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I. Introduction 
 
Executive summary (บทสรุปผู้บริหาร) 
 รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN QA ฉบับนี้ เป็นรายงานการประเมินตนเองหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ในรอบปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฏาคม 2562) จัดท าข้ึนเพื่อรายงานผลการ
ด าเนินการ กิจกรรม และการบริหารหลักสูตรตามเป้าประสงค์ ตอบสนองพันธกิจของวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ 
การผลิตบัณฑิต การสร้างงานวิชาการ การผลิตและสร้างสรรค์งานวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และสามารถวางแผนจัดการการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ
สามารถสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
Organization of the self-assessment  
 การการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายให้
ปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานให้
ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพเข้าสู่ EdPEx ภายในปีการศึกษา 2562 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
แนวทางดังกล่าว เมื่อการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
ได้ด าเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดให้มีฝ่ายพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯ ท างานร่วมกับ
ส่วนพัฒนาคุณภาพของทางมหาวิทยาลัยฯ ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการการพัฒนาระบบคุณภาพทั้งระบบ 
เรียนรู้และใช้กรณีศึกษา พัฒนาคณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  
 
University in Brief 
ภาพรวมของมหาวิทยาลยั 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
 “การศึกษาคือความเจรญิงอกงาม” 
  
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรช้ันน าแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม 
และการรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล 
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 หมายเหตุ "บนฐานการศึกษา" หมายความถึง ฐานที่มาจากความเข้มแข็งด้านการศึกษาศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความเข้มแข็งมาต้ังแต่อดีต และใช้ค าว่า "บนฐาน" นั้น ครอบคลุมความหมาย
ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงไม่ได้ใช้ค าว่า "จากฐาน"ซึ่งครอบคลุมเฉพาะอดีตเท่านั้น 
  

 พันธกิจ (Missions) 
1) ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
2) สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
3) บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม 
4) ศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

 

Faculty and Department Brief 
ประวัติความเป็นมาของคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งข้ึนเมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ด้วยเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะขยายบทบาทการสร้างดลุย
ภาพในด้านการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสื่อสารที่มบีทบาทต่อสงัคม ทั้งนี้โดยอาศัยมิติการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะการออกแบบ และความสามารถทางด้านภาษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติ
องค์ความรู้ที่ทันส าหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เช่ือว่าหากสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดข้ึนได้
แล้ว จะสามารถพัฒนาสื่อและเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง การสอนสอง
ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ย่อมส่งผลให้นิสิตทางด้านนี้เรียนรู้และติดต่อสื่อสารได้กว้างและ
หลากหลายในกระแสโลกาภิวัตน์ 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
  สื่อสารและสร้างสรรค์ด้วยปัญญาธรรม 
  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นองค์กรอันดับหนึง่ของประเทศไทยในด้านสือ่และนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม 

 

 พันธกิจ (Missions) 
  ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยค านึงถึงคุณภาพ 
ตระหนักในคุณธรรมและสงัคมภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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The Program in Brief 
ภาพรวมของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 ความเป็นมาของหลักสูตร 

 จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกส่งผลให้แนวทางการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะ และการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานบนฐานของ
ความสอดคล้องและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบ
สารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจิทลัเป็นส าคัญ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพฒันาหลกัสตูรทีม่ีรปูแบบอยู่บนฐานของ
แนวคิดที่ยึดความสามารถเฉพาะของผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือหลักสูตรเน้นสมรรถนะ (Competency-based 
curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดท าข้ึนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับหนึ่งๆนั้นมีทักษะและ
ความสามารถในด้านต่างๆเป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรประเภทนี้จึงมีการก าหนดเกณฑ์
ความสามารถที่ผู้เรียนพึงกระท าหรือเกณฑ์สมรรถภาพในด้านต่างๆที่ผู้เรียนต้องแสดงออกในแต่ละระดับ
การศึกษา หรือแต่ละช้ันเรียน ทั้งนี้ทักษะและความสามารถในแต่ละช้ันเรียนนั้นจะถูกก าหนดให้มีความ
ต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากทักษะและความสามารถเบื้องต้นก่อนเพื่อเป็นฐานส าหรับการเพิ่มพูนทักษะและ
ความสามารถในระดับสูงต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นของการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จะมีการก าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้เบื้องต้นของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจในยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการ
จัดการธุรกิจดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางอุตสาหกรรมธุรกิจในยุคดิจทิลั 
จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทัง้
ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง 

    ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงเห็นสมควรให้ท าการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. ปรับเปลี่ยนรายวิชาและปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีรวมถึงทักษะการสื่อสาร 
อันเป็นคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ปรับรายละเอียดของเนื้อหาวิชาให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โดยเน้นความรู้ความ
เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเท่าทันสื่อ การจัดการ ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ พร้อมสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกรายวิชา 
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ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
 ปรัชญา 

“นวัตกรรมสื่อสารบรูณาการศาสตร์และศิลป์ด้วยปญัญาและคุณธรรม เป็นรากฐานในการพฒันาสงัคม” 
 

ความส าคัญของหลักสูตร 
จากแนวนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพิ่ม

คุณค่า (Value creation) ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตสินค้า
และบริการให้เพิ่มสูงข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
จากทุนทางวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์เพิ่มมากข้ึนอย่างเป็นล าดับ ทั้งนี้อุตสาหกรรมการออกแบบสื่อ  
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทอย่างมากในการตอบสนองคุณลักษณะของสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้นการให้ความส าคัญกับ
ธุรกิจการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจทิัลในปัจจบุนัจงึ
มีความส าคัญอย่างมาก นอกจากนี้การสื่อสารในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบนั ที่ให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางกับผู้ประกอบวิชาชีพได้มีความรู้เท่าทันด้านข้อมูล
ข่าวสาร รู้จักน าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ในการพัฒนางานการออกแบบสื่อ การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 ในฐานะของสถาบันการศึกษาทีม่ีการจัดการเรียนการสอนทางด้านงานการออกแบบสือ่ การพฒันา
โปรแกรมประยกุต์ ระบบสารสนเทศและการจัดการธุรกจิดจิิทัล จึงเลง็เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาให้
อยู่บนฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เพือ่พัฒนาใหผู้้เรียนสามารถมีกระบวนการคิด ผลิตช้ินงาน 
ตลอดจนด าเนินการด้านต่างๆ ของงานงานการออกแบบสือ่ การพัฒนาโปรแกรมประยกุต์ ระบบสารสนเทศ
และการจัดการธุรกจิดิจิทลั ได้อย่างเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะ ดังนี้ 

1) มีความรู้ มีทักษะด้านการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศ
และการจัดการธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการสื่อสาร  เพื่อสร้างสรรค์การออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ 

3) มีความตระหนักถึงจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร  
 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30    หน่วยกิต 
หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัย (จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ)           30    หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอก 
- วิชาเอกบังคับ (29 หน่วยกิต) 
- วิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 

ไม่น้อยกว่า    50    หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
หมวดวิชาโท  ไม่น้อยกว่า   15    หน่วยกิต 

รวม ไม่น้อยกว่า  131   หน่วยกิต 
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Part II - AUN-QA CRITERIA AT PROGRAM LEVEL 
 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 

vision and mission of the university. 

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรฯ : Vision  
นวัตกรรมสื่อสารบูรณาการศาสตร์และศิลป์ด้วยปญัญาและคุณธรรม เป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม 

พันธกิจหลัก: (Mission) 
 ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ซึ่งสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ นวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์ 

จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางการศึกษาในปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับความสามารถในการจัด
การศึกษาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแข่งขันนั้นจะเห็นได้ ว่าเป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสาน และสร้างเสริมภูมิ
ปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลกั
จริยธรรมทางวิชาการและหลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน นอกจากนั้นการสื่อสารนับเป็นปัจจัยส าคัญใน
การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจกับชุมชน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรบนฐานสมรรถนะเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพในศาสตร์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมบนฐานคุณธรรมจริยธรรม 

หลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีพันธกิจที่จะผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ซึ่งสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์งานทางด้านการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย การจัดการธุรกิจไซ
เบอร์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒที่จะเป็นองค์กรช้ันน าในการเรียนรู้และวิจัยบนพื้นฐานการศึกษา คุณธรรม และการรับใช้สังคม 
มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  
1. มีความรู้ มีทักษะด้านการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการ

จัดการธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์การออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบ

สารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ 
3. มีความตระหนักถึงจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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จาก พันธกิจหลักข้างต้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุป ELOs ได ้4 ข้อ ดังนี้  
ตาราง 1: Expected Learning Outcomes (ELOs) หลักสตูร ศศ.บ.นวัตกรรมสือ่สารสงัคม 

Expect Learning 
Outcomes (ELOs) 

VMV PG/PEO 

SMART 
Specific/ Measurable/ 

Achievable/ Relevant/ Time 
Scaled 

S M A R T 
ELO1  สามารถจัดการ

ธุรกิจในยุคดิจทิัล
เพื่อตอบสนองต่อ
เทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ โดย
น าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
การสือ่สารมา
ประยุกต์และ
บูรณาการ 

พันธกิจ มศว 
ข้อ 1, 2, 6  

      

ELO2  สามารถออกแบบ
สื่อมลัติมีเดียเพื่อ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ทางการสื่อสาร
มิติใหม่ในสังคม 

พันธกิจ มศว 
ข้อ 1, 2, 6 

      

ELO3  สามารถออกแบบ
และสร้าง
นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพือ่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของผู้ใช้ ในระดับ
บุคคล และ
องค์กรได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

พันธกิจ มศว 
ข้อ 1, 2, 6 
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Expect Learning 
Outcomes (ELOs) 

VMV PG/PEO 

SMART 
Specific/ Measurable/ 

Achievable/ Relevant/ Time 
Scaled 

S M A R T 
ELO4  ตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อ
สังคมในการ
ออกแบบสื่อ
มัลติมเีดีย การ
จัดการธุรกิจใน 
ยุคดิจิทัล และ
การสร้าง
นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพือ่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของผู้ใช้ 

พันธกิจ มศว 
ข้อ 3, 5, 6  
 

      

 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes. 

หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่ประยุกต์สู่การท างานได้หลากหลาย ในทางตรง 
บัณฑิตจะมีความรู้ มีทักษะด้านการออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศและการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ยังมีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์การออกแบบสื่อ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ระบบ
สารสนเทศและการจัดการธุรกิจดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีความตระหนักถึงจริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง
กล่าวคือ 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาในวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย สามารถประกอบอาชีพ
ได้ ตั้งแต่นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์นักออกแบบสื่อการเรยีนรู้ นักออกแบบโมช่ันกราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ ครี
เอทีฟ นักออกแบบอินโฟกราฟิก แอนิเมเตอร์ นักวาดภาพประกอบ และ Account Executive 
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2. บัณฑิตที่จบการศึกษาในวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ สามารถประกอบอาชีพด้านการสร้าง
ธุรกิจออนไลน์ เป็นบุคลากรของบริษัทหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจในระบบสมัยใหม่ นักวางแผน
ธุรกิจออนไลน์ นักการตลาดออนไลน์ ตลอดจนสามารถเป็นที่ปรึกษาการใช้ระบบไซเบอร์เพื่อประโยชน์ในการ
ท าธุรกิจในสังคมดิจิทัล   

3. บัณฑิตที่จบการศึกษาในวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สามารถประกอบอาชีพนักออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาโปรแกรมประเภทมัลติมีเดีย
และแอนิเมช่ัน ผู้ดูแลและให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ และนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและธุรกิจ 

 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders.  
หลักสูตรฯ ศศ.บ. นวัตกรรมสื่อสารสังคม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในหลักสูตร (stakeholders) จากการท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร: กิจกรรมสัมมนาหลักสูตร
ปริญญาตรีเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท โดยการ
ส ารวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ นิสิตปัจจุบัน, บัณฑิตที่จบแล้ว, ผู้ใช้บัณฑิต และคณาจารย์ และได้น า
ข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรฯ และสร้าง  ELO ของหลักสูตรฯ ซึ่งถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อ
ตอบสนองการเรียนรู้และการพัฒนาของผู้เรียน รวมทั้งมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ในระดับประเทศและระดับสากล (CI_C1_1.3_01) 

นอกจากนั้นทางหลักสูตรฯร่วมมือกับทางวิทยาลัยในการท าแบบสอบถาม และพูดคุย เพื่อส ารวจ
ความต้องการและความคาดหวังกับนักเรียนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในสาขานวัตกรรมสื่อส ารสังคม ที่
มาร่วมในโครงการที่ทางวิทยาลัยจัดต่างอย่างโครงการเปิดบ้านนวัตกรรม (Open House) ที่จัดข้ึนทุกปี 
(CI_C1_1.3_02) 

หลังจากหลักสูตรฯได้รวบรวมข้อมูล จึงสรุปแนวทางการปรับหลักสูตรฯซึ่งมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์อย่างมี
คุณภาพ มีความสามารถในการวางแผนและการท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถประยุกต์
ทักษะความรู้เพื่อใช้ในการท างานในสาขาด้านสื่อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถสื่อสารในระดับสากล 

ดังนั้น ELOs ทั้ง 4 ด้านของหลักสูตร ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ stakeholders 
กลุ่มต่าง ๆ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1AbFT4QxMiQPG_Eyuf3K7G4766lDn3fsz
https://drive.google.com/open?id=1D-Gmhn6BGaUMsF0YHINFArATEfa14AXU


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม                                                                  10 | 
Page 

ตาราง 2: Alignment of Stakeholders’ Requirements with ELOs 

No. ELO Student 
Academic 

Staff 
Alumni Employer 

1 สามารถจัดการ
ธุรกิจในยุคดิจทิัล
เพื่อตอบสนองต่อ
เทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ โดย
น าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ
การสือ่สารมา
ประยุกต์และ
บูรณาการ 

    

2 สามารถออกแบบ
สื่อมลัติมีเดียเพื่อ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ทางการสื่อสารมิติ
ใหม่ในสงัคม 

    

3 สามารถออกแบบ
และสร้าง
นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพือ่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ผู้ใช้ ในระดับ
บุคคล และ
องค์กรได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

    

4 ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมในการ

    



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม                                                                  11 | 
Page 

No. ELO Student 
Academic 

Staff 
Alumni Employer 

ออกแบบสื่อ
มัลติมเีดีย การ
จัดการธุรกิจใน 
ยุคดิจิทัล และ
การสร้าง
นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพือ่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ผู้ใช้ 

 
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ELO ของหลักสูตรฯนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรฯ 
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AUN-QA Criterion 2: Program Specification 
 
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date. 
  

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร  25530091103474 
ช่ือหลักสูตร  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม  
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Social Communication Innovation  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ช่ือเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)  

ช่ือย่อ : ศศ.บ. (นวัตกรรมสื่อสารสังคม)  
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม : Bachelor of Arts (Social Communication Innovation)  

ช่ือย่อ : B.A. (Social Communication Innovation)  
3. วิชาเอก/แขนงวิชา  

1. การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (Interactive and Multimedia Design) 
2. การจัดการธุรกิจไซเบอร์ (Cyber Business Management) 
3. คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (Computer for Communication) 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)  

 หลักสูตรทางวิชาการ  
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ  
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
 หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร  
เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม พ.ศ. 

2556 โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตรจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 7. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ส านักสื่อและเทคโนโลยี

การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. ระบบการจัดการศึกษา  

8.1 ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
8.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย

กว่า 8 สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)  
8.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
9. การด าเนินการหลักสูตร  

9.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม  
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

9.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
9.2.1 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
9 .2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  
9.2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี  

9.3 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
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ตาราง 3: แผนการรับนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และ

มัลติมเีดีย 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ช้ันปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ช้ันปีที่ 3 - - 50 50 50 
ช้ันปีที่ 4 - - - 50 50 

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

 

วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร ์
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ช้ันปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ช้ันปีที่ 3 - - 50 50 50 
ช้ันปีที่ 4 - - - 50 50 

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

 

วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ช้ันปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ช้ันปีที่ 3 - - 50 50 50 
ช้ันปีที่ 4 - - - 50 50 

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

 
 
 
 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date.  
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 ในการจัดท าหลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารสังคม ระดับปริญญาตรี 3 วิชาเอก ผู้จัดท าหลักสูตรค านึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม มุ่งเน้นการผสมผสานทางศิลปะและเทคโนโลยี ทุกรายวิชามีการบูรณาการ
และเช่ือมโยงกันและปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยเริ่มจากการเรียนวิชาพื้นฐานของวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยวิชาแกนทางด้านด้าน
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ซึ่งเรียนรวมกันทั้ง 3 สาขาวิชาเอก ประกอบกับรายวิชาเอกเฉพาะแต่ละวิชาเอกซึ่ง
ประกอบด้วย 1) การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 2) การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 3) คอมพิวเตอร์เพื่อ
การสื่อสาร โดยเริ่มจากความรู้ในระดับพื้นฐานและทฤษฎีทางด้านการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 
การจัดการธุรกิจไซเบอร ์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร และหลังจากจบช้ันปีที่ 3 นิสิตจะต้องลงรายวิชาการ
ฝึกงาน (professional practice) ซึ่งนิสิตต้องออกไปปฏิบัติงานกับองค์กรภายนอกแบบมืออาชีพตลอด
ช่วงเวลาปิดภาคเรียนหลังภาคเรียนที่ 2 นิสิตต้องเรียนรู้ที่จะประยุกต์องค์ความรู้ที่เรียนตลอดหลักสูตรไป
ท างานในสถานการณ์จริง จากนั้นจะน าทักษะที่ได้มาพัฒนาไปบูรณาการองค์ความรู้ ในการสร้างสรรค์ผลงงาน
ด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ในรูปแบบของผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) ซึ่งผลงาน
ที่เสร็จแล้วนั้น จะมีการจัดแสดงในงานนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์สู่สาธารณชนทุกปี ใน
งานที่จัดแสดงยังมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการธุรกิจไซเบอร ์และผู้ทรงคุณวุฒิทางดา้น
คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ มาร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลงานของนิสิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาอีก
ด้วย (หลักฐาน CI_C2_2.2_01)  
 
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to 
the stakeholders. 

ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้มีการเผยแพร่หลักสูตร มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของ
หลักสูตรฯ ทางในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เข้าถึงได้ทาง (มคอ.2 online) และหลักสูตรฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์
แนะน าการเรียนการสอน เผยแพร่แก่กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในงานเปิดบ้านนวัตกรรม (Open House) ของ
มหาวิทยาลัย มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจหลักสูตรฯ 
สามารถติดต่อสอบถามทางเฟซบุ๊ก ทางทวิตเตอร์ ทางเว็บไซต์วิทยาลัย และทางอินสตาแกรม  

นอกจากนีม้ีการประชาสัมพันธ์แนะน าการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ในรายการโทรทัศน์และสื่อ
ออนไลน์ เช่น รายการ เดินหน้าประเทศไทย วัยทีน (https://www.youtube.com/watch?v=HwMeKY_l-
2o)  เผยแพร่ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและในอินเตอรเ์น็ต และรายการแนะแนวการเรียนต่ออย่าง
รายการ “ณุกน็อตออนทัวร”์ โดย TCASter Official ที่เผยแพร่ทางช่อง Youtube Channel 
(https://www.youtube.com/watch?v=32ocwFl8sxw ) 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1FohOCnrP5FIHMs88uHZKofiX8UgD1CKQ?usp=sharing
http://cosci.swu.ac.th/storage/academics/DTNVBkV1X8jWsR20RYj3e0fQhZp826LkIZQIMpC9.pdf
https://twitter.com/cosciswu
https://www.youtube.com/redirect?v=HwMeKY_l-2o&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fcosci.swu.ac.th&redir_token=JKlk34Etf39YT2hVQnJl3XodKvt8MTU1NzY2NzM0M0AxNTU3NTgwOTQz
https://www.youtube.com/redirect?v=HwMeKY_l-2o&event=video_description&q=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fcosciswu&redir_token=JKlk34Etf39YT2hVQnJl3XodKvt8MTU1NzY2NzM0M0AxNTU3NTgwOTQz
https://www.youtube.com/watch?v=HwMeKY_l-2o
https://www.youtube.com/watch?v=HwMeKY_l-2o
https://www.youtube.com/watch?v=32ocwFl8sxw
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AUN-QA Criterion 3: Program Structure and Content 
 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 
learning outcomes. [1] 

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม ประกอบไปด้วย 3 วิชาเอก
คือ วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ และวิชาเอก
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีการเรียนการสอนที่สอดคล้องร่วมกัน รวมทั้งการสร้างความเช่ียวชาญให้กับ
นิสิตเฉพาะด้านเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตผลงานด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ โดยที่ได้
ออกแบบผลการเรียนรู ้หรือ Learning Outcomes ซึ่งเป็นการผสมผสานทกัษะการเรยีนรู้ทัง้ Generic Skills, 
Specific Skill และ Knowledge ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นๆที่เปิดสอนในวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านัก
นวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ 
 หมวดวิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ  
 หลักสูตรก าหนดใหน้ิสิตวิทยาลยันวัตกรรมสือ่สารสังคม เรียนวิชาแกนกลางของวิทยาลัยฯ จ านวน 30 
หน่วยกิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
 หมวดวิชาเอก 
 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งออกเป็น วิชาเอกบังคับ 
จ านวน 29 หน่วยกิต และ วิชาเอกเลือก จ านวน 21 หน่วยกิต (เลือกวิชาเรียนตามลักษณะเฉพาะของแต่ละ
วิชาเอก) 
 หมวดวิชาเลือกเสรี  
 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวนไม่น่อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่นิสิตสนใจ หรือมี
ความเช่ียวชาญ 
 หมวดวิชาโท  
 หลักสูตรฯ ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาโทจากสาขาวิชาต่างๆ ในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคมจ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต คือ วิชาโทการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิชาโท
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร วิชาโทการจัดการธุรกิจไซเบอร์ วิชาโทนวัตกรรมการสื่อสาร และวิชาโ ทการ
สื่อสารสังคม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริม ส่งเสริมทักษะและความรู้ที่หลากหลาย ต่อยอด เพิ่มพูน 
ตลอดจนบูรณาการกับวิชาเอกของนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 4 :โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 131 หน่วยกิต 
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป        ไม่น้อยกว่า           30          หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ (ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต)           
     -กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร                                     9            หน่วยกิต  
     -กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลย)ี 

                                   3            หน่วยกิต 

     -กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

                                   8            หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต)  
     -กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลย)ี 

