โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
5(0-10-5)
3
8

**รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต**
 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส102
ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
วนส103
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
นวส152
การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
มศวXXX
วิชาศึกษาทั่วไป
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วนส104
สื่อศึกษา
วนส202
ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
นวส131
หลักการสื่อสารสุขภาพ
นวส153
การผลิตสื่อเบื้องต้น
มศวXXX
วิชาศึกษาทั่วไป

ชื่อวิชา

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส204
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
วนส203
แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
นวส233
หลักการสาธารณสุขและโภชนาการ
นวส251
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
มศวXXX
วิชาศึกษาทั่วไป
รวม
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
10
19
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
7
18
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6
18
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส205 นวัตกรรมการสื่อสาร
วนส301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นวส211 สื่อและการเล่าเรื่อง
นวส237 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ และวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์เบื้องต้น
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
นวสXXX วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3
3
16

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส401 กระแสกับธุรกิจ
นวส353 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
นวสXXX วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2
9
3
20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส302 พฤติกรรมผู้บริโภค
นวส363 การรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
นวสXXX วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2
6
3
17
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
นวสXXX วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นวส471
โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3
9
3
15

หน่วยกิต
5(0-10-5)
3
8

**รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต**
 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส102
ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
วนส104
สื่อศึกษา
นวส111
ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
นวส141
การแพร่กระจายนวัตกรรมเบื้องต้น
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วนส103
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
วนส202
ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
นวสXXX วิชาเอกเลือก

ชื่อวิชา

รวม
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
10
22

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
10
3
19

38

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส204
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
วนส301
การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นวส241
การจัดการนวัตกรรมเบื้องต้น
นวส262
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อมวลชน
นวส253
การคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบการสื่อสาร
นวส254
พื้นฐานการผลิตสื่อ
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3
18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
วนส205 นวัตกรรมการสื่อสาร
นวส261 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
นวส265 หลักการสื่อสารการตลาด
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
นวสXXX วิชาเอกเลือก
รวม

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

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วนส302
พฤติกรรมผู้บริโภค
นวส367
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการนวัตกรรม
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
นวสXXX วิชาเอกเลือก
วิชาโท
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2
8
3
19
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วนส401 กระแสกับธุรกิจ
มศวXXX วิชาศึกษาทั่วไป
นวสXXX วิชาเอกเลือก
วิชาโท

ชื่อวิชา

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
นวสXXX วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นวส471 โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
วิชาเลือกเสรี
รวม
**รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต**
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
2
5
6
16

หน่วยกิต
2
6
3
11

หน่วยกิต
5(0-10-5)
3
8
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
SWU111

3(3-0-6)

Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์

ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ
ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
มศว121
SWU121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึ กทัก ษะภาษาอั งกฤษ โดยเน้ นการฟังและการพูด ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว122
SWU122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว123
SWU123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสี ยง ฝึ ก
ปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว124
SWU124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication 2
ศึ ก ษาหลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษโดยเน้ น การอ่ า นและการเขี ย นส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน
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2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว131
ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU131
Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายและบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว132
SWU132

สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
Personal Fitness
หลั ก การพื้ น ฐานของการสร้ า งและพั ฒ นาสมรรถภาพทางกายด้ า นความแข็ ง แรง
ความเร็ว ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว133
SWU133

การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบ
การไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อ
สุขภาพ
มศว134
SWU134

โยคะ
1(0-2-1)
Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และ
ความแข็งแรง ของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว135
SWU135

ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้าเพื่อสุขภาพ
มศว136
SWU136

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลู กหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก
การเล่ น ลู กหน้ าตาข่า ย กลวิธี การเล่ น ประเภทเดี่ ยวและประเภทคู่ การเก็บรั กษาอุปกรณ์แ ละความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ
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มศว137
SWU137

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน
กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิส
เพื่อสุขภาพ
มศว138
SWU138

กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ
การใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว139
SWU139

การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
1(0-2-1)
Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
และการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษา
เทคนิคการฝึกโดยการใช้น้าหนักเพื่อสุขภาพ
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว141
ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU141
Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น
การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล
และแนวทางการป้องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการ
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว241
SWU241

แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
Digital Technology and Society Trends
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการและแนวคิ ด ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คมในด้ า น
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและ
สมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต
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มศว242
SWU242

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Personal Financial Management
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์
ส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภคและการค านวณภาษี คณิ ต ศาสตร์ กั บ ความงาม การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การแปล
ความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว243
SWU243

การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหาร
สภาพคล่อง ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการ
วางแผนลงทุน
มศว244
SWU244

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3(3-0-6)
Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทัน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มศว245
SWU245

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของ
โลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับบริบทสังคมไทย ในปัจจุบัน
มศว246
SWU246

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิต
เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
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มศว247
SWU247

อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Food for Life
ศึก ษาความส าคัญ ของอาหารและโภชนาการส าหรั บทุ ก ช่ว งวั ย อาหารเพื่อ สุ ขภาพ
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและ
การเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่
ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว248
SWU248

พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงาน
หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วย
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มศว341
SWU341

ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU151
General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและ
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว161
SWU161

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
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มศว251
SWU251

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ
ในการเรีย นรู้คุณค่าของตนเองและบริ บทของสั งคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอดศิล ปกรรมแบบ
บูรณาการสู่สาธารณชน
มศว252
SWU252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
มศว253
SWU253

สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร
การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิด
และความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติ
สุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
มศว254
SWU254

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว255
SWU255

ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ
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มศว256
SWU256

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดย
การอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว257
SWU257

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
Litetature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วม
สมัยการวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว258
SWU258

ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา
และเนื้ อหา การเรี ย บเรี ย งความคิด การร่างบทพูด การพัฒ นาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูด
ประเภทต่างๆ
มศว261
SWU261

พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวน
ทัศน์ เกี่ย วกับ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐ ธรรมนูญ
ความสาคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว262
SWU262

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
3(3-0-6)
History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม
จากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการ
ก่อรูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
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มศว263
SWU263

มนุษย์กับสันติภาพ
2(2-0-4)
Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของ
ผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ
มศว264
SWU264

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
โครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว265
SWU265

เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อ
โลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน
อนาคตและผลกระทบต่ อการดารงชีวิ ต ตลอดจนแนวทางการพัฒ นาอย่างยั่ งยืน ตามหลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพียง
มศว266
SWU266

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
Sufficiency Economy
ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง และสภาพทั่ ว ไปของสั ง คมไทย แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การ
วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
มศว267
SWU267

หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
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มศว268
SWU268

การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
Social Study by Research
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดย
การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไป
สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
มศว351
SWU351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒ นาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิ กภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น
มศว352
SWU352

ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ปรัช ญาที่เป็นกระบวนการคิ ดที่สั มพันธ์กับชีวิต สั งคม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว353
SWU353

การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเ หตุผ ลบนพื้น ฐานความรู้ คุ ณธรรม จริ ยธรรม เรี ยนรู้
ความสาคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง
คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด ารงชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ท่ า มกลางพลวั ต ทางสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
มศว354
SWU354

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึกปฏิบัติ
พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง น า เสนอผลงานต่ อ
สาธารณชน
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มศว355
SWU355

พุทธธรรม
3(3-0-6)
Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนา
แนวทางการดาเนินชีวิต ที่มีศีลธรรมและสันติสุข
มศว356
SWU356

จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
มนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและ
กลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคม
และการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว357
SWU357

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์
สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มศว358
SWU35 8

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
พัฒนากิจกรรม ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว361
SWU361

มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม
รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
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มศว362
SWU362

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Wisdom
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์
ต่อการดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มศว363
SWU363

สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสานึก
ความสามัคคี และ ความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ที่เข้มแข็งและยั่งยืน
มศว364
SWU364

กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลั กการเป็นผู้ ประกอบการและกระบวนการบริหาร
จัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้ กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
กิจการเพื่อสังคมต้นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่ วมกับ
ชุมชน

วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
(กลุ่มรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
วนส102
ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
COS102
Introduction to Mass Communication and Digital Media
ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในศาสตร์ทางด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
ครอบคลุ ม ทั้ ง ในเรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเป็ น มาของสื่ อ แต่ ล ะประเภท คุ ณ ลั ก ษณะ ประเภท
กระบวนการผลิต ตลอดจนรายละเอียดของสื่อในแต่ ละชนิด และทาความเข้าใจกับธุรกิจของสื่อแต่ละ
ประเภท รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของสื่อในอนาคตทั้งที่เป็นสื่อมวลชนและสื่อดิจิทัล
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
COS103

สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Aesthetics
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์ ห ลั ก การ แนวคิ ด ประสบการณ์ แ ละประเด็ น ทางด้ า น
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
COS104

สื่อศึกษา
3(2-2-5)
Media Studies
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับสื่อและช่องทางในการสื่อสาร ตลอดจน
พั ฒ นาทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ สื่ อ ใหม่ โดยผ่ า นมุ ม มองเชิ ง วิ พ ากษ์ ค รอบคลุ ม ในเรื่ อ งของเทคโนโลยี
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
COS202

ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
3(2-2-5)
Thai and Asian Wisdom
ศึกษา ค้นคว้า ทาความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาในฐานะเป็นทรัพย์ของชุมชน มุ่งเน้นใน
ภูมิปัญญาของไทยและเอเชีย โดยอาจเลือกประเด็นศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาตามความสนใจ รวมทั้งอาจ
กาหนดให้ผู้เรียนรวมตัวเป็นกลุ่มลงพื้นที่ศึกษาจากปราชญ์ในชุมชน และพื้นที่ที่นิ สิตสนใจเพื่อสังเคราะห์
ความรู้แล้วนามาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกอื่นๆชั้นเรียน
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
COS203

แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
3(2-2-5)
Concept and Design Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ กระบวนการสร้างแนวความคิดทางการออกแบบ
ทฤษฏีเ สี ย ง ทฤษฏีแ สง และทฤษฏีด้ านจิต วิท ยาที่เกี่ ยวข้อ งกั บในการออกแบบ การสร้ า งสรรค์ งาน
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
COS204

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(3-0–6)
Introduction to Development Communication
ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของการพัฒนาประเทศและนโยบายด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศกาลังพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทาความเข้าใจกับบทบาทและหน้าที่
ของการสื่อสารในการสนับสนุนและเป็นตัวกลางในการนานโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัติ ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสาคัญกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
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
COS205

นวัตกรรมการสื่อสาร
3(2-2–5)
Communication Innovation
ศึกษาทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อสาร กระบวนการนานวัตกรรมสื่อสารมาใช้ใน
องค์กรประเภทต่างๆ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมสื่อสาร การนาไปใช้ประโยชน์ การปรับตัวเพื่อรองรับ
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
COS301

การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Industry Management
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการแนวคิดและประเด็นทางการบริหารจัดการ และการ
ดาเนินการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในและนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
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
COS302

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 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
COS401

กระแสกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Trends and Business
ศึกษา วิเคราะห์ กระแสและแนวโน้มทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง
กฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
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
ศึ ก ษาความหมาย องค์ ป ระกอบ ประวั ติ ค วามเป็ น มา หลั ก การและแนวคิ ด ของการ
ท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ย วต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม รู ปแบบของการ
ท่องเที่ยว แนวทางในการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยว
นวส152
INC152

การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
3(2-2-5)
Creative Thinking for Communication Innovation
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างงานนวัตกรรมสื่ อสารที่ได้รับมอบหมาย
องค์ประกอบทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม การหาข้อบกพร่อง การรวบรวมข้อมูล การมองปัญหาทุกด้าน
การหาความคิดที่หลากหลาย การเรียนรู้หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการคิดค้น พัฒนางาน
นวัตกรรมการสื่อสารในบริบทต่างๆ
นวส 153
INC 153

การผลิตสือ่ เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Media Production
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการผลิตสื่อ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้อง DSLR และอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ ศิลปะ
การถ่ายภาพ แสงและการจัดแสง กระบวนการและเทคนิคเบื้องต้นในการผลิตสื่อ
นวส222
INC222

การสร้างตราสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Branding for Tourism
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการสร้า งตราสิ นค้าในธุรกิจท่องเที่ยว การสร้าง
ภาพลักษณ์ การสร้างจุดเด่นในงานและผลิตภัณฑ์ การสร้างภาพในใจผู้บริโภค ฝึกวิเคราะห์กระบวนการสร้าง
ความภักดีต่อตราสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว
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นวส224
INC224

การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourist Behavior Analysis
ศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว วัฒนธรรม
ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวในอดีต
และปัจจุ บั น ความต้องการและการจาแนกตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
นักท่องเที่ยว การรับรู้ แรงจูงใจ ทัศนคติ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ครอบครัว ชั้นทางสังคม และวัฒนธรรม
นวส252
INC252

การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Photography for Tourism
ศึกษา หลักการ ทฤษฎีทางการถ่ายภาพ แสง การจัดองค์ประกอบภาพ การตกแต่งภาพ
คุณลักษณะของภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อความหมาย การนาเสนอภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพในระบบดิจิตอล
นวส325
INC325

อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Community Identity for Tourism Communication
ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการการเรี ย นรู้ วิ เ คราะห์ แนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการใช้ เ ทคนิ ค การ
สื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การสื่อสารด้วยกระบวนการสร้างสรรค์อัตลักษณ์องค์กร โดยสัมพันธ์กับพื้นที่ชุมชนที่ทาการศึกษา
นวส362
INC362

กลยุทธ์และการวางแผนสื่อเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Strategies and Media Planning for Tourism
ศึกษากลยุทธ์ การวางแผน และกระบวนการออกแบบสื่อบูรณาการ การดาเนินการเพื่อบูรณาการ
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
การกาหนดงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
นวส471
INC471

โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
5(0-10-5)
Communication Innovation Senior Project
ศึกษา ค้นคว้า และบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาต่างๆ กาหนด
หัวข้อเพื่อทาการศึกษา วิเคราะห์ในรูปแบบงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม
และนวัตกรรมการสื่อสาร โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์ ผลิตผลงานจริง และนาเสนองานต่อสาธารณชน
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1.2 วิชาเอกเลือก
นวส211
สื่อและการเล่าเรื่อง
2(1-2-3)
INC211
Media and Storytelling
ศึกษาความรู้พื้นฐานและการประกอบสร้างความหมายด้วยภาพ เสียง และองค์ประกอบของ
เรื่องเล่า รูปแบบการเล่าเรื่อง กระบวนการเล่าเรื่องผ่านสื่อต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร วิธีการเล่า
เรื่อง มุมมองของการเล่าเรื่อง การพัฒนาเรื่องราวและเนื้อหา การลาดับเนื้อหา กลวิธีและเทคนิคการเล่าเรื่อง
และการสร้างสตอรี่บอร์ด
นวส223
INC223

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Tourism Resources Management for Sustainable Tourism
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรท่องเที่ย ว ทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศ
ในปัจจุบันและการค้นหาและพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวใหม่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ท่องเที่ยว หน้าที่ขององค์กรชุมชน นโยบายของรัฐและของท้ องถิ่น ความสัมพันธ์และผลกระทบของการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ สั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม สถานการณ์ ปั ญ หาและแนวโน้ ม ในปั จ จุ บั น ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว องค์ประกอบและกระบวนการในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
นวส225
INC225

ความรับผิดชอบต่อสังคมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Social Responsibility and Tourism Industry
ศึกษาหลักจริยศาสตร์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ความต้องการของ
สังคมที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ
องค์กรในการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การใช้หลักจริยศาสตร์ประกอบการดาเนินงาน
ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นวส259
INC259

การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Print Media Design and Production for Tourism
ศึกษา หลักการออกแบบ เทคนิคพื้นฐานในการออกแบบกราฟิกประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการสื่อสารประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ นา
ทักษะด้านการออกแบบแก้ปัญหาและข้อจากัดทางการสื่อสาร
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นวส263
INC263

การเขียนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Writing for Tourism Communication
ศึกษาการเขียน การจัดการข้อมูลเพื่อการเขียนสาหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฝึก ปฏิบัติการเขียนทั้งในรูปแบบของการเขียนสารคดีในนิตยสาร การเขียนข่าว หนังสือพิมพ์ การเขียนบทใน
สื่อโทรทัศน์และวิทยุ การพัฒนาการเขียนบทประเภทต่างๆ ในสื่อ
นวส311
INC311

การวิจัยทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Research
ศึกษากระบวนการการทาวิจัย การตั้งคาถามวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางการสื่อสาร การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเชิง
ชาติพันธุ์วรรณา การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการเชิงสถิติ การเขียนเค้าโครงวิจัย การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการเขียนสารบัญ ฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ทักษะทางการวิจัย
กับการพัฒนางานวิชาชีพด้านสื่อสาร
นวส321
INC321

การพูดเพื่อการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Speech for Tourism Communication
ศึกษาหลักและศิลปะของการพูดประเภทต่างๆ การเตรียมข้อมูลการนาเสนอความคิดด้วย
การพูด การใช้สื่อเพื่อช่วยในการนาเสนอประเด็น ปฏิบัติการการพูด เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
และพัฒนาการพูดตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่างกัน
นวส322
INC322

การสื่อสารเพื่อการจัดการงานประชุม การสังสรรค์และการจัดนิทรรศการในการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Communication to Meetings, Incentive Travels, Conferences and Events for
Tourism
ศึกษารูปแบบ แนวทางการจัดการดาเนินงานด้านการจัดงานประชุม การสังสรรค์และการ
จัดนิทรรศการ แนวทางการสร้ างสรรค์ และการบวนการในการจัดงานประชุม การสั งสรรค์ และการจัด
นิทรรศการในการท่องเที่ยว
นวส323
INC323

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Advertising and Pubic Relations Media for Tourism
ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิต รูปแบบและเทคนิคการนาเสนองานสร้างสรรค์ สื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว การนาเสนอและถ่ายทอดมุมมองและความคิดที่มีต่อ
การท่องเที่ยวผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียนเชิงประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพั นธ์
การเลื อกใช้ช่องทางในการใช้สื่อที่มีความเหมาะสม กระบวนการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
รูปแบบต่างๆ
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นวส324
INC324

สื่อแบบบูรณาการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
Integrated Media for Sustainable Tourism
ศึกษาแนวคิดและหลักการการพัฒนาสื่อแบบบูรณาการ การใช้สื่อแบบบูรณาการและการ
วางแผนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การใช้สื่อสังคม (social media) ในลักษณะของการเล่า
เรื่อง และการประยุกต์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล
นวส352
INC352

การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Edutainment Media Production for Tourism
ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการในการผลิ ต และเทคนิค /รูปแบบการนาเสนองานสื่ อ
สาระบัน เทิงประเภทต่างๆในการสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว การนาเสนอมุมมอง ความคิดที่มีต่อการ
ท่องเที่ยว การถ่ายทอด ความคิดผ่านการวางโครงเรื่อง การเขียนบท กระบวนการผลิตสื่อสาระบันเทิง
นวส364
INC364

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication for Tourism
ศึกษากระบวนการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในบริบทของธุรกิจการท่องเที่ยว การ
ตั้งวัตถุประสงค์ทางการสื่ อสารการตลาด การตั้งงบประมาณส าหรับกิจกรรมการสื่ อสารการตลาด การ
วางแผนและการพัฒนากลยุทธ์ด้านงานสร้างสรรค์ การวางแผนการเลือกสื่อ กลยุทธ์การใช้สื่อ ส่วนประสม
ของสื่อ การประเมินสื่อ การใช้สื่อการส่งเสริมการตลาดที่ไม่ใช้โฆษณา การบูรณาการเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายตรง
นวส371
INC371

การฝึกงานทางวิชาชีพ
3(0-9-0)
Professional Practice
ฝึกงานในสายวิชาชีพในองค์กร บริษัท และหน่วยงานวิชาชีพ ตามความสนใจของนิสิต และ
ตรงตามขอบเขตของสาขาวิชาเอกของผู้เรียน เป็นจานวนเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลและให้
คาปรึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา
นวส421
INC421

การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต
2(1-2-3)
Communication for Tourism in Crisis Situations
ศึกษาและดาเนินการด้านการสื่ อสารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต การแสวงหาข่าวสารที่
เกี่ยวข้อง การสารวจสภาพปัญหาที่แท้จริงและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ วางแผน และกาหนดแนวทางการ
สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

59

นวส472
INC472

สัมมนางานสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Communication Seminar
วิเคราะห์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ครอบคลุมเรื่อง
ของเทคโนโลยีการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสารการตลาด บูรณาการหลักการทางการ
สื่อสาร แนวทางการออกแบบและสร้างสรรค์
นวส475
INC475

การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(2-2-5)
Independent Study
ศึกษา ค้น คว้า วิจัย และพัฒ นา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่
ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้
ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาเอก และภายใต้การดูแล ให้คาปรึกษา
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
INC152

การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
3(2-2-5)
Creative Thinking for Communication Innovation
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานสร้างสรรค์เพื่อสรรสร้างงานนวัตกรรมสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย
องค์ประกอบทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม การหาข้อบกพร่อง การรวบรวมข้อมูล การมองปัญหาทุกด้าน
การหาความคิดที่หลากหลาย การเรียนรู้หลักการ แนวคิด กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการคิดค้น พัฒนางาน
นวัตกรรมการสื่อสารในบริบทต่างๆ
นวส153
INC153

