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ประวัติวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

 
“วิทยาลัยนวัตกรรมสื ่อสารสังคม” (College of Social Communication Innovation) กอตั ้งขึ ้นเมื ่อวันท่ี 7 

กรกฎาคม พ.ศ.2549 นับเปนเจตนารมณที่จะขยายบทบาทการสรางดุลยภาพในเรื่องการสื่อสาร (Communication and 
Media) ในสังคมตลอดจนการสรางและพัฒนาบุคลากรท่ีสามารถควบคุมและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารท่ีมี
บทบาทตอสังคมและชีวิตท้ังนี ้ โดยอาศัยมิติ คิดท่ีตางไปจากเดิม  กลาวคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจะเปนองคกรดาน
การศึกษา และวิจัยที ่มีรากฐานจากการบูรณาการศาสตร ดานการสื ่อสาร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการจัดการเชิง
ธุรกิจ ศิลปะ เขาดวยกัน เพื่อสรางมิติองคความรูที่ทัน สำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น  โดยเหตุที่เชื่อวาหากเราสามารถสรางสมดุล
และบูรณาการใหเกิดขึ้นไดแลว  เราจะสามารถพัฒนาสื่อเหลานั้นใหเปนเครื่องมือในการสรางสรรคประโยชนแกสังคมได
มากมาย อาทิ อาจเปนสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) สื่อสารสิกขบันเทิงและทรงพลังสำหรับคนรุน
ตอไป อีกทั้งยังสามารถเปนองคกรสำคัญที่ชวยผลักดันใหประเทศชาติและสังคมไทยเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสื่อท่ี
เขามามีบทบาทตอชีวิตมากยิ่งข้ึน 

การจัดการเรียนการสอนของ “วิทยาลัยนวัตกรรมสื ่อสารสังคม” จะเปนการจัดการเรียนการสอนในเชิงสห
วิทยาการ โดยบูรณาการสรรพความรูในสังคม องคความรูจากสถาบัน สำนักตาง ๆ ที่เกี่ยวของ บูรณาการการทำงานรวมกัน
ของผูมีความรูความสามารถเฉพาะดาน ในสงัคมและในมหาวิทยาลัยฯ เชื่อมโยงกับองคกรสื่อสารสังคมเอกชนท่ีเก่ียวของ โดย
วางเป าหมายใหเป นห องทดลองในเช ิงปฏิบ ัต ิการ (Laboratory) เป นการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) รวมมือกับเอกชน และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เกาหลี 
สิงคโปร และฮองกง 

การสอนสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยอมสงผลใหนิสิตทางดานนี้เรียนรูและติดตอสื่อสารไดกวางและ
หลากหลาย  ในกระแสโลกาภิวัตน และทองถิ่นภิวัฒนในปจจุบัน ประกอบกับการไดศึกษาวิชาแกนในเรื่องวัฒนธรรม ศิลปะ 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ผูท่ีศึกษาทางดานนี้หรือบัณฑิต ยอมสามารถพัฒนาอุดมการณและความดีงามสำหรับสังคมหลังสมัยใหม 
ซึ่งอุดมการณดังกลาวยอมสงผลกระทบโดยตรงไปสูสื่อสารสังคมที่บัณฑิตเหลานี้จะมีบทบาท สำคัญในสังคมในโลกของการ
สื่อสารในอนาคต 

ในวันที่ 7กรกฎาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสมัยของศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ มีมติ
เห็นชอบใหวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปนสวนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการ
บริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พุทธศักราช 2550 มีฐานะเทียบเทากับคณะ สถาบัน และสำนักตางๆ ในการนี้ได
แตงต้ัง รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ เปนคณบดีคนแรกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
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 รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2562  

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ ประกอบดวย 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล อินทรจันทร     ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ     กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประมา  ศาสตระรุจิ     กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติกรณ นพอุดมพันธุ    กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรวัน แพทยานนท     กรรมการ 
6. อาจารย ดร.วีระนันท  คำนึงวุฒิ      กรรมการ 
7. อาจารย ดร.เสาวลักษณ  พันธบุตร      กรรมการ 
8. อาจารย ดร.วรรณยศ  บุญเพ่ิม      กรรมการ 
9. อาจารย ดร.เบญจวรรณ อารักษการุณ     กรรมการ  
10. อาจารย ดร.กิติศักดิ์  เยาวนานนท      กรรมการ 
11. อาจารย ดร.อรรถศิษฐ  พัฒนะศิริ      กรรมการ 
12. อาจารย ดร.ปลันลน ปุณญประภา      กรรมการและเลขานุการ 