                                   5            หน่วยกิต 

     -กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

                                   3             หน่วยกิต 

     -กลุ่มวิชาพลานามัย                                    2             หน่วยกิต 
วิชาแกนกลางวิทยาลัยฯ                                   30             หน่วยกิต 
วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า           50             หน่วยกิต 
     -กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                  29             หน่วยกิต 
     -กลุ่มวิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า             21             หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสร ี        ไม่น้อยกว่า               6             หน่วยกิต 
วิชาโท         ไม่น้อยกว่า              15            หน่วยกิต 

รวม     ไม่น้อยกว่า              131            หน่วยกิต 
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ซึ่งจากตารางโครงสร้างหลักสูตร สามารถแสดงโครงสร้างหลักสูตรจ าแนกรายวิชา ดังนี้  
ตาราง 5 : Program Structure, Study Plan 

Program Structure 131 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั่วไป  
(30 นก. = 23%) 

SWU (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 30 หน่วยกิต 

วิชาแกนกลางวทิยาลัยฯ  
(10 วชิา 30 นก. = 23%)   

วนส 102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 
COS 102 Introduction to Mass Communication and 

Digital Media 
วนส 103 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย 
COS 103 Contemporary Aesthetics 
วนส 104 สื่อศึกษา 
COS 104 Media Studies   
วนส 105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
COS 105 Information and Communication Technology 
วนส 201 ทักษะการสื่อสารส าหรบัการผลติสื่อ           
COS 201 Communication Skills for Media Production 
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย  
COS 202 Thai and Asian Wisdom 

 
วนส 203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ 
COS 203 Concept and Design Innovation   
วนส 301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์  
COS 301 Creative Industry Management 
วนส 302 พฤติกรรมผู้บริโภค 
COS 302 Consumer Behavior 
วนส 401 กระแสกับธุรกิจ 
COS 401 Trends and Business   

 

วิชาเอก 
-วิชาเอกบงัคบั  
(วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
และมัลติมีเดยี) 
(29 หน่วยกิต = 22.14%) 

นสส 111 การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ ์
CSC 111 Introduction to Graphics Design for Interactive 

Media 
นสส 112 การร่างภาพและทักษะการวาดเส้น 
CSC 112 Sketching and Drawing Skills 
นสส 113 หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
CSC 113 Principle of Animation 
นสส 114 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธเ์พื่องานมัลติมีเดีย 
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Program Structure 131 หน่วยกิต 
CSC 114 Interactive Design for Multimedia 
นสส 211 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ 
CSC 211 Art and Design History 
นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
CSC 271 Ethic and Issues in Information Technology 

Laws                           
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรบันวัตกรรม

สื่อสารสังคม 
CSC 371 Research and Knowledge Application for 

Social Communication Innovation 
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพส าหรับนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 
CSC 471 Professional Practice for Social 

Communication Innovation 
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ 
CSC 472 Social Communication Innovation Thesis 

 

วิชาเอก 
-วิชาเอกเลือก  
(วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
และมัลติมีเดยี)  
(ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 

นสส 221 สตอร่ีบอร์ดและการล าดบัภาพ 
CSC 221 Storyboard and Editing 
นสส 222 โครงเร่ืองและตัวละคร 
CSC 222 Plot and Character 
นสส 223 การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิต ิ
CSC 223 3D Modeling and Rendering        
นสส 224 เทคนิคพิเศษทางภาพในการออกแบบสื่อดิจิทัล 
CSC 224 Visual Effect for Digital Media Design 
นสส 225 การวาดภาพและการลงสีเพื่องานภาพเคลื่อนไหวใน

ระบบดิจิทัล 
CSC 225 Digital Drawing and Painting for Animation 
นสส 226 การผลิตวดีิทัศน์ 
CSC 226 Video Production 
นสส 321 ภาพเคลื่อนไหวสามมิต ิ
CSC 321 3D Animation 
นสส 322 โมชั่นกราฟิกเพื่องานมัลติมีเดีย 
CSC 322 Motion Graphic for Multimedia 
นสส 323 การสร้างแบรนด์และการออกแบบอัตลักษณ์ 
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Program Structure 131 หน่วยกิต 
CSC 323 Branding and Identity Design 
นสส 324 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิทัล 
CSC 324 Digital Publishing Design     
นสส 325 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธบ์นเว็บเพจ 
CSC 325 Interactive Web Page Design 
นสส 326 การศึกษาเฉพาะเร่ืองส าหรบัการออกแบบสื่อ

ปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย               
CSC 326 Independent Study for Interactive and 

Multimedia Design                   
นสส 421 การออกแบบเกมอิเล็กทรอนิกส ์
CSC 421 E-Game Design 
นสส 422 การผลิตภาพเคลื่อนไหว 
CSC 422 Animation Production 

 

วิชาเอก 
-วิชาเอกบงัคบั  
(วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์) 
(29 หน่วยกิต = 22.14%) 

นสส 131 หลักการตลาด 
CSC 131 Principles of Marketing 
นสส 132 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
CSC 132 Introduction to E-Business 
นสส 133 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
CSC 133 Management Information System 
นสส 231 การบัญชแีละการเงิน 
CSC 231 Accounting and Finance 
นสส 232 การออกแบบสื่อดิจิทัล 
CSC 232 Digital Media Design 
นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
CSC 271 Ethic and Issues in Information Technology 

Laws                           
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรบันวัตกรรม

สื่อสารสังคม 
CSC 371 Research and Knowledge Application for 

Social Communication Innovation 
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพส าหรับนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 
CSC 471 Professional Practice for Social 

Communication Innovation 
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Program Structure 131 หน่วยกิต 
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ 
CSC 472 Social Communication Innovation Thesis 

 

วิชาเอก 
-วิชาเอกเลือก  
(วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์) 
(ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 

นสส 141 การสื่อสารทางธุรกิจ 
CSC 141 Business Communication 
นสส 241 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
CSC 241 E-Payment 
นสส 242 กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์
CSC 242 E-Business Strategies 
นสส 341 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
CSC 341 International Business Management 
นสส 342 การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
CSC 342 Risk Management in E-Business 
นสส 343 การตลาดในระบบดิจิทัล 
CSC 343 Digital Marketing 
นสส 344 การจัดการน าเขา้และสง่ออกเพื่อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
CSC 344 Import and Export Management for E-Business 
นสส 345 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่
CSC 345 Big Data Analytics 
นสส 346 การวางแผนช่องทางการเข้าถงึลูกค้า 
CSC 346 Customer Touchpoint Planning 
นสส 347 การสร้างสรรคแ์คมเปญออนไลน์ 
CSC 347 Online Creative Campaign 
นสส 348 การศึกษาเฉพาะเร่ืองส าหรบัการจัดการธุรกิจไซเบอร์               
CSC 348 Independent Study for Cyber Business 

Management                   
นสส 441 นวัตกรรมและธุรกิจใหม่เพื่อผู้ประกอบการ 
CSC 441 Innovation and Startup for Entrepreneurs 
นสส 442 การสร้างความผูกพันและภักดีต่อแบรนด์ผา่นสื่อดิจิทัล 
CSC 442 Digital Brand Engagement and Loyalty 
นสส 443 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
CSC 443 Human Resources  Information System 
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Program Structure 131 หน่วยกิต 
วิชาเอก 
-วิชาเอกบงัคบั  
(วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร) 
(29 หน่วยกิต = 22.14%) 

นสส 151 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 
CSC 151 Internet Technology 
นสส 152 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
CSC 152 Data Structure and Algorithms 
นสส 153 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
CSC 153 Computer Programming 
นสส 251 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
CSC 251 Database Management Systems     
นสส 252 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
CSC 252 System Analysis and Design 
นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
CSC 271 Ethic and Issues in Information Technology 

Laws                           
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรบันวัตกรรม

สื่อสารสังคม 
CSC 371 Research and Knowledge Application for 

Social Communication Innovation 
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพส าหรับนวัตกรรมสื่อสารสงัคม 
CSC 471 Professional Practice for Social 

Communication Innovation 
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ 
CSC 472 Social Communication Innovation Thesis  

-วิชาเอกเลือก  
(วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร) 
(ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 

นสส 161 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร      
CSC 161 Mathematics for Computer Communication 
นสส 261 การเขียนโปรแกรมเชงิวัตถ ุ
CSC 261 Object Oriented Programming 
นสส 262 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย ์
CSC 262 Human Computer Interaction 
นสส 263 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
CSC 263 Computer Network 
นสส 264 การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ 
CSC 264 Interactive Web Page Development  
นสส 361 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
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Program Structure 131 หน่วยกิต 
CSC 361 Web Programming 
นสส 362 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
CSC 362 Information Technology Project Management 
นสส 363 เทคโนโลยีการประมวลแบบกลุ่มเมฆ 
CSC 363 Cloud Computing Technology 
นสส 364 การศึกษาเฉพาะเร่ืองส าหรบัคอมพิวเตอร์เพื่อการ

สื่อสาร               
CSC 364 Independent Study for Computer 

Communication                
นสส 461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนที่แบบพกพา 
CSC 461 Mobile Application Development 
นสส 462 การออกแบบกราฟิก 2 มิตแิละ3 มิติเบื้องต้น 
CSC 462 Introduction to 2D and 3D Graphics Design 
นสส 463 การจ าลองสภาพแวดล้อมแบบเสมือนส าหรับ

คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 
CSC 463 Virtual and Augmented Reality for Computer 

Communication 
นสส 464 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล         
CSC 464 Data Warehousing and Data Mining 
นสส 465 การประกันคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
CSC 465 Software Quality Assurance  

วิชาเลือกเสรี 
(6 หน่วยกิต) 

รายวิชาทีเ่ปดิสอนในวิทยาลยัฯ หรือ ในมหาวิทยาลัยฯ  

วิชาโท  
(15 หน่วยกิต) 

รายวิชาโทภายในวิทยาลัยฯ  
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3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 
is clear [2] 
 

ส าหรับการออกแบบหลกัสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ก าหนด Specific 
Skills, Generic Skills และ Knowledge ผ่านการออกแบบหลักสูตรแบบ Backward Curriculum Design  

 
ตาราง 6 : Backward Curriculum Design ความรู้และทักษะที่เรียนรู้ในหลักสูตร และความสอดคลอ้งขอ 
ความรู้และทกัษะแต่ละด้านกบั ELOs 
 

ELO / Competency Specific Skills Generic Skills (Soft 
Skills) 

Knowledge 

ELO 1 สามารถจดัการ
ธุรกิจในยุคดิจิทัลเพื่อ
ตอบสนองต่อเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกต์
และบูรณาการ 

 SS1 Business plan 
development 

GS1 Analysis skill K1 Marketing 
(Principle and digital) 
K2 E-business 
K3 Management  
K4 Information and 
communication 
technology 
K5 Accounting and 
finance  
K7 Consumer 
behavior 

 SS2 Incorporate 
technology in 
business 
development and 
management 

GS1 Analysis skill K2 E-business 
K3 Management  
K4 Information and 
communication 
technology 
K7 Consumer 
behavior 

 SS3 E-business 
management  

GS1 Analysis skill 
GS2 Evaluation skill 
GS4 ICT skill 
GS5 Problem solving 
skill 

K3 Management  
K4 Information and 
communication 
technology 
K6 Business 
communication 
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ELO / Competency Specific Skills Generic Skills (Soft 
Skills) 

Knowledge 

GS6 Communication 
skill 

K7 Consumer 
behavior 

ELO 2 สามารถออกแบบ
สื่อมัลติมีเดียเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการทางการสื่อสารมิติ
ใหม่ในสังคม 