การผลิตสื่อเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Media Production
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการผลิตสื่อ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้อง DSLR และอุปกรณ์ในการบันทึกภาพ ศิลปะ
การถ่ายภาพ แสงและการจัดแสง กระบวนการและเทคนิคเบื้องต้นในการผลิตสื่อ
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นวส211
INC211

สื่อและการเล่าเรื่อง
2(1-2-3)
Media and Storytelling
ศึกษาความรู้พื้นฐานและการประกอบสร้างความหมายด้วยภาพ เสียง และองค์ประกอบของ
เรื่องเล่า รูปแบบการเล่าเรื่อง กระบวนการเล่าเรื่องผ่านสื่อ กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการสื่อสาร วิธีการเล่าเรื่อง
มุมมองของการเล่าเรื่อง การพัฒนาเรื่องราวและเนื้อหา การลาดับเนื้อหา กลวิธีและเทคนิคการเล่าเรื่อง และการ
สร้างสตอรี่บอร์ด
นวส237

กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์
2(2-0-4)
และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น
INC237
Introduction to Human Anatomy, Physiology, and Biomedical Sciences
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ลักษณะรูปร่าง ตาแหน่งและสรีรวิทยา ศึกษา
การทางานของอวัยวะต่างๆของมนุษย์ โดยศึกษาตามระบบเซลและเนื้อเยื่อ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ระบบผิวหนัง ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาทระบบขับถ่าย อวัยวะรับ
ความรู้สึกพิเศษ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ รู้จักโรคต่างๆ
นวส233
INC233

หลักการสาธารณสุขและโภชนาการ
3(3-0-6)
Principles of Public Health and Nutrition
ศึกษาความเป็นมา หลักการและแนวคิดของการสาธารณสุข ระบบบริการ สาธารณสุ ข
ระดับต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศ วิธีการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค
การรักษาพยาบาล การพื้นฟูสภาพ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทั้งบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน แนวคิ ดการสาธารณสุ ขมู ล ฐาน บทบาท หน้ าที่ ของหน่ว ยงานและองค์ กรด้านสุ ขภาพ กฎหมาย
พระราชกาหนด พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่วไปที่ใช้ในงานสาธารณสุข แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ การปฏิรูประบบสุขภาพ รวมทั้งศึกษาภาวะโภชนาการและภาวะสุขภาพ สารอาหาร ประเภท
ของอาหารและสารปรุงแต่งรสที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ปัญหาที่
เกิดจากความบกพร่อง และไม่สมดุลทางโภชนาการ การใช้อาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
นวส251
INC251

การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Photography for Health Communication
ศึกษาแนวคิด รวบยอดและรูปแบบการถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสารสุ ข ภาพ ภาพถ่ ายทาง
สุขภาพ ภาพถ่ายทางการแพทย์ การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ฝึก
ปฏิ บั ติ ก ารถ่ า ยภาพทางสุ ข ภาพในสตู ดิ โ อและนอกสถานที่ การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น คุ ณ ค่ า ภาพถ่ า ย
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการถ่ายภาพเพื่องานสุขภาพ
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นวส353
INC353

การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Media Production for Health Communication
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และ กระบวนการในการวางแผนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาด้าน
สุขภาพ กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการสื่อสาร กระบวนการการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ในช่องทางต่างๆ
การเขีย นบทวีดิทัศน์ การวางแผนผลิ ตวีดิทัศน์ เตรียมการผลิ ตวีดิทัศน์ ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์ใน
ขั้นตอนการถ่ายวีดิทัศน์ การตัดต่อลาดับภาพวีดิทัศน์ การบันทึกและผสมเสียงในงานวีดิทัศน์ การออกแบบ
กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสาหรับสื่วีดิทัศน์เพื่อการสื่อสารสุขภาพ กระบวนการปรับปรุงและพั ฒนาสื่อวีดิ
ทัศน์ เพื่อการสื่ อสารสุขภาพ และการเตรียมต้นฉบับสื่ วีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่ อบุคคล
สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์
นวส363
INC363

การรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication Campaign
ศึกษาแนวทางการกาหนดกลยุทธ์ การวางแผนการดาเนินการด้านการรณรงค์ทางการ
สื่ อ สารสุ ข ภาพได้อ ย่ า งเหมาะสมกั บ เนื้อ หาสารและกลุ่ ม เป้ า หมาย การคิ ดงาน การค้น คว้า ข้อ มู ล การ
ออกแบบ การเลือกใช้สื่อ การประเมินผลการปฏิบัติงานรณรงค์
นวส471
INC471

โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
5(0-10-5)
Communication Innovation Senior Project
ศึกษา ค้นคว้า และบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาต่ างๆ กาหนด
หัวข้อเพื่อทาการศึกษาวิเคราะห์ในรูปแบบงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม
และนวัตกรรมการสื่อสาร โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์และผลิตผลงานจริงและนาเสนองานต่อสาธารณชน
2.2 วิชาเอกเลือก
นวส231
คาศัพท์ทางการแพทย์
2(2-0-4)
INC231
Medical Terminology
ศึกษาคาศัพท์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศึกษาจากรากศัพท์ การผสมคาและการแปลของศัพท์
ที่ใช้โดยทั่วไปทางการแพทย์สาหรับใช้ในการแปลบทความทางด้านสุขภาพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

62

นวส234
INC234

สุขภาพและความงาม
2(1-2-3)
Health and Beauty
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็ นปัจจุบันของสุขภาพและความงาม ศึกษาหลักการพื้นฐานใน
การดูแลร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและสวยงาม การปฏิบัติตน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการบารุงสุขภาพ
และความงาม เทคนิคการให้คาปรึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามและการรู้เท่าทันเนื้อหาการ
โฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของยา สมุนไพร และเครื่องสาอางที่มีอยู่ในสื่อปัจจุบัน
นวส236
INC236

สุขภาวะตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Lifelong Health and Wellness
ศึกษาหลักการดูแลสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจตลอดชีวิต หลักโภชนาการ
การออกกาลังกาย การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ปลอดภัย นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุ ขระหว่างคนในครอบครั ว ที่มีความหลากหลายทางด้านอายุและรุ่นที่แตกต่างกัน ศึกษาประเด็น
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน
นวส255
INC255

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสื่อสาร
3(1-4-4)
Computer Appications in Communication Work
ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การน าเสนองานสื่ อ สารที่ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการสร้างกราฟิกโดยใช้โปรแกรมสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น (Vector Graphic)
และโปรแกรมตกแต่งและตัดต่อรูปภาพ กระบวนการ การวางแผน การลาดับความคิด การออกแบบ การใช้
ภาษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
นวส261
INC261

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning for Public Relations
ศึ ก ษาแนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ เทคนิ ค การวางแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ
การประชาสั มพัน ธ์ กระบวนการในการวิเคราะห์ กลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยทางการสื่ อสาร การพัฒ นา
องค์ประกอบทางการสื่อสาร การกากับติดตาม และการประเมินแผนกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบ การปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในงานตามที่ได้รับมอบหมาย
นวส264
INC264

การเขียนเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
3(2-2-5)
Writing for Health Communication
ศึกษาการเขียน การจัดการข้อมูลเพื่อการเขียนสาหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในงานการสื่อสารสุขภาพ ในรูปแบบของการเขียนสารคดีในนิตยสาร การเขียนข่าว หนังสือพิมพ์ การ
เขียนบทในสื่อโทรทัศน์และวิทยุ การพัฒนาการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
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นวส311
INC311

การวิจัยทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Research
ศึกษากระบวนการการทาวิจัย การตั้งคาถามวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางการสื่อสาร การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเชิง
ชาติพันธุ์วรรณา การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการเชิงสถิติ การเขียนเค้าโครงวิจัย การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการเขียนสารบัญ ฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ทักษะทางการวิจัย
กับการพัฒนางานวิชาชีพด้านสื่อสาร
นวส331
INC331

ปัญหาสุขภาพและระบาดวิทยา
2(1-2-4)
Health Problems and Epidemiology
ศึก ษาถึง ปัญ หาสุข ภาพที่เ ป็น ปัญ หาสาธารณสุข ที่ส าคัญ ในประเทศไทย ประยุก ต์ใ ช้
วิธ ีก ารทางระบาดวิท ยาในการอธิบ ายธรรมชาติข องการเกิด โรค ปัจ จัย เสี ่ย ง การกระจายและการ
เปลี่ย นแปลงของโรคในประชากร แนวทางในการเฝ้าระวังโรค ป้องกันและควบคุมโรคในระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
นวส354
INC354

การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Edutainment Production for Health
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ก ระบวนการในการผลิ ต และเทคนิ ค /รู ป แบบการน าเสนองาน
สื่อสาระบันเทิงประเภทต่างๆในการสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ การนาเสนอมุมมอง ความคิดที่มีต่อการนาเสนอ
งานทางการสื่อสารสุขภาพ การถ่ายทอดความคิดผ่านการวางโครงเรื่อง การเขียนบท ผลิตสื่อสาระบันเทิ ง
เพื่อสุขภาพ
นวส355
INC355

การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2(1-2-3)
Print and E-media Production
ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เทคนิครูปแบบ
การนาเสนองาน การวางแผนการผลิตจัดเตรียมเนื้อหา การฝึกปฏิบัติในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประเมินผลการผลิตสื่อ ศึกษาปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
นวส366
INC366

การบริหารงานโฆษณาเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Advertising Management
ศึกษาพื้นฐาน หลักการของการโฆษณา ขั้นตอนการคิดและการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อสื่อ
หลากชนิดโดยเฉพาะสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ การวางแผนและกลยุทธ์การโฆษณา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการคิดและ
การสร้างสรรค์งานโฆษณา พลวัตรและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการตลาด ปฏิบัติการการบริหารงาน การ
นาเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ์
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นวส371
INC371

การฝึกงานทางวิชาชีพ
3(0-9-0)
Professional Practice
ฝึกงานในสายวิชาชีพในองค์กร บริษัท และหน่วยงานวิชาชีพ ตามความสนใจของนิสิต และ
ตรงตามขอบเขตของสาขาวิชาเอกของผู้เรียน เป็นจานวนเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลและให้
คาปรึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา
นวส431
INC431

การสื่อสารเพื่อสุขภาพในภาวะเสี่ยง
3(2-2-5)
Communication for Health in Risk
ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติ การจัดการด้านการสื่อสาร ในภาวะที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่
เกิดขึ้นในสังคมหรือในภาวะเสี่ยง โดยการศึกษาถึงมูลเหตุของปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร
เพื่อลดความขัดแย้งทีเ่ กิดขึ้นในภาวะเสี่ยง
นวส432
INC432