 
อางอิง คำส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่1448/2562 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปสาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อรุกจิ 
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รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล  อินทรจันทร 
 อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจำหลักสูตร 

2. รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ 
อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจำหลักสูตร 

3. อาจารย ดร.เสาวลักษณ  พันธบุตร   
อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

อาจารยท่ีปรึกษาสำหรับผูเขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ ในปการศึกษา 2563  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

อาจารย ดร.เสาวลักษณ พันธบุตร 
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ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ปรัชญา 

การออกแบบเพ่ือธุรกิจบนพ้ืนฐานการวิจัยพัฒนาเพ่ือสังคม และวัฒนธรรมสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
ความสำคัญ 

 หลักสูตรที่เปดสอนดานการออกแบบในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย เทาที่เปนอยูลวนเปนหลักสูตรที่ไดรับ
อิทธิพลจากระบบคิดของตะวันตกเปนหลัก ทำใหการผลิตบัณฑิตเทาที่ผานมามุงเนนการสรางนักออกแบบในสไตลของ
ตะวันตกเปนสวนใหญ สงผลใหการฝกปฏิบัติของผูเรียนใชแนวคิด และสไตลการออกแบบของตะวันตกเปนตนแบบเปน
ตัวอยางในการพัฒนาสรางสรรคผลงาน ซ่ึงขาดลักษณะการประยุกตใชการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการประยุกตใชอัต
ลักษณชุมชนตลอดจนอัตลักษณไทย เพื ่อการสรางสรรคงานออกแบบผลงานทั้งหลายเหลานั ้น จึงมีทิศทางเฉก
เชนเดียวกับผลงานการออกแบบของตะวันตก ทวาปจจุบัน ปรากฏการณของโลกโลกาภิวัฒน ประกอบกับการวิจัย และ
การพัฒนานวัตกรรมนำมาใชในทุกดานของการพัฒนา การพัฒนามีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกรอบ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสรางฐานรายไดใหมที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ควบคูไปกับการตอยอดฐานรายได
เดิม สังคมไทยมีคุณภาพ มีความเปนธรรม และเปนการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกกำลังในการผลักดันขับเคลื่อนรวมกัน
ของทุกภาคสวน (Thailand 4.0) ซึ่งเกี่ยวพันกับระบบธุรกิจสงผลใหนักออกแบบตองตระหนักถึงการสรางผลงานที่มี
ลักษณะเฉพาะตน อันมีความแตกตางไปจากผลงานของนักออกแบบอ่ืนๆ ในตลาด  
 นักออกแบบของไทยตองเผชิญหนากับการสรางสรรคผลงานของทั้งชาติตะวันตก และตะวันออก สงผลใหนัก
ออกแบบเหลานั้นจำเปนตองแสวงหาเครื่องมือหรือกระบวนการพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะตนมาก
ยิ่งขึ้น ในการนี้ การวิจัยและพัฒนานับวาเปนเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการชวยนักออกแบบของไทยดวยเหตุที่การ
วิจัยและพัฒนาเปนกระบวนการที่จะสามารถชวยใหนักออกแบบพัฒนาแรงบันดาลใจเกิดความคิดรวบยอดตลอดจน
กระบวนการสรางสรรคผลงาน โดยประยุกตใชมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา อัตลักษณของชุมชน และคนไทย เพ่ือ
สรางสรรคผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะแหงตนไดเปนอยางดี 
 จากความสำคัญดังกลาวขางตน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรยีน
การสอนในดานการออกแบบ และบริหารธุรกิจ เห็นควรวาเปนความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาหลักสูตรที่จะชวย
พัฒนาสมรรถนะของนักออกแบบของไทยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ดวยเหตุนี้ การออกแบบเพ่ือธุรกิจจึงเกิดข้ึน
จากการบูรณาการศาสตรทางดานการออกแบบ และศาสตรดานการบริหารธุรกิจ 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
       เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. สามารถบูรณาการความรูและตอยอดทางดานการออกแบบ และแนวคิดทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาในการออกแบบบนพ้ืนฐานทางธุรกิจ เพ่ือสรางสรรคงานไดอยางมีคุณภาพและ
มีลักษณะเฉพาะตน โดยคำนึงถึงมูลคาทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคม 
ระบบการจัดการศึกษา 
 ระบบ 

 การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค คือ 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

     อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนเปนกรณีพิเศษได โดยมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห 
(เปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

          การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559  
 
การดำเนินการหลักสูตร 
       วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันท่ีเรียนคือ วันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย  
 ภาคตน            เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย         เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
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โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1. หมวดวิชาบังคับ 18 หนวยกิต 18 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก 6 หนวยกิต 12 หนวยกิต 
3. สารนิพนธ - 6 หนวยกิต 
4. ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต - 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

 
รายวิชา 

1. หมวดวิชาบังคับ ผูเรียนแผน ก แบบ ก2 และผูเรียนแผน ข กำหนดใหเรียนไมนอยกวา  18  หนวยกิต 
ดังนี ้

อธ501 วิจัยและพัฒนาเพ่ือการออกแบบ    3(2-2-5) 

DB501 Research and Development in Design  

อธ502 วิจัยเพ่ืองานสรางสรรค 3(2-2-5) 

DB502 Research for Creative Works  

อธ511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ    3(2-2-5) 

DB511 Innovation and Technology in Design for Business  

อธ512 วิถีไทยและการออกแบบเพ่ือธุรกิจ    3(2-2-5) 

DB512 Thainess and Design for Business  

อธ513 แนวคิดและปฏิบัติการดานการออกแบบเพ่ือธุรกิจ    3(1-4-4) 

DB513 Concept and Design Studio for Business  

อธ521 แนวคิดเชิงธุรกิจ    3(3-0-6) 

DB521 Business Perspective  
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อธ522 ขอมูลเชิงลึกและความสำคัญของผูบริโภค 3(2-2-5)     

DB522 Consumer Insight and Centric  
 

2. หมวดวิชาเลือก ผูเรียนแผน ก แบบ ก2 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และผูเรียนแผน ข ไมนอยกวา 12 
หนวยกิต     ใหเลือกจากรายวิชาดังนี้ 

อธ503 สัมมนาวิจัยเพ่ืองานสรางสรรคในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ   3(1-4-4) 

DB503 Seminar in Research for Creative Works in Design for Business  

อธ514 แนวโนมและประเด็นปจจุบันในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 

DB514 Trends and Current Issue in Design for Business       

อธ515 อัตลักษณองคกรและการโปรโมทงานสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

DB515 Corporate Identity and Digital Media Promotion  

อธ516 สัมมนาปฏิบัติการดานการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(1-4-4) 

DB516 Seminar in Design Studio for Business  

อธ517 อัตลักษณองคกรและกลยุทธการสรางแบรนด 3(1-4-4) 

DB517 Corporate Identity and Brand Strategy  

อธ523 นวัตกรรมการสื่อสารทางธุรกิจเพ่ือนักออกแบบ 3(2-2-5) 

DB523 Business Communication Innovation for Designer  

อธ524 นวัตกรรมและธุรกิจใหมเพ่ือผูประกอบการ 3(2-2-5) 

DB524 Innovation and Startup for Entrepreneurs  

อธ525  การตลาดดิจิทัลสำหรับนักออกแบบ  3(2-2-5) 

DB525 Digital Marketing for Designer  

อธ526 การออกแบบเพ่ือธุรกิจกับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 

DB526 Design and Business for Community Development 
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อธ527 สัมมนาพฤติกรรมผูบริโภคเชิงปฏิบัติการ 3(1-4-4)     

DB527 Workshop for Consumer Insight                            

อธ528 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

DB528 E-Commerce  
 

 

3.  ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  
    3.1 ปริญญานิพนธ แผน ก แบบ ก2 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท  12 หนวยกิต 

GRT691 Master’s Thesis  

    3.2 สารนิพนธ แผน ข 

สพท681 สารนิพนธ  6 หนวยกิต 

GRI681 Independent Study  
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แผนการศึกษา 
 ประกอบดวย 2 แผนการศึกษา ไดแก แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รายละเอียดดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก2 

ช้ันปท่ี 1 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา                                    ช่ือวิชา            หนวยกิต 

อธ501 วิจัยและพัฒนาเพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 
อธ511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
อธ521 แนวคิดเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมจำนวนหนวยกิต 9 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา                                    ช่ือวิชา            หนวยกิต 

อธ512 วิถีไทยและการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
อธ513 แนวคิดและปฏิบัติการดานการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(1-4-4) 
อธ522 ขอมูลเชิงลึกและความสำคัญของผูบริโภค 3(2-2-5) 

รวมจำนวนหนวยกิต 9 

ช้ันปท่ี 2 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

                  วิชาเลือก 6 
ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 3 

รวมจำนวนหนวยกิต 9 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 9 
รวมจำนวนหนวยกิต 9 

 
       *หมายเหตุ นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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แผน ข 

ช้ันปท่ี 1 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา                                    ช่ือวิชา            หนวยกิต 