SS4 Graphic design  
  

GS3 Research skill 
GS4 ICT skill 
GS5 Problem solving 
skill 
GS6 Communication 
skill 
GS7 Sketching and 
drawing skills 
GS10 Creative and 
imagination skills 
GS11 Visualization 
skill 

K4 Information and 
communication 
technology 
K7 Consumer 
behavior 
K15 Drawing basics 
(line, contour, gesture, 
figure, perspective, 
light and shadow, 
etc.) 
K16 Principles of 
graphics design 
(symbol, typography, 
colour, composition, 
etc.) 
K17 History of arts 
and graphics 

 SS5 Digital animation 
development  
 

GS3 Research skill 
GS4 ICT skill 
GS5 Problem solving 
skill 
GS6 Communication 
skill 
GS7 Sketching and 
drawing skills 
GS8 Team work skill 
GS10 Creative and 
imagination skills 
GS11 Visualization 
skill 
GS12 Acting skill 

K7 Consumer 
behavior 
K18 Storytelling 
K19 Character design 
K20 Principles of 
animation 
K21 Cinematic 
principles and 
techniques 
K22 Modeling and 
rendering on 
computer software 
K23 Video production 
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ELO / Competency Specific Skills Generic Skills (Soft 
Skills) 

Knowledge 

 SS6 Interactive and 
game design 

GS3 Research skill 
GS4 ICT skill 
GS5 Problem solving 
skill 
GS6 Communication 
skill 
GS9 Collaboration skill 
GS10 Creative and 
imagination skills 
GS11 Visualization 
skill 

K4 Information and 
communication 
technology 
K7 Consumer 
behavior 
K8 Basic Computer 
programming 
K11 UX and UI design 
K16 Principles of 
graphics design 
(symbol, typography, 
color, composition, 
etc.) 

ELO 3 สามารถออกแบบ
และสร้างนวตักรรมทาง
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้
ในระดับบุคคล องค์กรได้
อย่างสร้างสรรค ์

SS7 Develop 
application 

GS1 Analysis skill 
GS2 Evaluation skill 
GS3 Research skill 
GS4 ICT skill 
GS5 Problem solving 
skill  

K4 Information and 
communication 
technology 
K8 Basic Computer 
programming 
K9 Advanced 
Computer 
Programming 
K10 System analysis 
and design 
K11 UX and UI design 
K12 IT project 
management 
K13 Software quality 
assurance 

 SS8 Develop 
Information system  
 

GS1 Analysis skill 
GS2 Evaluation skill 
GS3 Research skill 
GS4 ICT skill 

K4 Information and 
communication 
technology 
K8 Basic Computer 
programming 
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ELO / Competency Specific Skills Generic Skills (Soft 
Skills) 

Knowledge 

GS5 Problem solving 
skill 

K9 Advanced 
Computer 
Programming 
K10 System analysis 
and design 
K11 UX and UI design 
K12 IT project 
management 
K13 Software quality 
assurance 

 SS9 Design computer 
networking 
 

GS1 Analysis skill 
GS2 Evaluation skill 
GS4 ICT skill 
GS5 Problem solving 
skill 

K4 Information and 
communication 
technology 
K14 Data 
Communication and 
Computer Network 

 SS10 Manage IT 
project 

GS1 Analysis skill 
GS2 Evaluation skill 
GS4 ICT skill 
GS5 Problem solving 
skill 
GS6 Communication 
skill 

K4 Information and 
communication 
technology 
K8 Basic Computer 
programming 
K10 System analysis 
and design 
K11 UX and UI design 
K12 IT project 
management 
K13 Software quality 
assurance 
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ELO / Competency Specific Skills Generic Skills (Soft 
Skills) 

Knowledge 

ELO 4 ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการ
ออกแบบสื่อมัลติมีเดยี 
การจัดการธุรกิจในยุค
ดจิิทัล และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช ้
 

SS11 Social 
responsibility in digital 
communication 

 GS6 Social 
responsibility skill 

 K15 Ethics and law in 
communication 
technology 
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date [3, 4, 5, 
6] 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดท าแผนการศึกษาส าหรับนิสิตตลอดทั้ง 4 
ช้ันปี โดยแบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 3 วิชาเอก ดังต่อไปนี้  
 
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส 104  สื่อศึกษา 3(2-2-5) 
นสส 111  การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
นสส 112  การร่างภาพและทักษะการวาดเส้น 3(2-2-5) 
มศว 111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
มศว 121  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสือ่สาร 1 3(2-2-5) 
มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพื่อพฒันามนุษย ์ 3(3-0-6) 
มศว xxx  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย 1 
            รวม 19 
 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส 105  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
วนส 301  การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
นสส 113  หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
นสส 114  การออกแบบสือ่ปฏิสมัพันธ์เพื่องานมลัติมเีดีย 3(2-2-5) 
มศว 122  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสือ่สาร 2 3(2-2-5) 
มศว 141  ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
มศว 161  มนุษย์ในสังคมแหง่การเรียนรู ้ 2(2-0-4) 
มศว xxx  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย 1 
                                                                 รวม 21 
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วนส 203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ 3(2-2-5) 
วนส 302 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0-6) 
นสส 211 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ 3(2-2-5) 
นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 3 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน ์ 3(3-0-6) 
                                 รวม 18 

 
ปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส 102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดจิิทลั 3(3-0-6) 
วนส 401 กระแสกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 2 วิชา 6 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบรูณาการ (มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) 
3 

 วิชาโท 2 วิชา 6 
                         รวม 21 

 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วนส 103 สุนทรียศาสตรร์่วมสมัย 3(3-0-6) 
วนส 201 ทักษะการสื่อสารส าหรับการผลิตสื่อ           3(2-2-5) 
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรบันวัตกรรมสื่อสารสังคม 3(2-2-5) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 2 วิชา 6 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบรูณาการ  

(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
3 

 วิชาโท 1 วิชา 3 
                        รวม 21 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย  3(3-0-6) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 3 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบรูณาการ  

(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
2 

 วิชาโท 2 วิชา 6 
 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 
                                                       รวม 17 

 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
นสส 471 การฝกึงานทางวิชาชีพส าหรบันวัตกรรมสื่อสารสังคม 3(0-9-0) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 3 
 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 
                                                  รวม 9 

 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนพินธ์ 5(0-10-5) 
                                                                 รวม 5 

หมายเหตุ : นิสิตเลือกลงรายวิชาโทและเลอืกเสรเีอง 
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วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร ์
ปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส 102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดจิิทลั 3(3-0-6) 
นสส 131 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
นสส 132 ธุรกิจอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพือ่พัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาพลานามัย  1 
         รวม 19 

 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส 104 สื่อศึกษา 3(2-2-5) 
วนส 302 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0-6) 
นสส 133 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 3 
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้ 2(2-0-4) 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาพลานามัย  1 
         รวม 21 

 
 
 
 
 
 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส 105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
วนส 401 กระแสกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
นสส 231 การบญัชีและการเงิน 3(2-2-5) 
นสส 232 การออกแบบสื่อดจิิทัล 3(2-2-5) 
นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน ์ 3(3-0-6) 
         รวม 18 

 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส 201 ทักษะการสื่อสารส าหรับการผลิตสื่อ           3(2-2-5) 
วนส 203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ 3(2-2-5) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 2 วิชา 6 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบรูณาการ  

(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
3 

 
วิชาโท 2 วิชา 6 

         รวม        21 
 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย    3(3-0-6) 
วนส 301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์    3(3-0-6) 
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรบันวัตกรรมสื่อสารสังคม    3(2-2-5)  
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 2 วิชา 6 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบรูณาการ  

(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
3 

 
วิชาโท 1 วิชา 3 

         รวม 21 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วนส 103 สุนทรียศาสตรร์่วมสมัย 3(3-0-6) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 3 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบรูณาการ  

(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
2 

 
วิชาโท 2 วิชา 6  
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 

         รวม 17 
 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1                       

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 3 
นสส 471 การฝกึงานทางวิชาชีพส าหรบันวัตกรรมสื่อสารสังคม 3(0–9-0)  

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 
         รวม 9 

 
ปีท่ี4 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนพินธ์ 5(0–10-5) 
         รวม 5 

หมายเหตุ : นิสิตเลือกลงรายวิชาโทและรายวิชาเลือกเสรเีอง 
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วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส 104 สื่อศึกษา 3(2-2-5) 
นสส 151 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 3 
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพือ่พัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มพลานามัย 1 
          รวม 19 

 

ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วนส 105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
วนส 202 ภูมิปัญญาไทยและเอเชีย  3(3-0-6) 
นสส 152 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
นสส 153 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู ้ 2(2-0-4) 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาพลานามัย  1 
          รวม 21 

                          

ปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวชิา                                    ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วนส 203 แนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบ 3(2-2-5) 
วนส 302 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
นสส 251 การจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
นสส xxx วิชาเอกเลือก 2 วิชา 6 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
          รวม 18 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม                                                                  36 | Page 

ปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วนส 102 ความรู้เบื้องต้นด้านสื่อสารมวลชนและสื่อดจิิทลั 3(3-0-6) 
วนส 301 การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
นสส 252 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 3 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบรูณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 3 
 วิชาโท 2 วิชา 6 
          รวม 21 

 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วนส 103 สนุทรียศาสตรร์่วมสมัย 3(3-0-6) 
วนส 201 ทักษะการสื่อสารส าหรับการผลิตสื่อ 3(2-2-5) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 2 วิชา 6 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบรูณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี) 
3 

 วิชาโท 2 วิชา 6 
          รวม 21 

 

ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วนส 401 กระแสกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรบันวัตกรรมสื่อสารสังคม 3(2-2-5) 
นสส xxx วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 3 
มศว xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่มวิชาบรูณาการ  

(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
2 

 วิชาโท 1 วิชา 3 
 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 
          รวม 17 
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
นสส 471 การฝกึงานทางวิชาชีพส าหรบันวัตกรรมสื่อสารสังคม 3(0-9-0) 
 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 
          รวม 9 

 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนพินธ์ 5(0-10-5) 
          รวม 5 

หมายเหตุ : นิสิตเลือกลงรายวิชาโทและเลอืกเสรเีอง 
 

จากแผนการเรียนตลอด 4 ช้ันปีข้างต้น สามารถจ าแนกแผนการให้ความรู้และการฝึกทักษะแก่นิสิตแต่ละ
ช้ันปี ได้ดังตารางต่อไปนี้ ซึ่งแสดงแปนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร คือ 4 ปี 8 ภาคการศึกษา (GE คือ General 
Education – หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, K คือ Knowledge – ความรู้, GS คือ General Skills – ทักษะ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม                                                                  38 | Page 

 
ตาราง 7 : แผนการให้ความรู้และการฝึกทักษะแก่นิสิตแตล่ะช้ันปี 

 
Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 

GE 30 หน่วยกิต   
K1 Marketing (Principle and digital)       

K2 E-business      
 K3 Management    

K4 Information and communication technology    
  K5 Accounting 

and finance 
     

 K6 Business communication  
K7 Consumer  

behavior 
  K7 Consumer 

behavior 
  

 K08 Basic 
Computer 

programming 

  K08 Basic 
Computer 

programming 

   

   K09 Advanced Computer Programming   
        
 K10 System 

analysis and 
design 

      