สื่อกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
3(2-2-5)
Media and Health Public Policy
ศึกษาหลักการและฝึ กปฏิ บัติ แนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพ กระบวนการส่งเสริม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจากทุกภาคส่วน
รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับการสร้างความเข้าใจจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติและภาคประชาชน
นวส433
INC433

จรรยาบรรณและกฎหมายด้านการสื่อสารสุขภาพ
2(2-0-4)
Ethics and Law in Health Communication
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการ
สื่อสารสุขภาพ โดยครอบคลุมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านสุขภาพ หน่วยงานที่กากับดูแลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ
บริการด้านสุขภาพ
นวส434
INC434

การจัดการการสื่อสารสาหรับสุขภาพและโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
2(1-2-4)
Communication Management of Health and Nutrition for Life Quality
ศึกษาแนวคิด หลักการด้านการจัดการสื่อสาร และดาเนินการด้านสุขภาพและโภชนาการเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีความปลอดภัยจากภาวะทุพโภชนาการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เหมาะสมกับสภาพสังคมที่อาศัยอยู่ ฝึกปฏิบัติการวางแผนและจัดการการสื่อสารสุขภาพและโภชนาการใน
โครงการที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นระบบ
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นวส461
INC461

การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารสุขภาพเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning and Management of Health Communication Projects
ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการสื่อสารสุขภาพ
เชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนการวางแผนและกระบวนการในการกาหนดยุทธวิธีการสื่อสารสุขภาพอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา สภาพแวดล้อมทางการสื่อสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร การ
กาหนดวัต ถุป ระสงค์ การสร้างสารที่เหมาะสม การเลือกใช้สื่อที่มีประสิท ธิภ าพ การจัดการและการ
ประเมินผลโครงการและกิจกรรมการสื่อสารสุขภาพ การฝึกปฏิบัติการวางแผนและบริหารโครงการสื่อสาร
สุขภาพที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ
นวส473
INC473

สัมมนางานสื่อสารเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Communication Seminar
วิ เ คราะห์ และอภิ ป ราย องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นการสื่ อ สารเพื่ อ สุ ข ภาพ ทั้ ง ในเรื่ อ งของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร หรือเทคนิคการสื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใน
ประเด็นที่หลากหลาย การค้นหาและบูรณาการหลักการทางการสื่อสาร แนวทางการออกแบบและสร้างสรรค์
ไปสู่การปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพในลักษณะต่างๆ ผ่านกระบวนการสัมมนา
นวส475
INC475

การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(2-2-5)
Independent Study
ศึกษา ค้น คว้า วิจัย และพัฒ นา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่
ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้
ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาเอก และภายใต้การดูแล ให้คาปรึกษา
ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา
3. วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3.1 วิชาเอกบังคับ
นวส111
ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร
3(3-0-6)
INC111
Theory and Communication Behavior
ศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการของทฤษฏีการสื่ อสารตามแบบจาลองการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสาร (Transmission Model) และแบบจาลองเชิงวัฒนธรรม (Cultural Model) อิทธิพลของสื่อต่อการ
พัฒนาในสังคมยุคทันสมัยและหลังยุคทันสมัยนิยม กระบวนการ องค์ประกอบ ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัย
อุปสรรคต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลที่เกิดขึ้นของการสื่อสารในแต่ละประเภท และประโยชน์ของการ
สื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ
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นวส141
INC141

การแพร่กระจายนวัตกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Diffusion of Innovation
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจายนวั ต กรรม องค์ ป ระกอบของการแพร่ ก ระจาย
นวั ต กรรม ปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ อัต ราการยอมรับ นวัต กรรม กลุ่ มผู้ รั บนวั ต กรรม กระบวนการแพร่ ก ระจาย
นวัตกรรม และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการรับนวัตกรรม พร้อมฝึ กปฏิบัติการวางแผนการแพร่กระจาย
นวัตกรรมที่ได้รับมอบหมาย
นวส241
INC241

การจัดการนวัตกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Innovation Management
ศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม กระบวนการในการจัดการนวัตกรรมอย่าง
เป็นระบบ โดยเน้นในเรื่องความสาคัญและองค์ประกอบของการจัดการนวัตกรรมในองค์กรนวัตกรรมกับ
ผู้ประกอบการ
นวส253
INC253

การคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบการสื่อสาร
2(1-2-3)
Creative Thinking for Communication Design
เรียนรู้เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์กับ กระบวนการในการออกแบบการสื่ อสาร ทั้งนี้ครอบคลุมการออกแบบในทุก
องค์ประกอบทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษารูปแบบและวิธีการเล่าเรื่องในลักษณะต่างๆ และ
นามาสร้างแนวคิดในกระบวนการเล่าเรื่อง พร้อมนาเสนอผ่านสื่อ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
นวส254
INC254

พื้นฐานการผลิตสื่อ
2(1-2-3)
Basic for Media Production
เรียนรู้หลักการ แนวคิด และกระบวนการของการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร ครอบคลุม สื่อ
สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจิทัล พร้อมฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ
นวส261
INC261

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
Strategic Planning for Public Relations
ศึกษาแนวคิดพื้น ฐานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ กระบวนการในการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการสื่อสาร การพัฒนาองค์ประกอบ
ทางการสื่อสาร การกากับติดตาม และการประเมินแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ในงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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นวส262
INC262

การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อมวลชน
2(1-2-3)
Creative Writing for Mass Media
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในงานสื่อมวลชน
งานเขียนรูปแบบข่าว สารคดี บทความ บทวิเคราะห์ นาหลักการมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ และพัฒนา
ทักษะในการเขียน เทคนิคการรายงานข่าวนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวจากงานวิจัย การเขียนสารคดี
บทความ บทวิเคราะห์ การรายงานผลการวิจัยตามหลักการทางวารสารศาสตร์
นวส265
INC265

หลักการสื่อสารการตลาด
3(2-2–5)
Principles of Marketing Communication
ศึกษาลักษณะพื้นฐานด้านการตลาดและการสื่อสารการตลาด กระบวนการของการสื่อสาร
การตลาด ทาความเข้าใจกับเครื่องมือของการสื่อสารการตลาด หลักการของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การขายผ่านพนักงานขาย การตลาดทางตรง รวมทั้งช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ทั้งออนไลน์และสื่ออื่นๆ
นวส367
INC367

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication for Innovation Management
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดนวัตกรรม แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาด การดาเนินการ
และการจัดการเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานสื่อสารการตลาด กรณีศึกษาเรื่องการนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด
มาบูรณาการใช้ในการสื่อสารนวัตกรรมยุคปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติการทางความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร
การตลาดที่เหมาะสมกับนวัตกรรมที่กาหนด
นวส471
INC471

โครงงานนวัตกรรมการสื่อสาร
5(0-10-5)
Communication Innovation Senior Project
ศึกษา ค้นคว้า และบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในวิชาต่างๆ กาหนด
หัวข้อเพื่อทาการศึกษาวิเคราะห์ในรูปแบบงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม
และนวัตกรรมการสื่อสาร โดยเขียนเป็นภาคนิพนธ์และผลิตผลงานจริงและนาเสนองานต่อสาธารณชน
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3.2 วิชาเอกเลือก
นวส112
การรู้เท่าทันสื่อข่าวสารด้านการจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
INC112
Media Literacy in Innovation Management
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อ องค์ประกอบของสื่อ ลักษณะความเป็นเจ้าของสื่อ
แหล่งทุน นโยบายและกระบวนการผลิต ผลกระทบของอุตสาหกรรมสื่อที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม ประยุกต์
ใช้แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในบริบทของการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
นวส151
INC151

การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Photography for Communication
ศึกษาเทคนิ คการถ่ายภาพระบบดิจิ ทัล หลั กการ ทฤษฎี ทางการถ่า ยภาพและการสื่ อ
ความหมาย พร้อมฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสงสาหรับถ่ายภาพ การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์สาหรับตกแต่งภาพ การนาเสนอผลงานภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ
นวส212
INC212

วารสารศาสตร์ในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Journalism in Digital Age
ศึกษาหลักการวารสารศาสตร์ โดยครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ และสื่อ
ออนไลน์ การฝึกปฏิบัติการสื่อข่าว บทความ และสารสนเทศในยุคสื่อดิจิ ทัล ทั้งด้านการเขียน การถ่ายภาพ
และการออกแบบ ตลอดจนประเด็นจริยธรรมในงานวารสารศาสตร์ยุคปัจจุบัน
นวส242
INC242

กลยุทธ์ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(2-2-5)
Strategic of Technological and Innovation Management
ศึกษาความสาคัญของการจัดการเทคโนโลยี /นวัตกรรมและการใช้กลยุทธ์ทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ศึกษาปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การจัด การเทคโนโลยี / นวัต กรรม และเครื่อ งมือ ในการวิเคราะห์ การค้นพบ การพัฒ นา และการ
เผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ การสร้างแนวคิดในการประเมินเทคโนโลยีใหม่
และโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าของนวัตกรรมในแต่ละบริบท
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นวส311
INC311

การวิจัยทางการสื่อสาร
3(2-2-5)
Communication Research
ศึกษากระบวนการการทาวิจัย การตั้งคาถามวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางการสื่อสาร การวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยเชิง
ชาติพันธุ์วรรณา การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการเชิงสถิติ การเขียนเค้าโครงวิจัย การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการเขียนสารบัญ ฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ทักษะทางการวิจัย
กับการพัฒนางานวิชาชีพด้านสื่อสาร
นวส312
INC312

การโน้มน้าวใจและการรณรงค์เพื่อการจัดการนวัตกรรม
2(1-2-3)
Persuasion and Campaign for Innovation Management
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจ จิตวิทยาการจูงใจ ฝึก
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการโน้มน้าวใจกับการสร้างงานด้านการสื่ อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ฝึก
ปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจและการรณรงค์ในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมนาเสนอ
ชิ้นงาน
นวส313
INC313

การบริหารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Management
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย ความสาคัญของตราสินค้า และกระบวนการสร้างตราสินค้า
ให้เป็นที่จดจาและยอมรับในมุมมองของผู้บริโภค ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ในการจัดการตราสินค้า และการสื่อ
สารตราสินค้า
นวส356
INC356

ปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรม
3(1-4-4)
Innovation Design Studio
ศึกษารูปแบบ/วิธีการ กระบวนการในการออกแบบนวัตกรรม การสร้างอัตลักษณ์ การใช้
เครื่ องหมาย สัญญะ ที่มีความหมายในการออกแบบ และฝึ กปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมในประเด็นที่
กาหนดในแต่ละภาคเรียน
นวส361
INC361