อธ502 วิจัยเพ่ืองานสรางสรรค 3(2-2-5) 
อธ511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
อธ521 แนวคิดเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวมจำนวนหนวยกิต 9 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา                                    ช่ือวิชา            หนวยกิต 

อธ512 วิถีไทยและการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
อธ513 แนวคิดและปฏิบัติการดานการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(1-4-4) 
อธ522 ขอมูลเชิงลึกและความสำคัญของผูบริโภค 3(2-2-5) 

                 วิชาเลือก 3 
รวมจำนวนหนวยกิต 12 

ช้ันปท่ี 2 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

                  วิชาเลือก 9 
สพท681 สารนิพนธ 3 

รวมจำนวนหนวยกิต 12 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

สพท681 สารนิพนธ 3 
รวมจำนวนหนวยกิต 3 

    *หมายเหตุ นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

 



คูมือนิสิตระดับบัณฑติศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ ปการศึกษา 2563            11 | P a g e  

    คำอธิบายรายวิชา 

 1. หมวดวิชาบังคับ  

อธ501  วิจัยและพัฒนาเพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 
DB501  Research and Development in Design  

 
 

ศึกษาระเบียบวิธ ีว ิจ ัยและพัฒนาที ่เกี ่ยวของกับการออกแบบ โดยการกำหนดปญหา 
สมมติฐาน  การออกแบบการวิจัย กลุมตัวอยาง กระบวนการทดลองและพัฒนา โดยมุงเนนถึง
ระบบ และการเชื่อมโยงความคิดในการพัฒนาการออกแบบ 

  

อธ502 วิจัยเพ่ืองานสรางสรรค 3(2-2-5) 
DB502 Research For Creative Works  
 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเพ่ืองานสรางสรรค การเขียนเพ่ือเสนองานสรางสรรค การกำหนดปญหา 

การออกแบบการพัฒนางานสรางสรรคกลุมตัวอยาง โดยมุงเนนการประเมินกระบวนการ
ทดลองและพัฒนาระบบและการเชื่อมโยมความคิดในการพัฒนาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

  

อธ511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
DB511 Innovation and Technology in Design for Business  

 ศึกษาวิเคราะหหลักการและทฤษฎีเกี ่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีอันเกี่ยวเนื ่องกับ การ
ออกแบบเพ่ือธุรกิจ แนวโนมของงานออกแบบเพ่ือธุรกิจในศตวรรษใหม ทดลองพัฒนาแนวคิด            
และประยุกตใชนวัตกรรมกับงานออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

  

อธ512 วิถีไทยและการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                     3(2-2-5) 
DB512  Thainess and Design for Business 
 ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับอัตลักษณและวิถีไทย ภูมิปญญาพื้นบาน การประยุกตใชอัตลักษณใน

งานออกแบบเพ่ือธุรกิจ แนวโนมการใชอัตลักษณในงานออกแบบในกระแสธุรกิจโลกปจจุบัน 
  

อธ513 แนวคิดและปฏบิัติการดานการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                                       3(1-4-4) 
DB513  Concept and Design Studio for Business 
 ศึกษาแนวคิดดานการออกแบบ การใชองคประกอบดานการออกแบบ ฝกปฏิบัติการดานการ

ออกแบบ ประยุกตใชแนวคิด เทคนิค กระบวนการ และนำเสนอความคิดรวบยอด ตอยอด 
และพัฒนาสรางสรรคงานออกแบบเพ่ือธุรกิจ 
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อธ521 แนวคิดเชิงธุรกิจ                                                          3(3-0-6) 
DB521 Business Perspective 

 ศึกษาคนควา แนวคิด และทฤษฎีที่จำเปนเกี่ยวกับธุรกิจ แนวโนมในปจจุบัน และอนาคต       
และองคประกอบสำคัญ ในดานการบริหารจัดการ กระบวนการวางแผน และการกำหนดกล
ยุทธทางธุรกิจดานการออกแบบ สำหรับตลาดผูบริโภค ตลาดอิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธิภาพ       
ในสภาพแวดลอมทางการตลาดที่ตางกัน รวมไปถึงพลวัต และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ผลกระทบตอธุรกิจ 

  

อธ522 ขอมูลเชิงลึกและความสำคัญของผูบริโภค                                                  3(2-2-5) 
DB522 Consumer Insight and Centric                                                                                                         
 ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับขอมูลเชิงลึก และความสำคัญของผูบริโภค โดยพิจารณา และวิเคราะห