  K11 UX and UI design     
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Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 
   K12 IT project 

management 
  K12 IT project 

management 
 

    K13 Software quality assurance   
  K14 Data 

Communication 
and Computer 

Network 

     

K15 Drawing 
basics  

 K15 Drawing 
basics 

   K15 Drawing 
basics 

 

K16 Principles of graphics design      
  K17 History of 

arts and graphics 
     

 K18 Storytelling       
 K19 Character 

design 
      

 K20 Principles of 
animation 

      

  K21 Cinematic principles and techniques    
 K22 Modeling and rendering on 

computer software 
     

   K23 Video production    
 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม                                                                  40 | Page 

จากแผนการสอนทั้งหมด สามารถน าโครงสร้างหลักสูตร 4 ปี มาจ าแนกวิชาเรียนที่สอดคล้องกับ ELOs ได้ตามตารางต่อไปนี้  
ตาราง 8 : จ าแนกวิชาเรียนที่สอดคล้องกับ ELOs 

ELOs ปี 1 ปี 2 ปี 3  ปี 4 
ELO 1 สามารถจัดการธุรกิจใน
ยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อ
เทคโนโลยี 
รูปแบบใหม่ โดยน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร มา
ประยุกต์และบูรณาการ 

นสส 131 หลักการตลาด 
นสส  132 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 
นสส  133 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
นสส  141 การสื่อสารทางธุรกิจ 
 

นสส 231 การบัญชีและการเงิน 
นสส 232 การออกแบบสื่อดิจิทัล 
นสส  241 การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
นสส  242 กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

 

นสส  342 การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ 
นสส  343 การตลาดในระบบดิจิทัล 
นสส  344 การจัดการน าเข้าและส่งออกเพื่อ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
นสส  345 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
นสส  346 การวางแผนช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้า 
นสส  347 การสร้างสรรค์แคมเปญออนไลน์ 
นสส  348 การศึกษาเฉพาะเรื่องส าหรับการ
จัดการธุรกิจไซเบอร์               
นสส 3 71 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้
ส าหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

นสส  441 นวัตกรรมและธุรกิจใหม่เพื่อ
ผู้ประกอบการ 
นสส  442 การสร้างความผูกพันและ
ภักดีต่อแบรนด์ผ่านสื่อดิจิทัล 
นสส 443 ระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพ
ส าหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์  

ELO 2 สามารถออกแบบสื่อ
มัลติมีเดีย เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการ ทางการสื่อสาร
มิติใหม่ในสังคม  

นสส 111 การออกแบบกราฟิก
เบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์ 
นสส 112 การร่างภาพและทักษะ
การวาดเส้น 
นสส 113 หลักการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 
นสส 114 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่องาน
มัลติมีเดีย  

  

นสส 211 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการ
ออกแบบ 
นสส  221 สตอรี่บอร์ดและการล าดับ
ภาพ 
นสส  222 โครงเรื่องและตัวละคร 
 
นสส  223 การออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 
นสส  224 เทคนิคพิเศษทางภาพใน

นสส  321 ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 
นสส  322 โมชั่นกราฟิกเพื่องานมัลติมีเดีย 
นสส  323 การสร้างแบรนด์และการ
ออกแบบอัตลักษณ์ 
 
นสส  324 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบ
ดิจิทัล 
นสส  325 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บ
เพจ 

นสส  421 การออกแบบเกม
อิเล็กทรอนิกส์ 
นสส  422 การผลิตภาพเคลื่อนไหว 
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพ
ส าหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ 
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ELOs ปี 1 ปี 2 ปี 3  ปี 4 
การออกแบบสื่อดิจิทัล 
นสส  225 การวาดภาพและการลงสี
เพื่องานภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิทัล 
นสส  226 การผลิตวีดิทัศน์ 
วนส 102 ความรู้เบื้องต้นด้าน
สื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 

นสส 326 การศึกษาเฉพาะเรื่องส าหรับการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย               
นสส 3 71 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้
ส าหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม   

ELO 3 สามารถออกแบบและ
สร้าง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้ในระดับบุคคลและ
องค์กรได้อย่างสร้างสรรค์  

นสส 151 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 
นสส 152 โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี 
นสส 153 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
นสส 161 คณิตศาสตร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร      
  

 

นสส 251 การจัดการฐานข้อมูล 
นสส 252 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 
นสส 261 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
นสส 262 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์และมนุษย์ 
นสส 263 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
นสส 264 การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์บน
เว็บเพจ 

นสส 361 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
นสส  3 62 การบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
นสส 363 เทคโนโลยีการประมวลแบบกลุ่ม
เมฆ 
นสส  3 64 การศึกษาเฉพาะเรื่องส าหรับ
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร               
นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้
ส าหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

นสส 461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบ
พกพา 
นสส 46 2 การออกแบบกราฟิก 2 มิติ
และ3 มิติเบื้องต้น 
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพส าหรับ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม 
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ 

  
ELO 4 ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อ สังคมในการ
ออกแบบสื่อ มัลติมีเดีย การ
จัดการธุรกิจใน ยุคดิจิทัล และ
การสร้าง 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้  

  นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทาง
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

  นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทาง
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม                                                                  42 | Page 

ตารางต่อไปเป็นการจ าแนก Knowledge และ Skills แต่ละ ELOs ทกุรายวิชาในหลกัสูตรฯ  
ตาราง 9 : Curriculum Map: Course Matrix จ าแนกตาม Knowledge และ Skills แต่ละ ELOs ทุกรายวิชา 

Courses ELO 1  ELO 2 ELO 3 ELO 4 
นสส 131 หลักการตลาด  GS3 K1     
นสส  132 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น GS1 GS3 K2     GS6 
นสส  133 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ GS5 K3 K4   GS2 GS4 GS5 SS10 GS6S 
นสส  141 การสื่อสารทางธุรกิจ GS1 GS4-6 K3 K4 K6    
นสส 231 การบัญชีและการเงิน SS1 GS1 K5     
นสส 232 การออกแบบสื่อดิจิทัล   GS3 GS7 GS10 SS4  GS6 
นสส  241 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  SS2 SS3 K2K4    
นสส  242 กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ SS1 GS1 GS2 GS4 GS5 K1 

K2 K4 K7  
   

นสส  342 การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ SS1 GS1-5 K1 K2 K3     
นสส  343 การตลาดในระบบดิจิทัล GS1-3 K1 K2     
นสส  344 การจัดการน าเข้าและส่งออกเพื่อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ SS3 GS1 GS5 GS6 K2 K3 K6     
นสส  345 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ GS1-4      
นสส  346 การวางแผนช่องทางการเข้าถึงลูกค้า SS1-3 GS6 K3 K4 K7     
นสส  347 การสร้างสรรค์แคมเปญออนไลน์ GS1 GS2 GS4 K2 K4 K7     
นสส  348 การศึกษาเฉพาะเรื่องส าหรับการจัดการธุรกิจไซเบอร์               SS2 GS1-6                    
นสส 3 71 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรับนวัตกรรม
สื่อสารสังคม 

SS2 SS3 GS1 GS2 GS4 K1-4     

นสส  441 นวัตกรรมและธุรกิจใหม่เพื่อผู้ประกอบการ SS3 GS1 GS2 GS4 K1-4     
นสส  442 การสร้างความผูกพันและภักดีต่อแบรนด์ผ่านสื่อ
ดิจิทัล 

GS1-5 K2 K3 K4 K7     
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Courses ELO 1  ELO 2 ELO 3 ELO 4 
นสส 443 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล SS2 GS1 GS2 GS4-6    
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพส าหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม SS2 GS5 K6 K7    
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ SS1-3    

นสส 111 การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์  GS3-6 GS10 GS11 SS4  
K4 K7 K16 

 GS6 SS11 K15 

นสส 112 การร่างภาพและทักษะการวาดเส้น  K15 GS5 GS7 GS10  
GS11 SS4 

  

นสส 113 หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว  GS3 GS5 GS7 GS10  
GSS11 SS5 K19 K20 

  

นสส 114 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่องานมัลติมีเดีย   GS3-6 GS11 SS6 K4  
K7 K8 K11 K16 

 GS6 

นสส 211 ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ  K17 GS3 GS5 GS6  
GS10-11 SS4 

  

นสส  221 สตอรี่บอร์ดและการล าดับภาพ  K18 K21 GS4 GS5  
GS7 GS10-11 SS5 

  

นสส  223 การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติ  K19 K22 GS3-5 GS10-11SS5   

นสส  224 เทคนิคพิเศษทางภาพในการออกแบบสื่อดิจิทัล  K16 K21 K23 GS4-6  
GS10-11 SS5 

  

นสส  225 การวาดภาพและการลงสีเพื่องานภาพเคลื่อนไหวใน
ระบบดิจิทัล 

 K18-21 K23 GS4-8  
GS10-11 SS5 

  

นสส  226 การผลิตวีดิทัศน์  GS4-6 GS8 GS10 K23 SS5   

นสส  321 ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ  GS3-6 GS10 GS12 
 SS5 K20 K22 
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Courses ELO 1  ELO 2 ELO 3 ELO 4 
นสส  322 โมชั่นกราฟิกเพื่องานมัลติมีเดีย  K16 K21 K23 GS4-6  

GS10-11 SS5 

  

นสส  323 การสร้างแบรนด์และการออกแบบอัตลักษณ์ K1 GS5 SS1 K4 K7 K16 GS3-6  
GS10-11 SS4 

  

นสส  324 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบดิจิทัล  K4 K7K11 K16 GS4-6  
GS10-11 SS6 

  

นสส  325 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ  K4 K7 K8 K11 K16  
GS4-6 GS10-11 SS6 

  

นสส 326 การศึกษาเฉพาะเรื่องส าหรับการออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย               

 SS4 SS5 SS6   

นสส 3 71 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรับนวัตกรรม
สื่อสารสังคม 

 GS3-6 GS10-11 SS4 SS5 SS6   

นสส  421 การออกแบบเกมอิเล็กทรอนิกส์ GS1-5 SS1 K1 K4 K7 GS3-6 GS9-11 SS6  
K7 K8 K11 

GS1-5 SS7 K4 K8 
K10 K11 

GS6 

นสส  422 การผลิตภาพเคลื่อนไหว  K21 K23 GS5 GS8 GS10-11   

นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพส าหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม  K4 GS5-6 GS8 GS10-11   

นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์  SS4 SS5 SS6   

นสส 151 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  GS1-4 K1   
นสส 152 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  GS1-2 GS5 K4 K8   
นสส 153 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ GS4 GS5 SS2 K2K3 K4  GS5 SS7 SS8 

SS10 K8 
 

นสส 161 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร       GS1-2 GS4-5 K4   
นสส 251 การจัดการฐานข้อมูล  GS1-2 GS5 K4 K10   
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Courses ELO 1  ELO 2 ELO 3 ELO 4 
นสส 252 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ GS1 GS2 GS4 GS5 SS2 SS3 

K2 K3 K4 
 GS1 GS2 GS4 GS5 

SS8 K4 K10 K11 
GS6 SS11 K15 

นสส 261 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  GS1-2 GS4-5 SS7 K4 K8-11   
นสส 262 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ GS1-6 SS2 K4 K7 GS4 GS6 GS11 SS4 K4 K11 GS1-6 SS8 K4 K11  
นสส 263 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  GS1-2 GS4-5 SS9 K4 K10   
นสส 264 การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ  GS4-6 GS10 GS11 SS6  

K4 K7 K8 K11 K16 
GS4-6 SS8 K4 K8 

K11 
 

นสส 361 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  GS1-2 GS4-5 SS7 K4 K8-11   
นสส  3 62 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ GS4 GS5 SS2 K2-4  GS1 GS2 GS4-6 SS8 

SS10 K10 K12 K13 
 

นสส 363 เทคโนโลยีการประมวลแบบกลุ่มเมฆ  GS1-5 K4 K10   
นสส  3 64 การศึกษาเฉพาะเรื่องส าหรับคอมพิวเตอร์เพื่อการ
สื่อสาร               

 GS1-5 K4   

นสส 371 การวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรับนวัตกรรม
สื่อสารสังคม 

 GS1-5 K4   

นสส 461 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่แบบพกพา 

 GS1-5 SS7 K4 K8-11   

นสส 46 2 การออกแบบกราฟิก 2 มิติและ3 มิติเบื้องต้น  GS1-3 K4 K8-9   
นสส 471 การฝึกงานทางวิชาชีพส าหรับนวัตกรรมสื่อสารสังคม  GS1-5 K4 K8-13   
นสส 472 นวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์  GS1-5 K4 K8-13   

นสส 271 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GS1 SS1   K15 GS6 SS11 
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AUN-QA Criterion 4 : Teaching and Learning Approach 
 
4.1 The Educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders. 

พันธกิจของหลักสูตร คือ ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ซึ่งสามารถบู รณาการและ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการน าเสนอใน มคอ .2 ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมสื่อสารสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมเีดยี 
การจัดการธุรกิจไซเบอร ์และคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร โดยรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งระบุวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ และน าเสนอบนเว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่  
http://www.cosci.swu.ac.th  

 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes. 