การตลาดเพื่อสังคม
3(2-2-5)
Social Marketing
ศึก ษาแนวคิ ด และหลั ก การพื้น ฐานเกี่ ยวกับ การตลาดเพื่ อสั ง คม กระบวนการในการ
วางแผนการตลาดเพื่อสังคม การวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสังคม หลักการนาแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม
ไปสู่การปฏิบัติ และการกากับติดตามประเมินผลแผนการตลาดเพื่อสังคม การหาแหล่งทุ นสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดการปัญหาสังคม
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นวส371
INC371

การฝึกงานทางวิชาชีพ
3(0-9-0)
Professional Practice
ฝึกงานในสายวิชาชีพในองค์กร บริษัท และหน่วยงานวิชาชีพ ตามความสนใจของนิสิต และ
ตรงตามขอบเขตของสาขาวิชาเอกของผู้เรียน เป็นจานวนเวลาไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลและให้
คาปรึกษาของอาจารย์ในสาขาวิชา
นวส411
INC411

การสื่อสารเชิงสัญญะเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3(2-2-5)
Semiotic Communication for Innovation Management
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้
คาอธิบาย การให้ความหมายกับภาพ/ข้อความที่สะท้อนผ่านสื่อแต่ละชนิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้/วิพากษ์เกี่ยวกับ
ภาพสะท้อนของความหมายต่างๆในงานเกี่ยวกับนวัตกรรม ที่ถูกนาเสนอผ่านสื่อมวลชน
นวส441
INC441

การพัฒนานวัตกรรมเชิงธุรกิจ
2(1-2-3)
Business Innovation Development
ศึกษาแนวคิด ประเภทของนวัตกรรมเชิงธุรกิจ หลักการ กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมเชิง
ธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน
นวส442
INC442

การบริหารโครงการนวัตกรรม
3(2-2-5)
Innovation Projects Management
ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนทา
ความเข้าใจขั้นตอนการวางแผนและกระบวนการในการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบผ่านการฝึกปฏิบัติการ
วางแผนและบริหารโครงการนวัตกรรมที่ได้รับมอบหมาย
นวส443
INC443

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
Intellectual Property Law
ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ความสาคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อระบบเศรษฐกิจ การวางแผนงานทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับธุรกิจ วัฏจักรของระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการจัดการระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์ เทคนิคการสร้างศักยภาพและความได้เปรียบทางการค้าด้วยการพัฒนานวัตกรรม การปกป้อง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อมีการละเมิด
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นวส474
INC474

สัมมนางานสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3(2-2-5)
Innovation Management Communication Seminar
วิเคราะห์ และอภิปราย องค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี
การสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารการตลาด แนวทางการออกแบบและสร้างสรรค์ ไปสู่การ
ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการนวัตกรรม ผ่านกระบวนการสัมมนา
นวส475
INC475

การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(2-2-5)
Independent Study
ศึกษา ค้น คว้า วิจัย และพัฒ นา ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานในประเด็น ขอบเขตสาระที่
ผู้เรียนสนใจเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของผู้เรียนโดยเฉพาะ ทั้งนี้
ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาเอก และภายใต้การดูแล ให้คาปรึกษา
ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา
วิชาโทการสื่อสารสังคม
1.1 วิชาโทบังคับ
นวส281
การพูดเพื่อการสื่อสารสังคม
3(2-2-5)
INC281
Speech for Social Communication
ศึกษาหลักการสื่อสาร การสื่อสารโดยใช้วัจจะและอวัจจะนะภาษาและพฤติกรรมมนุษย์
ฝึกปฏิบั ติการพูดในรู ปแบบต่างๆ ในงานด้านสื่ อสารมวลชน พิธีกร ผู้ ประกาศข่าว นักจัดรายการวิทยุ
ผู้ดาเนินรายการโทรทัศน์
นวส282
INC282

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารสังคม
3(1-4-4)
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 การให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นสาหรับการสื่อสารกับสังคมอย่างสร้างสรรค์
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นวส382
INC382

เทคนิคการพัฒนาการออกเสียงเพื่อการสื่อสารสังคม
3(2-2-5)
Vocal Techniques and Development for Social Communication
ศึกษาหลักการ และผึกปฏิบัติเทคนิคการออกเสียง การปรับรูปปาก การเปล่งเสียงให้ถูก
ตามหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การหายใจให้ถูกตามหลักสาหรับการพูด
นวส383
INC383

การเขียนเพื่อการสื่อสารสังคม
3(2-2-5)
Writing for Social Communication
หลักการเขียนเพื่อพัฒนาไปใช้ในการสื่อสารในงานประเภทต่างๆ การเขียนบทพูด การ
เขียนสคริปต์รายการ การเขียนข่าว การเขียนเพื่อการจัดการอีเว้นท์ การเขียนเพื่อการเสนองานต่างๆ
นวส481
INC481

การสื่อสารเพื่อธุรกิจและการเจรจาต่อรอง
3(2-2-5)
Communication for Business and Negotiation
ศึกษากระบวนการ หลักการในการพูดและฝึกปฏิบัติเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การกาหนด
ประเด็น การเจรจาต่อรอง การนัดหมาย การตอบรับ การปฏิเสธ การนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ มารยาททาง
ธุรกิจที่จาเป็นต่อการสื่อสาร
นวส482
INC482

การนาเสนอเพื่อการสื่อสารสังคม
3(2-2-5)
Presentation for Social Communication
ศิล ปะ รู ป แบบ วิธีการ และเทคนิคการสื่ อ สาร การเตรียมข้อมู ล ส าหรับการนาเสนอ
พัฒนารูปแบบการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ กลยุทธ์ จิตวิทยา สาหรับการสื่อสารและการนาเสนอ การใช้สื่อ
เทคโนโลยีประกอบการนาเสนอ
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
1

อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ

2

อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์

3

อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์

กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2545
ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน), 2549
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2559
ศป.บ.(การแสดงและกากับการแสดง), 2549
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว), 2556

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ศป.บ.(การแสดงและกากับการแสดง), 2551
ว.ม.(สื่อสารมวลชน), 2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x
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ลาดับ
ที่

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ

รายชื่อคณาจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
1
2
3

อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์

วท.บ.(กายภาพบาบัด), 2538

อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2542
มหาวิทยาลัยมหิดล
B.Comm.(Advertising and Marketing), 2542 University of Canberra, Australia

ผศ.นพ.เฉง นิลบุหงา

มหาวิทยาลัยมหิดล

M.A.(International Communication), 2544 Macquarie University, Australia
วท.บ.(กายภาพบาบัด), 2536
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2540
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.บ.(แพทยศาสตร์), 2547

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
1

อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

2

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี

3

อ.ดร.ชัชฎา นากาโอคะ

นศ.บ.(การโฆษณา), 2542
ศศ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), 2546
นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์), 2547
กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร), 2553
นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์), 2543
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), 2545

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ค.บ.(ธุรกิจศึกษา), 2548
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์), 2550
ว.ม.(สื่อสารมวลชน), 2552
นศ.ด.(นิเทศศาสตร์), 2554
B.B.A.(Business Administration), 2543
B.S.(Business Administration), 2545

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
University of North CarolinaCharlotte, USA
Eastern Illinois University, USA
University of Northern Colorado,
USA

M.S.(Technology Management), 2547
Ph.D.(Educational Technology), 2554

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

x-xxxx-xxxxx-xx-x

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
1

อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ

2

อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์

3

อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์

กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2545
ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน), 2549
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2559
ศป.บ.(การแสดงและกากับการแสดง), 2549
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว), 2556

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศป.บ.(การแสดงและกากับการแสดง), 2551
ว.ม.(สื่อสารมวลชน), 2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ลาดับที่

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ

รายชื่อคณาจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
1

อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์

2

วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2542
อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ B.Comm.(Advertising/Marketing), 2542

3

ผศ.นพ.เฉง นิลบุหงา

วท.บ.(กายภาพบาบัด), 2538

มหาวิทยาลัยมหิดล

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Canberra, Australia

x-xxxx-xxxxx-xx-x

M.A.(International Communication), 2544 Macquarie University, Australia
วท.บ.(กายภาพบาบัด), 2536
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 2540
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.บ.(แพทยศาสตร์), 2547

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
1

อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

2

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี

3

อ.ดร.ชัชฎา นากาโอคะ

นศ.บ.(การโฆษณา), 2542
ศศ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา), 2546
นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์), 2547
กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร), 2553
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้
กาหนดรายวิชาการฝึกงานทางวิชาชีพ ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทางานได้
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
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(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบและเข้าใจวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้า
กับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
คิดเป็นจานวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือการศึกษาเฉพาะรายบุคคลต้องเป็นหัว ข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนางานนวัตกรรมทั้งที่เป็นนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
หรือนวัตกรรมเชิงคุณค่า แนวคิด โดยต้องมีหน่วยงานภาคธุรกิจหรือภาครัฐที่อ้างอิงและคาดว่าจะนาไปใช้
งานหากโครงงานสาเร็จ และมีร ายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่ห ลักสูตรกาหนดอย่าง
เคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานการสื่อสารที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่
จะได้รับจากการทาโครงงาน และมีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในเรื่องของการสื่อสารและการจัดการความรู้ในศาสตร์ที่สนใจได้
อย่างเหมาะสม
(2) ทักษะในการสื่อสารและทักษะในการนาเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
(3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์
(4) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบ
(6) มีทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต 5 หน่วยกิต (0-10-5)
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานผ่านทางเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และปรับปรุงให้มีความทันสมัยเสมอ อีกทั้ง
มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินผลจากความสาเร็จของโครงงานครอบคลุมทั้งในส่วน
ของการวางแผนงาน การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ตลอดจนรูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจและตอบสนอง
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งนี้จะมีการประเมินผลโดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ตามเป้าหมายของโครงงานหรือกิจกรรมการสื่อสาร และให้คะแนนโดยอาจารย์ในวิทยาลัยจานวนอย่างน้อย
3 คน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

คุณลักษณะพิเศษ
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
อดทนและเสียสละเพื่อสังคม
และมีจรรยาบรรณในการ
ทางานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล
มีความรู้ความสามารถทางด้าน
การวางแผน ออกแบบและผลิต
ชิ้นงานสร้างสรรค์ ในการจัดการ
สื่อสารด้าน การท่องเที่ยว ด้าน
สุขภาพ หรือด้าน การจัดการ
นวัตกรรม เป็นอย่างดี
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
วิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมีเหตุผล
ทางหลักวิชา อย่างมีวิจารณ
ปัญญา
มีความสามารถในการทางาน
เป็นทีม
มีทักษะสื่อสาร และสร้าง
สัมพันธ์ภาพกับบุคคลอื่น
สามารถเป็นผู้นา และผู้ตามได้
ตามบริบทที่ได้รับ