ถึงประเด็น/ขอมูล/ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคกับงานออกแบบ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู บริโภค ปจจัยดานวัฒนธรรมและสังคม ปจจัยสวนบุคคล        
ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานจิตวิทยา พฤติกรรมภายหลังการซื้อสินคา รวมทั้งการเขาถึง    
และเขาใจลูกคาผานขอมูลเชิงลึกเพ่ือตอยอดทางธุรกิจ  

 

2.   หมวดวิชาเลือก   

อธ503 สัมมนาวจิัยเพ่ืองานสรางสรรคในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                                3(1-4-4) 
DB503  Seminar in Research for Creative Works in Design for Business  

 สัมมนา อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยสรางสรรค ในมิติสถานภาพปจจุบัน 
แนวโนมตองานออกแบบเพ่ือธุรกิจในอนาคต รวมท้ังการนำเสนอแนวคิด และมิติใหมของการ
วิจัยงานสรางสรรค และพัฒนาเพ่ือการออกแบบเพ่ือธุรกิจในบริบทของสังคมไทยปจจุบัน 

  

อธ514 แนวโนมและประเด็นปจจุบันในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                                    3(2-2-5) 
DB514 Trends and Current Issue in Design for Business  

 ศึกษา วิเคราะหแนวโนม และประเด็นปจจุบันในการออกแบบเพื่อธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
แนวโนม ปญหา สถานการณปจจุบันรวมถึงแนวโนมของงานออกแบบเพื่อธุรกิจ ทดลอง
พัฒนารูปแบบจำลองของงานออกแบบเพ่ือธุรกิจท่ีสอดคลองกับแนวโนมธุรกิจในปจจุบัน และ
อนาคต   
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อธ515 อัตลักษณองคกรและการโปรโมทงานสื่อดิจิทัล          3(2-2-5) 
DB515  Corporate Identity and Digital Media Promotion 

 ศึกษาคนควาเกี่ยวกับแนวคิดการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจผานระบบ
ออนไลน  เพื่อการตระหนักรู กำหนดบทบาท วางตำแหนงสินคาในตลาด ตลอดจนการเพ่ิม
มูลคาใหกับสินคา และการออกแบบสื่อดิจิทัลเพ่ืองานประชาสัมพันธ 

  

อธ516  สัมมนาปฏิบัติการดานการออกแบบเพ่ือธุรกิจ                                              3(1-4-4) 
DB516 Seminar in Design Studio for Business 
 สัมมนา อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับงานออกแบบเพื่อธุรกิจ ในประเด็นของทฤษฎี 

และแนวคิด เทคนิค กระบวนการ แนวโนมท่ีสงผลตอการตลาดของงานออกแบบในบริบทสังคม
โลก 

  

อธ517 อัตลักษณองคกรและกลยุทธการสรางแบรนด                                               3(1-4-4) 
DB517 Corporate Identity and Brand Strategy 
 ศึกษา คนควา และวิเคราะหอัตลักษณองคกร การออกแบบสรางสรรคแนวคิดและกลยุทธการ

สรางแบรนด โดยคำนึงถึงลักษณะของกลุมผูบริโภค การตลาด ตลอดจนความตองการและ
ความคาดหวังของกลุมผูบริโภคที่มีตอแบรนด การสื่อสารอัตลักษณของแบรนดผานสื่อดิจิทัล 
สื่อสังคมออนไลนและสื่อสิ่งพิมพ ดวยการใชองคประกอบในการออกแบบ การใชกราฟกใน
การสื่อสารแนวคิดและการเลาเรื่องแบรนดสูกลุมผูบริโภค 

  

อธ523 นวัตกรรมการสื่อสารทางธุรกิจเพ่ือนักออกแบบ          3(2-2-5) 
DB523 Business Communication Innovation for Designer 
 ศึกษา คนควา และวิเคราะหหลักการ แนวคิด ประเด็นเก่ียวกับนวัตกรรมการสื่อสารทางธุรกิจ

เพ่ือนักออกแบบ หลักการในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ ความสำคัญในการสื่อสารดวยการพูด 
วิธีการติดตอสื่อสาร การฟง อาน เขียน และสื่อสารการสรางสื่อเพ่ือนำเสนองาน การใชภาษา
เพ่ือการโนมนาวใจ เทคนิคการพูด และการนำเสนอทางธุรกิจ การเสนอขายสินคา การสื่อสาร
ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน การสื่อสารกับวัฒนธรรมขามชาติในโลกธุรกิจดานการออกแบบ 

  