กรรมการหลกัสูตรนวัตกรรมสือ่สารสงัคม ได้มีการประชุมหารือ เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สะท้อนต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ดูตัวอย่างCLO ที่ CI_C4_4.2_01 ) โดยใช้การศึกษาบูรณาการการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยการบรรยายในห้องเรียน ร่วมกับการฝึกปฏิบัติการแบบเฉพาะทาง และการท างานเป็นทีมนอกจากนี้
ยังมีการเรียนรู้จากวิทยากรบรรยายพิเศษซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในแต่ละ
รายวิชาเพื่อ พัฒนานิสิตทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพร่วมกับการส่งเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่นิสิต ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ยังมีรายวิชา CSC471 Professional Practice for Social Communication Innovation ที่ส่งเสรมิ
ให้นิสิตช้ันปีที่ 3 ทั้ง 3 วิชาเอกในสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคมร่วมท าการฝึกงานกับองค์กรต่างๆที่ส่งเสริมต่อ
ประสบการณ์ เชิงวิชาชีพ ในช่วงปิดภาคเรียน ประกอบกับเมื่อนิสิตศึกษาในช้ันปีที่ 4 หลักสูตรฯร่วมกับฝ่าย
วิชาการและวิจัยของวิทยาลัย  ด าเนินการอบรมสัมมนาในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการท างานจริง เมื่อ
นิสิตจะส าเร็จการศึกษาในช้ันปีที่ 4 รวมทั้งให้นิสิตส่งสรุปแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกงานร่วมกับการประเมินจากหัวหน้างานเพื่อน าไปพัฒนาสู่การเตรียม  พร้อมต่อการท างานของนิสิต (ตัวอย่าง
จากPortfolio การฝึกงานของนิสิตทั้ง 3 วิชาเอก CI_C4_4.2_02) (การอบรมฯเตรียมความพร้อมก่อนจบของนสิติ
ช้ันปีที่ 4 โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย CI_C4_4.2_03) 

เมื่อนิสิตศึกษาในช้ันปีที่ 4 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
แบบงานวิจัยสร้างสรรค์ ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จากทั้ง 3 วิชาเอก ผ่านรายวิชา CSC472 Social 
Communication Innovation Thesis ในรูปแบบนวัตกรรมสื่อสารสังคมนิพนธ์ทุกสิ้นปีการศึกษา โดยในปี
การศึกษา 2561 นี้มีนิสิตช้ันปีที่ 4 จ านวน 128 คน  โดยแบ่งเป็น งานนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสาร

http://www.cosci.swu.ac.th/
https://drive.google.com/open?id=1WR68PcalozWg5oaLQHDTFp0Gfr34eXOV
https://drive.google.com/open?id=1EtrmY18YG_bxk5HsKlOkNtanCz6kY2C_
https://drive.google.com/drive/folders/1-icaKhLXts3e0hOFuNJKrLGzuRHDqk-D?usp=sharing
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สังคมนิพนธ์ “บังเกิดก้าว” ของนิสิตวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย จ านวน 41 คน จัดข้ึน
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล งานนิทรรศการ “ไซเบ้อเร่อ: Cyber Business 
Thesis Exhibition” ของนิสิตวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ จ านวน 43 คน จัดข้ึนระหว่างวันที่  10-11 
พฤษภาคม 2562 ณ.วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลัยศรีคนรินทรวิโรฒ และงานนิทรรศการ “Infinite 
Grativity” ของนิสิตวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร จ านวน 44 คน จัดข้ึนระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 
2562 ณ. ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมที่อาจสะท้อนผลผลิตของหลักสูตรฯ อย่างชัดเจน 
และน าเสนอผลงานในรูปแบบโครงการกิจกรรมที่เทียบเท่ากับ Exit Exam ต่อสาธารณะชนร่วมกับการวิพากษ์จาก
นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญในสายอาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การท างานจริง  (CI_C4_4.2_04) 

การจัดโครงการกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมนิสิตต่อการมีส่วนร่วมของนิสิตในช้ันปีที่ 4 ในการ
ด าเนินการรายละเอียดต่างๆในการท างานครั้งนี้ ทั้งในเรื่ องของการประชุมวางแผน การท างานเป็นทีม การ
น าเสนอโครงการ การหาทุนสนับสนุนเพิ่มเติมการจัดการงานด้านต่างๆในโครงการ และการส่งเสริมต่อการมีส่วน
ร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตปัจจุบันทุกช้ันปี การประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม ตลอดจนการเชิญผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจทิัลเข้าร่วมกจิกรรม และ
ร่วมวิพากษ์ผลงาน นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังได้จัดกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร ด้วยการจัดโครงการกจิกรรมทีส่่งเสรมิตอ่
การเรียนรู้แก่นิสิตทุกช้ันปีอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ 

นิสิตช้ันปีที่ 2  

 โครงการอบรมเพื่อพฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ “กิจกรรมการเขียนโปรแกรมและพฒันาเว็บ
แอพลิเคช่ัน HTML5 / CSS3 / Javascript using NodeJS”  (CI_C4_4.2_05) 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก าเนิดใหม่ (New 
Emerging Technology) เพื่อการบริหารจัดการองค์กร  (CI_C4_4.2_06) 
 

นิสิตช้ันปีที่ 3  

 กิจกรรมการฝึกอบรมเพือ่เตรียมความพรอ้มนิสิตเพื่อเข้าสูส่ายงานด้านการตลาดดจิิทลั  

 โครงการอบรมเพื่อพฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ “กิจกรรมการเขียนโปรแกรมและพฒันาเว็บ
แอพลิเคช่ัน HTML5 / CSS3 / Javascript using NodeJS”  (CI_C4_4.2_05) 

 โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก “กิจกรรมฝึกอบรมปลูกป่าปลกูปัญญานวัตกรรมฯ” 

 กิจกรรมแสดงผลงาน Baby Thesis นิสิตชั้นปีที่ 4  

 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการออกแบบสื่อมลัติมีเดยีสู่สงัคมดิจทิัล(CI_C4_4.2_07) 

https://drive.google.com/open?id=1KjAOOQYc025Byfj8ERAj5DgbqjjNmjs8
https://drive.google.com/open?id=1KjAOOQYc025Byfj8ERAj5DgbqjjNmjs8
https://drive.google.com/open?id=1KjAOOQYc025Byfj8ERAj5DgbqjjNmjs8
https://drive.google.com/open?id=1JOXTsHeYtyxaI6Ol45rHMBNdP98_5JB8
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 กิจกรรมการฝึกอบรมเพือ่เตรียมความพรอ้มนิสิตเพื่อเข้าสูส่ายงานด้านการตลาดดจิิทลั  

(CI_C4_4.2_07) นิสิตทุกชั้นปี 

 กิจกรรมกีฬามัลตสิัมพันธ์ 

 รวมทั้งมกีารใหทุ้นสนบัสนุนให้นิสิตและคณาจารย์ในหลักสตูรได้ไปอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ทัง้
ในระดับประเทศและนานาชาติ  (*ตัวอย่าง ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ภาพนิสิตและคณาจารย์ที่ได้รบั
การสง่ไปอบรมฯต่างๆ (CI_C4_4.2_08) 

 
4.3 Teaching and Learning activities enhance lifelong learning   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ใช้พันธกิจในการพัฒนาการศึกษาบูรณา
การการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้าน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ที่เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ที่ส่งเสริมให้นิสิต
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจแก่นิสิต ทั้งในรูปแบบของงานที่ไม่หวัง
ผลก าไร ร่วมกับการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงวิชาการ
และวิชาชีพ การสร้างสรรค์ผลงานที่สัมพันธ์กับพันธกิจ ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบสื่อ
ปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย การจัดการธุรกิจไซเบอร์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะความรู้ใน
ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรมอันเพิ่มคุณค่าแก่สังคม ประกอบกับการ
ส่งเสริมต่อความสนใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซ
เบอร์ของศิษย์เก่าทั้งที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงและไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพ 

โดยในปีการศึกษา 2561 มีนิสิตหลักสูตรฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมทั้งนิสิตที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ (* ข้อมูลสรุปรายช่ือนิสิต / ศิษย์เก่า : ผู้สร้างสรรค์ผลงาน รหัสนิสิต ช้ันปี  ช่ือ
ผลงาน - รูปแบบผลงาน CI_C4_4.3_01) 

นิสิตและบัณฑิตที่ได้รบัรางวัลระดับประเทศและนานาชาติในปีการศึกษา 2561 
1. รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยประเภทสือ่สิง่พิมพจ์ากการประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์

โครงการ คปก. ของ โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยประเภทสื่อวิดีทัศนจ์ากการ

ประกวดการสร้างสรรค์สือ่ประชาสัมพันธ์โครงการ คปก. ของ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

https://drive.google.com/open?id=1KjAOOQYc025Byfj8ERAj5DgbqjjNmjs8
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 3. รางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Popular vote จากการประกวด Viral Video Contest "e-Commerce 
week Viral Contest" ของ ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดจิิทลัเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม 
 4. รางวัลที่ 1 ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดคลปิวีดีโอในหัวข้อ “คด (แต่ไม่) โกง” ในโครงการลม
หายใจไร้มลทิน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 
 5. รางวัลชมเชย จากการประกวดภาพยนตร์สั้น 90วินาที โครงการปลุกจิตส านึกรู้คุณแผ่นดิน ของ
กองทัพบก 
 6. ประกาศนียบัตรชมเชยรางวัลปยุต เงากระจ่าง จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นแห่งชาติครัง้ที่ 22 ของหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหนังไทย 
 7. รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ประเภท T-Shirt Design จากโครงการ ‘The Mall JOY 
OF GIVING ยืดโชว์ Design Contest ของ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
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AUN-QA Criterion 5 : Student Assessment 
 