กลยุทธ์การสอน และกิจกรรม
มีการสอดแทรกเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และเสียสละใน
ชั่วโมงการบรรยายและการสัมมนา พร้อมทั้งสนับสนุนให้นิสิตได้นิสิต
ทางานโดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์เมื่อทากิจกรรม
ในห้องเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและงานวิจัย
มีการศึกษาในชั้นเรียน และปฏิบัติการวางแผน ออกแบบและผลิตชิ้นงาน
ด้านการสื่อสารการท่องเที่ยว สุขภาพ และการจัดการนวัตกรรม ตาม
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

เน้นการสอนให้นิสิตรู้จักคิด วิเคราะห์แบบบูรณาการ ฝึกทักษะในการ
แก้ไขปัญหา โจทย์วิจัย รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตกล้าที่จะวิจารณ์ผลงาน
ทางด้านการสร้างสื่อและผลงานวิจัยอย่างมีเหตุผลบนหลักการวิชา
มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้นการทางานร่วมกันอย่างรับผิดชอบ และรู้
หน้าที่ สนับสนุนให้นิสิตอภิปราย นาเสนอ ทารายงานและงานวิจัยเป็นทีม
มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้นการทางานร่วมกันระหว่างนิสิต และ
ทางานกับบุคคลภายนอกและชุมชน เพื่อให้นิสิตสามารถสื่อสารและ
สร้างสัมพันธ์ภาพกับกลุ่มบุคคลอื่นๆที่มาจากหลากหลายช่วงอายุและ
วัฒนธรรม
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4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
กลยุทธ์การสอน
จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
1. สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม
ตรงต่อเวลา
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และ
2. มีจิตสาธารณะ เสียสละ จรรยาบรรณทางวิ ช าการในการเรี ย น
เพื่อส่วนรวม
การสอนทุกรายวิชา
3. ตระหนักในคุณค่าของ
2. มี กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รที่ ส่ ง เสริ ม
ศิลปะและวัฒนธรรม
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
4. เคารพสิทธิ และรับฟัง
3. ให้ นิ สิ ต ฝึ ก เขี ย นโครงการและท า
ความคิดเห็นของผู้อื่น
กิจกรรมเสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น
โครงการจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสานึก
สาธารณะ
4. มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตมีแนวคิด
ทางด้านสุนทรียศาสตร์ และตระหนักใน
คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ การ
ดารงชีวิต โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ์ทั้งในและนอกเวลา
เรี ย น และให้ ท ารายงานแสดงความ
คิดเห็นทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
5. ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอนให้ชัดเจนในทุกรายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์ในการทารายงาน การ
อ้างอิงผลงาน และการสอบ
2. ประเมินจากคุณภาพของ
รายงานที่ แ สดงถึ ง การน า
แนวคิ ด ทางสุ น ทรี ย ศาสตร์ /
ศิลปวัฒนธรรมมาใช้
3. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรี ย น การตรงต่ อ เวลาในการ
เข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง รายงาน
ตามเวลาที่ ก าหนด การแต่ ง
กาย และการปฏิ บั ติ ต นตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ของนิสิตในกิจกรรมนอก
หลักสูตรที่มีการจัดขึ้น
5. ประเมินความรับผิ ดชอบ
ต่ อ ต น เ อ ง จ า ก คุ ณ ภ า พ
รายงานรายบุคคล
6. ประเมินความรับผิ ดชอบ
ต่ อ ผู้ อื่ น จากการท ารายงาน
กลุ่ม และจากผลการประเมิน
กันเองของนิสิตในกลุ่ม
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2) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้พื้นฐานศึกษา
ทั่ ว ไปและพื้ น ฐานความรู้
แกนกลางของวิ ท ยาลั ย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
2. มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก การ ทฤษฎี
ตลอดจนแนวคิ ด /เทคนิ ค
วิ ธี ก ารที่ ส าคั ญ ในศาสตร์
ทางด้านการสื่อสารเพื่อการ
ท่ อ งเที่ ย ว การสื่ อ สารเพื่ อ
สุขภาพ หรือการสื่อสารเพื่อ
การจัดการนวัตกรรม
3. สามารถอธิ บ ายความ
เชื่ อ มโยงขององค์ ค วามรู้
ทางการสื่ อ สารกั บ องค์
ความรู้ ทางการท่องเที่ย ว
องค์ ค วามรู้ ท างสุ ข ภาพ
หรื อ องค์ ค วามรู้ ท างการ
จัดการนวัตกรรมได้
4. สามารถบูรณาการความรู้
ทางการสื่ อสารไปใช้ในงาน
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า น
สุขภาพ หรือด้านการจัดการ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
1. จั ด การเรี ย นการสอนที่ ค รอบคลุ ม
ความรู้ ในสาขาต่ างๆ อย่างกว้างขวาง
พ ร้ อ ม ส อ ด แ ท ร ก แ น ว คิ ด ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา
2. จัด การเรีย นการสอนในลัก ษณะ
บูร ณาการ และเน้น ให้ผู ้เ รีย นลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning)
3. เน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้
ปัญหาเป็นพื้นฐาน เรียนรู้ผ่านโครงงาน
รวมทั้งเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก และชุมชน
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
4. มี ก ารแนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ / การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติ
ในทุกรายวิชา
5. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจและเห็ น
คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น และสั ง คม
พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อม

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติของนิสิต ใน
ด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
3. ประเมิ น จากรายงานที่ นิ สิ ต
จัดทา
4. ประเมินจากแผนธุรกิจหรือ
โครงการที่นาเสนอ
5. ประเมิ น จากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
6. ประเมิน จากรายวิ ช าฝึ ก งาน
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
1. สามารถประยุกต์ความรู้
ให้เกิดประโยชน์
2. สามารถคิ ด อย่ า งเป็ น
ระบบ และแก้ไขปัญหาได้
3.สามารถประเมิน วิพากษ์
สถานการณ์ ต่ า งๆ โดยใช้
ความรู้เป็นฐาน
4. เป็ น ผู้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม
5. สามารถวิ เ คราะห์ แ ละ
ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ก า ร ณ์
ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร พ ร้ อ ม
เลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่
เหมาะสมกับ การท่องเที่ย ว
สุ ข ภาพ หรื อ การจั ด การ
นวัตกรรมได้

กลยุทธ์การสอน
1. กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสื่อ การสื่อสาร
โครงการรณรงค์ทางการสื่อสารนวัตกรรม
และการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. การทางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า
หรืองานเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3. การบรรยายโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ
ผู้ประกอบการที่มีความสาเร็จในอาชีพ
4. กาหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การวางแผน และสะท้อน
ภาพการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น รายวิชา
เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการ การวางแผน
และบริหารโครงการ
5. การอภิปรายเป็นกลุ่ม
6. จัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
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วิธีการวัดและประเมินผล
1.ประเมิ น จากการอ้ า งอิ ง
แหล่ งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม
หลั ก และจรรยาบรรณทาง
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 ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถท างานร่ ว มกั บ 1. มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุก
ผู้ อื่ น ใ น ฐ า น ะ ผู้ น า แ ล ะ รายวิ ช าเพื่ อ ฝึ ก ให้ นิ สิ ต รู้ จั ก
ผู้ร่วมงานได้
ปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รั บ ผิ ด ชอบภาระงานที่ ไ ด้ รั บ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
มอบหมาย รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับ ของเพื่อนร่วมกลุ่ม สามารถแสดง
สถานการณ์ต่างๆ
จุ ด ยื น ของตนเอง และค้ น หา
ทางออกร่วมกันได้
2. เลือกประเด็นที่เป็นปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น
พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหา
โดยเริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ
มอบหมายโดยเฉพาะในส่ ว นที่
แสดง ถึ ง ค ว าม ร่ ว ม มื อ ใ นกา ร
วางแผน ปฏิบัติ และแก้ปัญหา
2. ประเมิ น จากพั ฒ นาการด้ า น
ความคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียน
3. ประเมิ น จากผลการประเมิ น
กันเองของนิสิตในกลุ่ม
4. ประเมิ นจากการมี ส่ ว นร่ว มใน
ชั้น เรี ย น และการยอมรั บ เหตุ ผ ล
ของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
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5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เชิงตัวเลขการ สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
1. มี ร ายวิ ช าที่ ฝึ ก ทั ก ษะการ 1. การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
อั น มี ผ ลให้ เ ข้ า ใจองค์ ค วามรู้ ห รื อ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยตรง เช่น 2. ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ
ประเด็นปัญหา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มอบหมายที่แสดงถึงความสามารถ
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 . ส อ ด แ ท ร ก ทั ก ษ ะ ก า ร ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
3. สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขในรายวิชา การสื่ อ สารอย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น และมี
สืบ ค้น และเก็บ รวบรวมข้อมูล และ
ต่าง ๆ เพื่ อพัฒ นาทักษะการ จรรยาบรรณ
เลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขอย่ า ง 3. ประเมินจากคุณภาพงาน
เหมาะสมกับสถานการณ
ต่อเนื่อง
มอบหมายที่แสดงถึงการสีบค้น
3. มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการ ข้อมูล การเลือก ใช้ข้อมูล และการ
สื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี รู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
สารสนเทศโดยตรง
4. ประเมิ น จากคุ ณ ภาพในการ
4. สอดแทรกทักษะการสื่อสาร นาเสนอผลงานและเลือกการใช้
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้
กฏหมายและจรรยาบรรณที่ การน าเสนอผลงานมี ค ว าม
เกี่ยวข้องในทุกรายวิชา
ชัดเจน และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
5. ฝึ ก นิ สิ ต ให้ รู้ จั ก วิ เ คราะห์
ผลกระทบจากการใช้ สื่ อ ต่ อ
บุคคลองค์กรและสังคม
6. มอบหมายกิ จ กรรมเพื่ อ ฝี ก
ทั ก ษะในการสื บ ค้ น /อ้ า งอิ ง
ข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ
7. ฝึ ก ให้ นิ สิ ต ออกมาน าเสนอ
ผ ล ง า น ห น้ า ชั้ น เ รี ย น ใ น ทุ ก
รายวิชา
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6) ด้านทักษะพิสัย / สมรรถนะของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีความสามารถในการวาง
1. มีรายวิชาเกี่ยวกับการวางแผนการจัด
แผนการจัดการสื่อสารด้านการ การสื่อสารอยู่ครอบคลุมทั้ง 3 วิชาเอก
ท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ หรือ
2. มีรายวิชาที่สะท้อนชัดถึงการพัฒนา
ด้านการจัดการนวัตกรรมได้
และฝึ กปฏิบัติ งานด้านการออกแบบ
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
และผลิตชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ไว้อย่าง
ประสิทธิผล
ครอบคลุมในทุกประเภทของสื่อ
2. มีความสามารถในการ
3. มีโครงการเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับ
ออกแบบและผลิตชิ้นงานเชิง
การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยเฉพาะในส่วน
สร้างสรรค์ในการสื่อสารเพื่อ
ของการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่อง
การท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อ
สุขภาพ หรือการสื่อสารเพื่อ
การจัดการนวัตกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัติของนิสิตใน
ด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
3. ประเมิ น จากรายงานที่ นิ สิ ต
จัดทา
4.ประเมิ น จากแผนธุ ร กิ จ หรื อ
โครงการที่นาเสนอ
5. ประเมิ น จากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
6.ประเมิ น จากผลงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
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ตารางสรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายละเอียดผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
3. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
4. เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ด้านความรู้
1. มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไปและพื้นฐานความรู้แกนกลาง
ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
แนวคิด/เทคนิค วิธีการที่สาคัญในศาสตร์ทางด้านการสื่อสาร
เพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ หรือการสื่อสารเพื่อ
การจัดการนวัตกรรม
3. สามารถอธิ บ ายความเชื่ อ มโยงขององค์ ค วามรู้ ท างการ
สื่ อ สารกั บ องค์ ค วามรู้ ท างการท่ อ งเที่ ย ว องค์ ค วามรู้ ท าง
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. ด้ านทัก ษะความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คล 1. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
และความรับผิดชอบ
2. ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
5. ด้ านทัก ษะการคิด วิเ คราะห์ เชิ งตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้านทักษะพิสัย / สมรรถนะของหลักสูตร