อธ524 นวัตกรรมและธุรกิจใหมเพ่ือผูประกอบการ                     3(2-2-5) 
DB524 Innovation and Startup for Entrepreneurs 
 ศึกษา คนควา และวิเคราะหกระบวนการในการเปนผูประกอบการ โดยใชนวัตกรรม และ

ธุรกิจใหมเปนฐานในการประกอบการ ทฤษฎีพฤติกรรมผูประกอบการ การจัดการนวัตกรรม 
การนำ นวัตกรรมมาใชในการประกอบการ และนโยบายภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการจด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือมีผลกระทบกับการเปนผูประกอบการ 
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อธ525 การตลาดดิจิทัลสำหรับนักออกแบบ            3(2-2-5) 
DB525 Digital Marketing for Designer 
 ศึกษา คนควา และวิเคราะห ทฤษฏี กรณีศึกษาทางดานธุรกิจอิเล็กทรอนิก การตลาดออนไลน 

และการตลาดโดยใชคอนเทนท การสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา กระบวนการจัดจำหนาย การตั้ง
ราคา และการสงเสริมการตลาด มุมมองของผูบริโภคที่มีตอการตลาดที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
การทำการตลาดออนไลนผานเครื่องมือการตลาดทางดานดิจิทัลสำหรับนักออกแบบ 

  

อธ526 การออกแบบเพ่ือธุรกิจกับการพัฒนาชุมชน           3(2-2-5) 
DB526 Design and Business for Community Development                                                                                  
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห ความตองการของชุมชนตอการพัฒนางานออกแบบ การประเมินความสามารถของ
ชุมชน ฝกปฏิบัติลงพื้นที่หาขอมูล การหาอัตลักษณความเปนชุมชน  การออกแบบตราสัญลักษณ     
การออกแบบบรรจุภัณฑ  การออกแบบพื้นที่  การประยุกตใชวิถีความเปนชุมชนตอยอดงาน
ผลิตภัณฑ และงานบริการ  การตลาดและการสื่อสารทางธุรกิจเพ่ือจัดการงานชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 

  

อธ527 สัมมนาพฤติกรรมผูบริโภคเชิงปฏิบัติการ                                                    3(1-4-4) 
DB527 Workshop for Consumer Insight                           
 สัมมนา อภิปราย แลกเปลี ่ยนแนวคิดเกี ่ยวกับพฤติกรรมผู บริโภค ปจจัยที ่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล สิ่งจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรู ทัศนคติ คานิยม 
อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณีในการศึกษาจะเนนกรณีศึกษา และการอภิปราย
เปนหลัก 

  

อธ528 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                          3(2-2-5) 
DB528 E-Commerce 
 ศึกษา คนควา และวิเคราะห การทำธุรกรรมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูล เปนเครื่องมือ
ในการชวยสงเสริมการทำธุรกิจออนไลน การซื้อขายสินคาและบริการ การบริหารจัดการ
โฆษณา การทำธุรกรรมการเงิน การขนสง การบริการหลังการขาย และความปลอดภัยของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส อีกท้ังเรียนรูและเขาใจกฎหมายท่ีเก่ียวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

3.  หมวดปริญญานพินธ/สารนิพนธ  

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 12 หนวยกิต 
GRT691 Master’s Thesis  

สพท681 สารนิพนธ  6 หนวยกิต 

GRI681 Independent Study  
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การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

การลงทะเบียนสอบและเกณฑการสอบผาน 

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะตองสอบสมิทธิภาพทางภาษาใหผานตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
2. นิสิตลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรท่ีทางบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูจัดสอบ ไมเสียคาใชจาย จำนวน 2 

ครั้ง โดยบัณฑิตวิทยาลัยลงทะเบียนอัตโนมัติใหสำหรับการสอบครั้งแรกเทานั้น  ถานิสิตไมพรอมในการสอบ
สามารถขอถอนการสอบดังกลาวได โดยไมเสียสิทธิ์ในการสอบ แตถานิสิตไมมาขอถอน และขาดสอบใหถือวา
การสอบครั้งนั้น ไดระดับขั้น F (Fail) สำหรับการสอบในครั้งตอไปใหนิสิตดำเนินการลงทะเบียนสอบเองตาม
กำหนดในปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการสมัครสอบพิเศษ สมิทธิภาพทางภาษา กรณีลงทะเบียน
ลาชากวาที่กำหนดไว ตองเสียคาธรรมการลงทะเบียนลาชา การปะเมินการสอบผาน นิสิตจะตองไดรับระดบัข้ัน 

P (Pass) 
3. นิสิตบัณฑิตศึกษาทุกระดับ จะตองสอบผานสมิทธิภาพทางภาษา ถึงจะเปนผูมีสิทธิ์สอบปากเปลาปริญญานิพนธ/