5.1 The student assessments are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes. 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่
คาดหวังของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เช่ือถือได้ โปร่งใสและเป็นข้ันตอน ตั้งแต่ขบวนการรับผู้เรียนใหม่เข้าศึกษา การ
ติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา จนถึงการประเมินเพื่อส าเร็จการศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ในการรับผู้เรียนใหม่ หลักสูตรฯด าเนินการตามกรอบแนวทางของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสงัคมอยา่ง
เป็นรูปธรรม โดยพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากเกรดเฉลี่ยเมื่อจบช้ันมัธยมปลาย ระดับคะแนนภาษาอังกฤษ 
คะแนน GATและวิชาสามัญ 9 วิชา ข้อสอบปฏิบัติ ข้อสอบทฤษฎีวิชาเฉพาะสาขา แฟ้มสะสมผลงาน และการสอบ
สัมภาษณ์ (CI_C5_5.1_01) 

2. การประเมินติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา โดยประเมินแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียนตามที่หลักสูตรได้วางไว้ (หลักฐาน มคอ.3) ด้วยวิธีการต่างๆที่
เหมาะสม เช่น การสอบ การถามตอบ การประเมินจากโครงงานหรือการศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอของผู้เรียน 
การสังเกตพฤติกรรม มีการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินและตัดสินผลงานที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบเมื่อเริ่ม
การเรียนการสอน  อีกทั้งยังมีการประเมินที่อยู่นอกเหนือรายวิชาผ่านทางการจัดโครงการเพื่อจัดประสบการณ์
ต่างๆ โดยมีโครงการให้ผู้เรียนแต่ละช้ันปีได้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา อันได้แก่  

 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการออกแบบสื่อมลัติมีเดยีสู่สงัคมดิจทิัล 

 กิจกรรมกีฬามัลตสิัมพันธ์ 

 กิจกรรมการฝึกอบรมเพือ่เตรียมความพรอ้มนิสิตเพื่อเข้าสูส่ายงานด้านการตลาดดจิิทลั  

 โครงการอบรมเพื่อพฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ “กิจกรรมการเขียนโปรแกรมและพฒันาเว็บ
แอพลิเคช่ัน HTML5 / CSS3 / Javascript using NodeJS”  (CI_C4_4.2_05) 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก าเนิดใหม่ (New 
Emerging Technology) เพื่อการบริหารจัดการองค์กร  (CI_C4_4.2_06) 

 โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก “กิจกรรมฝึกอบรมปลูกป่าปลกูปัญญานวัตกรรมฯ” 

 กิจกรรมแสดงผลงาน Baby Thesis 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1-dfKmPnrIslmIIk2-lYJ-_52Yi7fn5SK
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3. การประเมินเพื่อส าเร็จการศึกษา หลักสูตรก าหนดให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการออกแบบสือ่
ปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย การจัดการธุรกิจไซเบอร์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารในวิชา CSC472 Social 
Communication Innovation Thesis ที่ต้องอาศัยการบูรณาการความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตร
เข้าด้วยกัน และจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานดังกล่าวต่อสาธารณะ (CI_C5_5.1_02, CI_C5_5.1_03 และ 
CI_C5_5.1_04) 

 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 
 
 ช่วงเวลาในการประเมิน วิธีการประเมิน กฏข้อบังคับ ค่าน้ าหนักคะแนน  เกณฑ์การให้คะแนนและการตัด
เกรดของแต่ละวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนและมีการสื่อสารให้ผู้เรียนได้รับทราบ โดยระบุไว้ใน 
มคอ. 3 ของทุกรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งจะถูกเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา 
(CI_C5_5.2_01) อีกทั้งยังมีการช้ีแจงเปา้หมายผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรูท้ี่คาดหวังและแนวทางการประเมิน พร้อม
ทั้งแจกเอกสารเค้าโครงการเรียนการสอนของวิชาน้ันๆตั้งแต่คาบเรียนแรก (CI_C5_5.2_02) 

 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity,reliability and fairness of student assessment 
 
 หลักสูตรฯ ก าหนดให้แตล่ะรายวิชามีการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนโดยเน้นที่ความ
เที่ยงตรง ความเช่ือมั่น ความยุติธรรมและโปรง่ใส ในรายวิชาที่ประเมินผลการเรียนจากตัวผลงานที่มอบหมายให้
ผู้เรียนท า จะมีการแจ้งเกณฑ์ในการให้คะแนนใหผู้้เรียนทราบก่อนลงมอืท างาน และก าหนดให้ผูส้อนในทุกรายวิชา
ต้องช้ีแจงแนวทางการประเมินและให้คะแนนลงในเอกสาร มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจน 
(CI_C5_5.3_01) 

 นอกจากนั้นยงัก าหนดให้มีการประชุมทวนสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผูเ้รียนทั้งในระดับ
สาขาวิชาและระดับวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่นและความยุติธรรมในการประเมินผลลัพธ์
การเรียนรูร้่วมกัน และเพื่อด าเนินการปรบัปรุงหรอืพัฒนาตามข้อเสนอแนะของทีป่ระชุมเพื่อให้วิธีการและ
เครื่องมือประเมินมปีระสิทธิภาพและทันสมัยต่อไป 
 
 
 

https://www.facebook.com/Beyond9.exhibition
https://www.facebook.com/CybererThesis/
https://www.facebook.com/COMMUThesisExhibition/
https://drive.google.com/open?id=1gUJAqB_ZhkQIPQzz7dpkaCPtIlcJRy4J
https://drive.google.com/open?id=15Y9aq9zgPeJ9XNc41WkNLQ_iHnflSXxh
https://drive.google.com/open?id=1gBAcYWIHo8c5eMuyxIO6NafISeF5KfvX
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

ในแต่ละรายวิชามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
และปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในวิชาที่มีโครงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งในหลักสูตร
นวัตกรรมสื่อสารสังคมนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมากตลอดการเรียนทั้งหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนจะมีการให้ค าแนะน า 
ปรึกษาและร่ามอภิปรายกับผู้เรียนเป็นระยะตามความก้าวหน้าของงาน ทั้งในช่วงเวลาและนอกช่วงเวลาเรียน เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงทั้ งความรู้ ทักษะ และคุณภาพผลงาน ของผู้ เรียน เ ช่นในรายวิชา CSC472 Social 
Communication Innovation Thesis มีการให้อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาทุกคนเข้าร่วมการประเมินและให้
ค าแนะน าเป็นประจ าทั้งแบบกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ทั้งยังจัดให้มีวิทยาการผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาวิจารณ์และ
ให้ค าแนะน าในระหว่างการจัดนิทรรศการซึ่งเป็นข้ันตอนสุดท้ายของวิชาน้ีอีกด้วย (CI_C5_5.4_01) 

 
5.5 Students have ready access to appeal procedure 

 ผู้เรียนสามารถด าเนินการรอ้งทกุข์/ร้องเรียนเกี่ยวกบัผลการประเมินการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆใน
หลักสูตรฯไดห้ลายช่องทางด้วยกัน ได้แก่ 

1. ร้องเรียนกบัอาจารยผ์ู้สอนและผู้ประเมินวิชาน้ันโดยตรง  

2. ร้องเรียน/ร้องทุกข์กับหัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสือ่ดิจทิัล  

3. ท าบันทึกกับทางวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการตรวจสอบ  

4. ด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางระบบร้องเรียน/รอ้งทกุข์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒเอง (CI_C5_5.5_01) 

  

https://drive.google.com/open?id=1eOsGiO7g3nqoDUzQMyCVcz4JQ9fIjXpk
http://petition.swu.ac.th/
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AUN-QA Criterion 6 : Academic Staff Quality 
 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research 
and service [1] 

หลักสูตร ได้มีนโยบายด้านอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การก ากับ
มาตรฐานของ สกอ.และตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการที่เกี่ยวข้องโดย
การวิเคราะห์อัตราก าลังคนในหลักสูตรระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี เพื่อใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ
หลักสูตร สามารถสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
 

ตาราง 10 แสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

ประเภท 
เพศ
ชาย 

เพศ
หญิง 

รวมท้ังหมด ร้อยละของอาจารย์ท่ี
ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

จ านวน FTEs 

ศาสตราจารย ์ - - 0   
รองศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 - 1   
อาจารยป์ระจ า (Full-time Lecturers) 6 3 9   
อาจารย์พเิศษ (Part-time Lecturers) 9 8 17   
อาจารยร์ับเชิญพิเศษ (Visiting 
Professors/Lecturers) 

- - 
 

  

รวมท้ังหมด   26   
*จ านวนบุคลากรสายวิชาการ ณ วันที่ 14 พ.ค. 62 (ระบุวันที่ที่เก็บข้อมูล และวิธีในการค านวณค่า FTEs ของบุคลากรสายวิชาการ) 

 
 หลักสูตรได้น าค่า FTES มาเป็นฐานในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การ
พัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเตรียมคนเพื่อทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุ โดยเมื่อวิเคราะห์ค่า 
FTES แล้ว พบว่า มีบุคลากรในหลักสูตรเพียงพอ และไม่มีต าแหน่งที่เกษียณอายุซึ่งหากผลการวิเคราะห์  FTEs 
พบว่า มีอัตราก าลังไม่เพียงพอ หลักสูตรจะด าเนินการเสนอขอกรอบอัตราก าลังต่อคณะและมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม                                                                  54 | Page 

 ในขณะเดียวกัน หลักสูตรก็ได้มีการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิที่เหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พบว่า หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิข้ันต่ าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์ในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service [2] 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้วิเคราะห์อัตราส่วนของบคุลากรต่อผู้เรียน โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 
 

ตาราง 11 แสดงอัตราส่วนของบุคลากรต่อผู้เรียน (Staff-to-student Ratio) ระดับปริญญาโท 

ปีการศึกษา 
ค่า FTEs ของบุคลากร 

สายวิชาการ 
FTEs ของผู้เรียน 

อัตราส่วนบุคลากร 
ต่อผู้เรียน 

 2561  N/A N/A  N/A 
*อัตราส่วนบุคลากรต่อผู้เรียน (Staff-to-student Ratio)  (ระบุวิธีในการค านวณค่า FTE ของผู้เรียน) 

 
วิธีการค านวณ 
 FTEs ของผู้เรียน    = หน่วยกิต * จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนจริง 
 ค่า FTEs ของบุคลากรสายวิชาการ  = FTEs ของผู้เรียน/12 
 อัตราส่วนบุคลากรต่อผูเ้รียน  = ค่า FTEs ของบุคลากรสายวิชาการ/จ านวนอาจารย ์
 

ตาราง 12 แสดงอัตราส่วนของบุคลากรต่อผู้เรียน (Staff-to-student Ratio) ระดับปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 
ค่า FTEs ของบุคลากร 

สายวิชาการ 
FTEs ของผู้เรียน 

อัตราส่วนบุคลากร 
ต่อผู้เรียน 

2561 N/A N/A N/A 
*อัตราส่วนบุคลากรต่อผู้เรียน (Staff-to-student Ratio)  (ระบุวิธีในการค านวณค่า FTE ของผู้เรียน) 
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วิธีการค านวณ 
 FTEs ของผู้เรียน    = หน่วยกิต * จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนจริง 
 ค่า FTEs ของบุคลากรสายวิชาการ  = FTEs ของผู้เรียน/12 
 อัตราส่วนบุคลากรต่อผู้เรียน  = ค่า FTEs ของบุคลากรสายวิชาการ/จ านวนอาจารย์ 
 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมการวางแผนก าหนดระบบและกลไกในการรบัสมคัรอาจารย์ใหมแ่ละ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ  
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอขอกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการเสนอต่อคณะ 
 3. วิทยาลัยจัดสรรกรอบอัตราก าลังให้หลักสูตรฯ 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นและก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตามระเบียบและข้ันตอนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