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้
หรือประเด็นปัญหา
2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล
และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
1. มีความสามารถในการวางแผนการจัดการสื่อสารด้าน
การท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ หรือด้านการจัดการนวัตกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
2. มีความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นงานเชิง
สร้างสรรค์ในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อ
สุขภาพ หรือการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

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

คุณธรรมจริยธรรม

1
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

2

3

4

ความรู้

1

2

ทักษะทางปัญญา

3

4

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

5

1

2

3

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1
มศว135 ว่ายน้า

มศว136 แบดมินตัน

มศว137 เทนนิส

มศว138 กอล์ฟ

มศว139 การฝึกโดยการใช้น้าหนัก

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม

มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล

มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
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4

ความรู้

ทักษะทางปัญญา
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

มศว246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว248 พลังงานทางเลือก
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
มศว253 สุนทรียสนทนา
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
มศว255 ธรรมนูญชีวิต

คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
5

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1
มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์
มศว262 ประวัติศาสตร์พลั งขับเคลื่อนสังคม
มศว263 มนุษย์กับสันติภาพ
มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจยั
มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ

2

ความรู้
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
พิสัย
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว353 การคิดอย่างมีเหตตุผลและจริยธรรม
มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
มศว355 พุทธธรรม
มศว356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว361 มศว เพื่อชุมชน
มศว362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มศว363 สัมมาชีพชุมชน
มศว364 กิจการเพื่อสังคม

คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ
วนส102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล
วนส103 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย
วนส104 สื่อศึกษา
วนส202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย
วนส203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ
วนส204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
วนส205 นวัตกรรมการสื่อสาร
วนส301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วนส302 พฤติกรรมผู้บริโภค
วนส401 กระแสกับธุรกิจ

คุณธรรมจริยธรรม

1

2

○
○

4

 



○  ○  ○     ○    ○  
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 ○ ○   ○          
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  ○  ○   ○ ○      ○ 
   ○  ○ 
○  ○ ○   ○ ○
          ○ ○    
   ○ ○   ○    ○ ○  ○ 





○ ○ 





 





 



○
○

○





 ○



 ○
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2

3

4

5

1

2

3

ทักษะ
พิสัย




1

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

 ○ 


4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

2

  
○  

3

ทักษะทางปัญญา

1



3

ความรู้

1

2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

กลุ่มวิชาเอกบังคับ : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
นวส124 หลักการการท่องเที่ยว
นวส152 การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
นวส153 การผลิตสื่อเบื้องต้น
นวส222 การสร้างตราสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว
นวส224 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
นวส252 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
นวส325 อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
นวส362 กลยุทธ์และการวางแผนสื่อเพื่อการท่องเที่ยว
นวส471 โครงงานนวัตกรรมการสือ่ สาร

คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

1

2

3

4



○



○











○
○










○





1

2

3
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4















2

3

4

5

1

2

3

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3





















○













○



○

2





○

 







○








○



○






○ ○
○ ○ ○

 





○

1







ทักษะ
พิสัย









○

1

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ



○
○
○
○

ทักษะทางปัญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะ
รายวิชา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
กลุ่มวิชาเอกเลือก : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
นวส211 สื่อและการเล่าเรื่อง

2

○

3

4

1

2

○





นวส223 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน



○

○

นวส225 ความรับผิดชอบต่อสังคมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นวส259 การออกแบบและผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยว

นวส263 การเขียนเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว

นวส311 การวิจัยทางการสื่อสาร

นวส321 การพูดเพื่อการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
นวส322 การสื่อสารเพื่อการจัดการงานประชุม การสังสรรค์ และ การ

จัดนิทรรศการในการท่องเที่ยว
นวส323 สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
นวส324 สื่อแบบบูรณาการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นวส352 การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อการท่องเที่ยว







○ ○
○ ○
○




3



1

2











3

4

5

1

2

3

1
























○
○ ○



















4

○







2 3

1



2


 



○
○






○











○



○ 
○ ○
○













































○
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○

ทักษะ
พิสัย

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1
นวส364 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว
นวส371 การฝึกงานทางวิชาชีพ
นวส421 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติ
นวส472 สัมมนางานสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
นวส475 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
กลุ่มวิชาเอกบังคับ : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
นวส131 หลักการสื่อสารสุขภาพ
นวส152 การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
นวส153 การผลิตสื่อเบื้องต้น
นวส211 สื่อและการเล่าเรื่อง
นวส237 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ และ
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เบื้องต้น
นวส233 หลักการสาธารณสุขและโภชนาการ

2

3

4

ความรู้

1

2




○
○
○
○
○



○











○

○









○

3

ทักษะทางปัญญา

4

1


2

3

4

5

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล และ
ความ
รับผิดชอบ
1 2 3







○



○





























○

















○ ○











○
○
















○
○
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ทักษะการ
ทักษะพิสัย
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3 1 2





○

○







○





○



○
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1
นวส251 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
นวส353 การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
นวส363 การรณรงค์การสื่อสารสุขภาพ
นวส471 โครงงานนวัตกรรมการสือ่ สาร
กลุ่มวิชาเอกเลือก : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
นวส231 คาศัพท์ทางการแพทย์
นวส234 สุขภาพและความงาม
นวส236 สุขภาวะตลอดชีวิต
นวส255 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสื่อสาร
นวส261 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
นวส264 การเขียนเพื่อการสื่อสารสุขภาพ
นวส311 การวิจัยทางการสื่อสาร
นวส331 ปัญหาสุขภาพและระบาดวิทยา
นวส354 การผลิตสื่อสาระบันเทิงเพื่อสุขภาพ

2

3















1

○
○
○



○
○

4

ความรู้





○
○
○
○
○
○
○
○
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2

3

ทักษะทางปัญญา

4





○



2

3

4

5






1

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ


















○



1

2

3

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสัย

1

1

2

3
















○



○

○



○ ○ ○





















○
○

○
○







○
○
○ ○ 
○ ○ 







○










○









○



○





○



2










○

○









○



○
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1

2

นวส355 การจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นวส366 การบริหารงานโฆษณาเชิงกลยุทธ์
นวส371 การฝึกงานทางวิชาชีพ
นวส431 การสื่อสารเพื่อสุขภาพในภาวะเสี่ยง
นวส432 สื่อกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
นวส433 จรรยาบรรณและกฏหมายด้านการสื่อสารสุขภาพ
นวส434 การจัดการการสื่อสารสุขภาพและโภชนาการเพื่อคุณภาพ
ชีวิต



○



นวส461 การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารสุขภาพเชิงกลยุทธ์

○



นวส473 สัมมนางานสื่อสารเพื่อสุขภาพ
นวส475 การศึกษาเฉพาะเรื่อง






○
○








3

4

ความรู้

1

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

2

ทักษะทางปัญญา

3

4

1

○





○

○ ○





○







○





○
○



○
○








2

3



4

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
5





















○



○
○





○



○



○
 ○
○ ○



○

○











○



○













3

○





2





○

1

ทักษะการ
ทักษะพิสัย
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2















○
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

1
กลุ่มวิชาเอกบังคับ : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
นวส111 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

นวส141 การแพร่กระจายนวัตกรรมเบื้องต้น

นวส241 การจัดการนวัตกรรมเบือ้ งต้น

นวส253 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบการสื่อสาร
นวส254 พื้นฐานการผลิตสื่อ

นวส261 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

นวส262 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อมวลชน

นวส265 หลักการสื่อสารการตลาด

นวส367 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการนวัตกรรม

นวส471 โครงงานนวัตกรรมการสือ่ สาร

2

3

1

○
○
○



○ ○
○







○







○
○







4

1

2

3

4
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○







1

2

○







○





○



○












○












○







○







○





○

○





○



3

ทักษะการ ทักษะพิสัย
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2

5




○

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ







○


3



○

ทักษะทางปัญญา

2





○

4

ความรู้



○



○









○



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

กลุ่มวิชาเอกเลือก : วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
นวส112 การรู้เท่าทันสื่อข่าวสารด้านการจัดการนวัตกรรม
นวส151 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
นวส212 วารสารศาสตร์ในยุคดิจทิ ัล
นวส242 กลยุทธ์ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
นวส311 การวิจัยทางการสื่อสาร
นวส312 การโน้มน้าวใจและการรณรงค์เพื่อการจัดการนวัตกรรม
นวส313 การบริหารตราสินค้า
นวส356 ปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรม
นวส361 การตลาดเพื่อสังคม
นวส371 การฝึกงานทางวิชาชีพ
นวส411 การสื่อสารเชิงสัญญะเพือ่ การจัดการนวัตกรรม
นวส441 การพัฒนานวัตกรรมเชิงธุรกิจ

คุณธรรมจริยธรรม

1

2



○



3

1

○


ทักษะทางปัญญา

2

3



○ ○



4
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ทักษะการ ทักษะพิสัย
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ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2





○








○



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

คุณธรรมจริยธรรม

1
นวส442 การบริหารโครงการนวัตกรรม
นวส443 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
นวส474 สัมมนางานสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
นวส475 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
กลุ่มวิชาโทการสื่อสารสังคม
นวส281 การพูดเพื่อการสื่อสารสังคม
นวส282 การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ การสื่อสารสังคม
นวส381 การสื่อสารสังคมและการวิจารณ์
นวส382 เทคนิคการพัฒนาการออกเสียงเพื่อการสื่อสารสังคม
นวส383 การเขียนเพื่อการสื่อสารสังคม
นวส481 การสื่อสารเพื่อธุรกิจและการเจรจาต่อรอง
นวส482 การนาเสนอเพื่อการสื่อสารสังคม