สารนิพนธ ยกเวนนิสิตท่ีกำลังเรียนภาษาตางประเทศท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
4. นิสิตบัณฑิตศึกษาทุกคนที่จะสอบสมิทธิภาพทางภาษา ครั้งที่ 3 เปนตนไป ตองมีการเรียนรู-อบรม พัฒนาดาน

ภาษาอังกฤษหรือฝกปฏิบัติทบทวนดวยตนเองหรือการเขาหอง Self-Access หรือกิจกรรมพัฒนาตนเองอื่นใน
ภาษาอังกฤษ โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาท่ีสอบ โดยตองมีหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือ
ยื่นแสดงตอบัณฑิตวิทยาลัยจึงจะประกาศผลสอบ หากหมดภาคการศึกษาที่นิสิตสอบแลวนั้น นิสิตยังไมมีการ
พัฒนาครบเกณฑดังกลาว ใหถือวาการสอบครั้งนั้นคือ ไมผาน (Fail) นิสิตจะใชชั่วโมงที่พัฒนาตนเองในภาค
การศึกษานั้นมาใชซ้ำอีกไมไดในภาคการศึกษาถัดไป 

การยกเวนการสอบภาษา 

1. นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกำหนดดังตอไปนี้  
TOEFL PBT 500, CTB 173, iBT 59-61 หรือ IELTS 5.0 หรือ SWU-SET ระดับ B2 ข้ึนไป 
โดยมีระยะเวลา 2 ปยอนหลังนับจากวันท่ียื่นขอยกเวน โดยตองยื่นคำรองใหบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเปนรายๆ
ไป 

2. นิสิตท่ีกำลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษา ท่ีไมใชภาษาประจำชาติของตนซ่ึงมีรายวิชาเก่ียวกับ 
การอาน การใชภาษา (Literacy) ไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมินผานรายวิชานั้นในคาระดับไมต่ำ
กวา B ซ่ึงผานการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. ผูท่ีจบการศึกษาจากประเทศท่ีใชภาษาอ่ืนท่ีไมใชภาษาของตนเองเปนภาษาหลักในการสื่อสาร และการศึกษา 
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การสำเร็จการศึกษา 
  
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดท่ี 9 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ขอท่ี 48 ดังตอไปนี้ 
 1. ตองศึกษารายวิชาทั้งหมดไมนอยกวา 24 หนวยกิต และทำปริญญานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต รวม
จำนวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 
 2. สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ก1 และ ก2 ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ ่งของผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (proceeding) ท่ีเปนเรื่องท่ีเปนเรื่องเต็ม (Full Paper) เพ่ือขอจบการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2544 ผลงานนั้นตองเปนบทความวิจัยฉบับจริง (reprint) หรือฉบับรางท่ีผาน
การตรวจและแกไขแลว (Final draft) พรอมจดหมายการตอบรับการตีพิมพลงในวารสารวิชาการที่ระบุปที่ ฉบับที่ และ 
ป พ.ศ. ไมเกิน 6 เดือน นับจากเดือนที่ขอจบการศึกษา กรณีเปนการประชุมวิชาการตองมีประสบกาศนียบัตร หรือ 
จดหมายรับรองการนำไปเสนอผลงานจริงๆ และรายงานสืบเนื่องจากการประชมุฉบับจริง (reprint) เทานั้น 
 3. ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการพิมพหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพวารสารหรือสิ่ง
ตีพิมพทางวิชาการ (TCI, SJR, ISI,SCOPUS) หรือ Full Paper ในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

การตีพิมพวารสารวิชาการนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

หลักเกณฑการเขียนตนฉบับการลงตีพิมพในวารสารวิชาการนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

สามารถดูรายละเอียดขอมูลไดจากเว็บไซต 
วารสารอิเล็กทรอนิกสในฐานขอมูลวารสาร OJS ของ มศว: 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jcosci/index 
วารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศไทย (Thai Journals Online: ThaiJo): 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index 
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ทุนสนับสนุนการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดใหทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ดังนี้ (สามารถ

ติดตามรายละเอียดของทุนในแตละปไดท่ีเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย http://grad.swu.ac.th) 
รหัส GRAD S-1-xx  ทุนการศึกษาสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
รหัส GRAD S-2-xx  ทุนการศึกษาสนับสนุนการตีพิมพผลงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
รหัส GRAD S-3-xx  ทุนการศึกษาสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา 
รหัส GRAD S-4-xx  ทุนสนับสนุนคาใชจายในการฝกประสบการณในตางประเทศ (Postgraduate Student Exchange) 
รหัส GRAD S-5-xx  เงินสนับสนุนคาตอบแทนนิสติชวยปฏิบัติงาน (Teaching Assistant; TA/Research Assistant; RA) 
รหัส GRAD S-6-xx  ทุนการศึกษาดานการใชประโยชนหรือสรางสรรคนวัตกรรมจากงานปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 

นอกนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสนับสนุนนิสิตในการใหทุนสำหรับนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย โดยนิสิต
สามารถติดตามรายละเอียดไดในเว็บไซต www.cosci.swu.ac.th 
 

การใหบริการสนับสนุนในการศึกษา 
ระเบียบการใชอาคาร / พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ตั้งอยูดานหลังมหาวิทยาลัยติดกับคลองแสนแสบเปนอาคาร 17 ชั้น มี
แผนการเปดใชอาคารในปการศึกษา 2559 โดยหองเรียนบัณฑิตศึกษาตั้งอยูที่ ชั้น 13 ซึ่งประกอบไปดวย 4 หองเรียน 1 
หองพักนิสิตเวลา เปด-ปด อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ตั้งแต เวลา 07.00-18.00 น. จะมีเจาหนาที่สถาบัน 
(ในกรณีนิสิตอยูระหลัง 18.00 น. เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ขอใหทำหนังสือเสนอคณบดีขอใชสถานที่หลังเวลาทำการ เปน
ครั้งๆ ไป โดยผานความคิดเห็นของอาจารยท่ีเก่ียวของหลักสูตรฯ) 

นอกจากนั้นพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูบนความรับผิดชอบของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประกอบไปดวย  
 

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี 
ชั้น 6 และ ชั้น 8 

อาคารเรียนรวม (Learning Tower) 

ชั้น 7 หองปฏิบัติการการแสดง 1 หอง  
หองปฏิบัติการออกเพ่ือการแสดง 1 หอง 
หองบรรยาย 1 หอง 

ขอปฏิบัติการใชหอง 
  การใชหองตางๆ เพื่อประชุม สัมมนา ทำกิจกรรมนิสิต ใหกรอกแบบฟอรม สงใหเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯ   
(คุณณภัทร สุบรรณพงษ) กอนการใชหองอยางนอย 3 วัน เพ่ือตรวจเช็คตารางการใชหองและเตรียมหอง โดยผูขอใชหอง
ตองผานอาจารยที ่ปร ึกษาหรืออาจารยผู เก ี ่ยวของเซ็นรับทราบกอน โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมได ท่ี 
http://cosci.swu.ac.th 
 

http://grad.swu.ac.th/
http://www.cosci.swu.ac.th/
http://cosci.swu.ac.th/
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บริการโสตทัศนูปกรณ 
 1. โปรเจคเตอร มีติดประจำหองเรียน หองประชุมและหองสารสนเทศทุกหองเม่ือออกภาคสนาม ตองมีการขอ
ใชโปรเจเตอร โดยเขียนคำขอยืมครุภัณฑ ยื่นท่ี คุณณภัทร สุบรรณพงษ 
 2. ครื่องเสียง มีประจำหองเรียน หองประชุม และหองสารสนเทศทุกหอง และมีเครื่องขยายเสียงแบบไรสาย 1 
ชุด เม่ือออกภาคสนาม โดยเขียนคำขอยืมครุภัณฑ ท่ีคุณณภัทร สุบรรณพงษ 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร มีประจำหองเรียน และหองประชุมทุกหอง 
 4. อุปกรณถายภาพ ถายภาพยนตรและโดรน สามารถยืมไดท่ีงานโสตทัศนูปกรณ แตตองผานการอบรมการใช
งานอุปกรณกอน ซ่ึงวิทยาลัยฯ จะเปดอบรมเปนรอบๆตลอดปการศึกษา ติดตอสอบถามไดท่ีงานโสตทัศนูปกรณ 
 

บริการทางการแพทย 
 นิสิตท่ีมีอาการปวยเบื้องตน เชน เปนไข ปวดหัว เปนแผล สามารถขอยาไดท่ีสำนักงานคณบดี ซ่ึงมียาเบื้องตน 
นอกเหนือจากยาเบื้องตนติดตอขอยาไดท่ีคลินิกนิสิต อาคารขางคณะทันตแพทยศาสตร หรือ พบแพทยท่ีคลินิก มศว
,ศูนยผิวหนัง มศว, ทันตกรรม มศว และคลินิกกายภาพบำบัด 
 