2
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3

4

ความรู้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
-ให้ กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิ ตเป็นส่ วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบั น อุดมศึกษาที่จะต้ องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
-การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
-การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวการณ์ ไ ด้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นิสิตในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนิสิต
(5) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จานวนสื่อ (ข) จานวนสิทธิบัตร (ค) จานวนรางวัล
ทางสังคมและวิช าชีพ (ง) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จานวน
กิจกรรม อาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน และการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพใน
องค์ ก รต่ า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ รวมทั้ ง การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัย อย่างต่อเนื่อง การสนับ สนุน ด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
(3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้ทาผลงานทางวิชาการ
(3) ส่ งเสริ มการทาวิจั ยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการบริหารหลักสูตรดังนี้
- ก่อนเปิดภาคเรียนมีการเตรียมการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ตรวจสอบความพร้อม
ของห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้
- มอบหมายอาจารย์ประจารายวิชา หรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความต้องการ ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการเรียนการสอนระหว่างภาคและใช้ข้อมูลในการปรับปรุงการสอน
- คณะกรรมการหลักสูตรประชุมหลักสูตรเป็นระยะเพื่อติดตามผลการดาเนินงานและปรับปรุงหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปีตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.
2. บัณฑิต
2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช านวัตกรรมการสื่อสาร มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะใน
การวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ด้านทักษะพิสัย
2.2 การสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(1) มีการจัดการสารวจ หรือนาข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
(2) มีการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดจานวนที่ต้องการรับนิสิตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และแผนการรับนิสิตระยะ 5 ปี ที่ระบุใน มคอ.2
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หารือเกี่ยวกับแผนการรับนิสิตและวิธีการรับนิสิตจากระบบ
สอบตรง โครงการฯ และแอดมิชชันกลาง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ และดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนดโดยฝ่ายรับนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการกากับดูแลด้านวิชาการพิจารณาตัดสิน
ผลการสอบวัดความรู้ และเสนอผลการตัดสินผู้ผ่านคุณสมบัติต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
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(4) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และดาเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กาหนด
(5) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาตัดสินและส่งผลการสอบสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการ
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ให้มา
รายงานตัวเข้าศึกษา
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
(1) คณะกรรมการฝ่ ายพัฒ นาศั กยภาพนิ สิ ตและคณะกรรมการฝ่ า ยวิช าการซึ่งมีตัว แทนจาก
หลั ก สู ต รฯ ก าหนดกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมของนิ สิ ตในแผนปฏิ บัติ ก ารฝ่ า ยพั ฒ นาศั ก ยภาพนิ สิ ต และ
ฝ่ายวิชาการ โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการและประเมินผลของโครงการ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดการให้ความรู้และความเข้าใจการทางานในวิชาชีพใน
รายวิชาเอกบังคับของนิสิตชั้นปีที่ 1
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนและให้คาแนะนาในการปรับตัวแก่นิสิต
ในทุกภาคการศึกษา และติดตามผลการเรียน ปัญหา การปรับตัว และการคงอยู่ของนิสิต
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต เพื่อปรับปรุงการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา
3.3 ควบคุมดูแลและการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี
(2) อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบแนวทางการดูแลและการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผ่านการปฐมนิเทศและการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการให้คาปรึกษาตลอดปีการศึกษาตามแนวทางทางการดูแลและ
การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยมีช่องทางติดต่อนิสิต เช่น
การนัดพบ โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์กลุ่ม ฯลฯ
(4) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตจัดบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุนการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต การรับสมัครนิสิตทางานพิเ ศษ ฯลฯ ผ่านทางเวปไซต์ เฟสบุค และอาจารย์
ที่ปรึกษา
(5) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและการบริการข้อมูลข่าวสาร
(6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินอัตราคงอยู่และการสาเร็จการศึกษา เพื่อปรับปรุง
การดูแลและการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
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3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียน
(1) วิทยาลั ยนวัตกรรมสื่ อสารสังคมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของนิสิ ตผ่านสายตรง
คณบดี กล่องรับฟังความคิดเห็น และอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขและปรับปรุง
(2) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการจัดการข้อร้องเรียนและผลประเมินความ
พึงพอใจของนิสิต และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
เสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิตและการจัดการ
ข้อร้องเรียน
4. อาจารย์
4.1 การบริหารคณาจารย์
(1) การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกคณาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยกาหนดให้คณาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
(3) การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
- สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
- สาหรับอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถือว่ ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้ กับนิสิ ต โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับรายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
- มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสื่อสาร
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้
อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติเพิ่ มขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขา
หรือต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทาได้ในรูปแบบของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้
เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอน
ให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และการทาวิจัย
- จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช านวัตกรรมการสื่อสาร
(2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รวบรวมข้อมูลจาเป็นในการออกแบบหลักสูตรและกาหนด
สาระรายวิชาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมินหลักสูตร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บริษัทรับฝึกงาน และผลการ
สารวจความคิดเห็นและความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(3) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จัดทาร่างหลักสูตรฯ
(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ในวิทยาลัยฯ
(5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อวิพากษ์หลักสูตร
(6) คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รฯ ปรั บ ปรุง แก้ ไ ขร่ า งหลั กสู ต รฯ ก่ อ นเสนอหลั ก สู ต รฯ ต่ อ
คณะกรรมการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(7) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมดาเนินการเปิด/ปรั บปรุ งหลักสูตรฯ ตามระบบของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
(8) สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดาเนินการจัดการเรียนการสอน
(9) ประเมิน ความทัน สมัย ของรายวิช าจากข้อคิดเห็นของนิสิตและบัณฑิต ข้อคิดเห็นจากบริษัท
รับฝึกงาน แผนปรับปรุงรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน
(10) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงความทันสมัยของ
รายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดผู้สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชา โดยพิจารณา
จากความเชี่ยวชาญ (ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทางาน การบริการวิชาการและการวิจัย) และภาระงานสอน
(2) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน สามารถเชิญอาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาเป็นวิทยากรร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือประสบการณ์จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
(3) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3 โดยกาหนดสาระ แผนการสอน และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้
(4) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของ มคอ.3
(5) นิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และรายวิชา
(6) สาขาวิชาจัดการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัด การ
เรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
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(7) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการประเมิน ทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 และ มคอ.6 และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
(8) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน และให้ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
ดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(1) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ที่ระบุใน มคอ.2 และ
curriculum mapping ของรายวิชา และกาหนดวิธีการวัดและประเมินผล ใน มคอ.3
(2) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการประเมินให้ผู้เรียนทราบและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมิน
(3) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
(4) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรวบรวมคะแนนและตัดสินผลการเรียน
(5) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนนาเสนอผลการตัดสินผลการเรียนเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ พิจารณาตัดสินผลการเรียน
(6) ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียนและการเรียน
การสอน (supreme)
5.4 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คัดเลือกรายวิชาที่ทวนสอบ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทวนสอบข้อสอบ รายงานผลการให้คะแนน และรายงานการ
ตัดสินผลการเรียน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา วิธีและเกณฑ์การประเมินผลที่ระบุใน มคอ.3
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งผลการทวนสอบให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ เพื่อให้พิจารณา
นาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5
(4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการทวนสอบและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในรายงานผลการดาเนินการของหลั กสูตร (มคอ.7) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1. การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมใช้งบประมาณเงินรายได้ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ตามความจาเป็น กาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา
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6.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ เช่นหนังสือ ตารา สื่อการเรียนการสอน
เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้นิสิตสามารถ
ใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนจากสานักหอสมุดกลาง สานักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อการเพื่อ
สุขภาพ และการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้อง
เตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการทางานจริงในวงการการผลิตสื่อ จึงมีความจาเป็นที่นิสิตต้องมี
ประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้
งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึ งแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต
และสื่อการสอนสาเร็จรูป ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) มีห้องปฏิบัติการในการผลิตสื่อ ทั้งห้องปฏิบัติการถ่ายทา ห้องตัดต่อ ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีความ
พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการ
เรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
(3) ต้องมีเจ้ าหน้าที่สนับ สนุน ดูแลสื่ อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจานวนคู่มือ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทาแบบสอบถามสารวจความต้องการ 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. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้า มี ) ตามแบบ
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การ
ดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (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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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
3. การสอบถามจากนิ สิ ต ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ จ ากวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผล
การสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา
2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรี ยนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของวิทยาลัยฯ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนิสิต อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ข้อ 13 ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต
การมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลและทวนสอบว่ า เกิ ด ผลการเรี ย นรู้ ต ามมาตรฐานจริ ง
ซึ่ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งวางแผนไว้ ล่ ว งหน้ า และระบุ ร ายละเอี ย ดเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละ
รายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกต
พฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการ
ประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ
การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน
เป็นต้น
นอกจากนี้การประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ
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ประยุกต์ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการกาหนด “ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้
- บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสานึ ก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้องเหมาะสม
การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะทาได้เฉพาะเมื่อนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา และระหว่างเวลา
นี้ การหมั่นให้นิสิตตระหนักถึงตัวบ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ทาได้ การฝึกนิสิตซ้าๆในเรื่องที่อยู่ในตัวบ่งชี้
จะทาให้แนวคิดนี้ฝังอยู่ในตัวนิสิตโดยอัตโนมัติ การจาลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนิสิตว่ามี
คุณสมบัติที่ต้องการหรือยัง น่าจะเป็นแนวทางที่ใช้เพื่อประเมินความสาเร็จของแนวคิดของตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้
แนวทางการจาลองสถานการณ์เพื่อประเมินตามตัวบ่งชี้ด้านบนอาจทาโดยให้นิสิตทาโครงการ
วิชาการร่วมกัน เพื่อให้พฤติกรรมของนิสิตถูกสังเกตและประเมินระหว่างการทาโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุม
โครงการ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาประจ าปี ตามตั ว บ่ง ชี้ใ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จาเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาจัดทารายงานผล
การดาเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
- อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตรสรุปผลการดาเนินงานหลั กสูตรประจาปีโ ดยรวบรวมข้อมูล การ
ประเมิน ประสิ ทธิผ ลของการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิช า รายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบ
- ประชุม อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร พิจ ารณาทบทวนสรุ ปผลการด าเนิ นงานของหลั ก สู ต รเพื่ อ
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอ
ต่อคณบดี
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ภาคผนวก
ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร)
ภาคผนวก ฉ ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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