คุณสมบัติเบื้องต้น 
 เป็นคุณสมบัติทั่วไปแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 
ตามข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสบิปบีรบิูรณ์และไม่มีลกัษณะต้องหา้ม 
เช่น เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจ
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นต้น  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 
สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง และต้องส าเร็จการศึกษาภายใน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่บรรจุ 
 3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ 
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  3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500   หรือ 
  3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: IBT) ไม่น้อยกว่า 60  หรือ 
  3.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ 
  3.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5     หรือ 
  3.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65     หรือ 
  3.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60     หรือ 
  3.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 

และมีการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ โดยการสัมภาษณ์วิชาการ การสอบสอน และพิจารณา Portfolio 
รวมถึงทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย คณบดี ตัวแทนกรรมการประจ าคณะ และตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งจะมี
เกณฑ์การให้คะแนนวัดคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้านบุคลิกภาพความเป็นครู และ
ด้านจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม 

4. ด าเนินการกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรและประกาศผลตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสกอ. คือ 
อาจารย์ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รวมถึงเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัยที่
ก าหนดให้อาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาผ่านคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมเพื่อพิจารณา
เห็นชอบและเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการกลั่นกรอง สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
และรายงานการเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื่อก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
และประสบการณ์โดยกระจายภาระงานตามความเช่ียวชาญ 
 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 

บุคลากรสายวิชาการในหลักสูตรทุกท่าน ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการด้วย
แบบประเมินที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจัดท าข้ึนภายใต้กรอบสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัย โดยประเมินตาม KPI ของบุคลากรสายวิชาการตามภาระงานและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ 
ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็นการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของงาน และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานประกอบด้วย 
1) การสอนและพัฒนานิสิต 
2) การวิจัยและบริการวิชาการ 
3) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4) การบริหารงานโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานมอบหมาย 
5) การประเมินความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม 

 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะประกอบด้วย 
 สมรรถนะหลัก 

1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2) บริการที่ด ี
3) การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
4) การยึดมั่นในความถูกต้อง เช่ียวชาญ และจริยธรรม 
5) การท างานเป็นทีม 

 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
1) การคิดวิเคราะห ์
2) การสบืเสาะหาข้อมูล 
3) ศิลปะการสือ่สารจงูใจ 

 สมรรถนะทางการบรหิาร (เฉพาะต าแหนง่ทางการบรหิาร) 
1) สภาวะผู้น า 
2) วิสัยทัศน ์
3) การวางกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
4) การสอนงานและการมอบหมายงาน 

 
 นอกจากนี้ยังมีการประเมินผู้สอน จากความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา โดยด าเนินการในทุกภาคการศึกษาผ่านระบบ supreme เข้าถึงได้ที่ : 
http://supreme.swu.ac.th/register/index.php ซึ่งฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจะส่งผลการ
ประเมินให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการ
สนับสนุนการเรียนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป 
 

http://supreme.swu.ac.th/register/index.php
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6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [8] 

ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ได้ด าเนินการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  วิทยาลัย และ
หลักสูตร ดังนี้ มหาวิทยาลัย มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องด าเนินการ เช่น 
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่จัดโครงการสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ ในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ อาจารย์สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจ นอกจากนี้ ยังได้
สนับสนุนงบประมาณส าหรับการน าเสนอผลงาน ทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองในทุกๆ หลักสูตร 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ รายละ 40,000 บาทและมี
โครงการสัมมนาวิชาการ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย  ในทุกๆหลักสูตร 
ร่วมกัน โดยคณะได้ด าเนินการการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมให้
คณาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โ ดย
หลักสูตรได้ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคมจัดข้ึนเป็นประจ า เช่น โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการเป็นต้น และสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  
การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อีกทั้งยงั
ส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยช้ันน า ใน
ต่างประเทศด้วย 
 หลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก าหนดไว้ใน
แผนงานของภาควิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ มีดังนี้ 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ได้มีกระบวนการในการปฐมนิเทศ แนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์
พิเศษให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักสูตร แนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนะน าสถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวก บุคลากรสายปฏิบัติการ รวมทั้งนโยบายของสาขาวิชา คณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน และนโยบายมหาวิทยาลัย  
 2.การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์น านิสิตศึกษาดูงาน และเรียนรูจ้ากหน่วยงานช้ันน าต่าง ๆ  
 (2) สนับสนุนและสง่เสริมการท าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยจัด 

งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยในทุกระดับ 
  (3) เป็นผู้น าในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  
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และเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาตนเองแล้วจะรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อสรุปประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งเสนอแนวทางการ น าไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างานให้ดีย่ิงข้ึน โดยที่ประชุมก็จะให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป 
 นอกจากนี้ หลักสูตรได้มีการกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ ที่อยู่ในฐานวารสารที่มีคุณภาพ เช่น TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือมีการ
น าเสนองานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติรวมถึงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service [9] 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ด าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คน และส่งผลการประเมินให้หัวหน้าภาควิชา แจ้งให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านทราบ  
  
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement [10] 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ด าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คน และส่งผลการประเมินให้หัวหน้าสาขาวิชา แจ้งให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านทราบ  

 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement [10] 

 หลักสูตรได้วางแผน และด าเนินการติดตามจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
มีการปรับปรุงข้อมูลผลงานทางวิชาการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และมีการวางแผนร่วมกันถึงการยกระดับการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ  
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AUN-QA Criterion 7 : Support Staff Quality 
 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and service 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม (ปรับปรุงปี 2560) มีระบบสนับสนุนนิสิต 
ดังต่อไปนี้ 
1. ทางสาขาฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ติดต่อประสานงาน และให้บริการในเรื่องงานสารบรรณ 

การจัดท าเอกสาร การนัดหมายและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฎิบัติการ ให้กับคณาจารย์นิสิตใน
ภาควิชาฯ  อีกทั้งทางวิทยาลัยฯ  ยังมีระบบการจัดการเฉพาะส่วนงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
สาขา  ได้แก่  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  จ านวน 3 คน  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฎิบัติการ จ านวน 3 คน 

2. สาขาวิชาจัดท าห้องสมุดเก็บรวบรวมปริญญานิพนธ์ของสาขาวิชาให้กับนิสิตที่สนใจศึกษาค้นคว้า  โดยมี
ฐานข้อมูลที่นิสิตสามารถเข้าไปค้นคว้านวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิตปีที่สี่ทุกรุ่น และมีห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยให้บริการสืบค้น เอกสาร ต ารา บทความ และฐานข้อมูลด้านการวิจัย อย่างเพียงพอ โดย
ห้องสมุดมีระบบการสบืค้นข้อมูลที่เรยีกว่า SWU Discovery ในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลการสบืค้นจาก
หลายๆ ฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้งมีบริการข้อมูลห้องสมุดผ่าน Application Swu Lib 
ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของห้องสมุด ทรัพยากร ฐานข้อมูลล่าสุด และนิสิตสามารถตรวจสอบ
สถานะการยืมคืนหนังสือของตนเองได้ตลอดเวลา 

3. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมากับการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยฯ ได้ท าการแก้ปัญหาด้าน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมการเรียน โดยด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนสตูดิโอ
ส าหรับฝึกปฏิบัติการ และด าเนินการกอ่สรา้งหอ้งออดิทอเรยีม และห้องบันทึกเสยีง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
และยังได้เพิ่มบริการระบบเครือข่ายไร้สายในห้องเรียนเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนเรียนการสอน และ
ความสะดวกสบายให้แก่คณาจารย์และนิสิต 

4. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการจัดฝึกอบรมความรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการท าปริญญานิพนธ์
ให้กับนิสิตอย่างต่อเนื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนิสิตในการเรียนการสอนและการท าปริญญานิพนธ์ 
เช่น ภาษาอังกฤษ i-Thesis, Endnote ให้แก่ทั้งคณาจารย์และนิสิต 

5. ทางวิทยาลัยฯมีทุนสนับสนนุการเรียนส าหรบันิสิตที่เรียนดี จ านวน 6 คนต่อปี ทุนจิตอาสา จ านวน 10 ทุนต่อ
ปีทุนนิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 6 ทุนต่อปี อีกทั้งการท าปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา การ
น าเสนอ การตีพิมพ์บทความวิจัยในไทยและต่างประเทศ และในส่วนของคณาจารย์นั้นมีทุนส นับสนุน
การศึกษา ทุนอบรม ทุนน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศตามประกาศของวิทยาลัยที่ ชัดเจน  
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โดยมีกระบวนการในการขอทุนโดยผ่านหัวหน้าสาขา มายังที่ประชุมกลุ่นกรองทุนสนับสนุนบุคลากร และ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามขั้นตอน 

 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated [2] 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม ภายใต้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มี
ระบบการจัดการเจ้าหน้าที่ดังนี้ 

1) มีระบบการรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน โดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยมี
ข้อก าหนดในการท างาน(TOR) ที่ชัดเจน 

2) ระบบการจัดสอบความรู้พื้นฐานและสัมภาษณ์ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
3) มีระบบการประเมิน 2 ครั้งต่อปี 
4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนมีทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนอบรม ทุนน าเสนอผลงานวิชาการใน

ต่างประเทศตามประกาศของวิทยาลัยที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการในการขอทุนโดยผ่านหัวหน้า
สาขา มายังที่ประชุมกลุ่นกรองทุนสนับสนุนบุคลากร  และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตาม
ข้ันตอนเช่นเดียวกับคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ 

5) มีการประชุมส านักงาน เพื่อสื่อสารกันเป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
6) มีระบบในการรายงานการขาด ลา และมาสาย แก่หัวหน้างาน และเจ้าตัวทุกเดือนเป็นลายลักษณ์

อักษร 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3] 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการประเมินและสนับสนุนบุคลากรมีระบบการประเมินบุคลากรปีละ 2 
ครั้ง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ และท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานก่อนรับการประเมินทุกครั้งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการส่งเสริมให้บุคลากรในวิทยาลัยฯเข้าร่วมการฝึกอบรมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น การอบรมงานสารบัญ การอบรมงาน
พัสด ุการอบรมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามระเบียบการคลังเป็นต้น 

 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service [5] 

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการส่งเสริม โดยการจัดสรรทุนการฝึกอบรม ทุนวิจัย และ
ทุนการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและมีการประเมิ นผลข้ึนเงินเดือนเพื่อเป็นขวัญก าลังใจส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง 
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AUN-QA Criterion 8 : Student Quality and Support 
 
8.1 The student intake policy and admission criteria and defined, communicated, 
published, and up-to-date  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม มนีโยบายการรับนสิิตที่ชัดเจน โดยระบุจ านวน
รับนสิิตใหม่แต่ละปีไว้ใน มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ. 2560) และมีการประกาศรับนสิิตใหม่ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เช่น ปีการศึกษา 2561 ประกาศรบันิสิตใหม่
ที่ http://admission.swu.ac.th/ และยงัมีการประชาสมัพนัธ์อยู่ในเฟสบุ๊คของวิทยาลัยอกีด้วย 
https://www.facebook.com/cosciswunews/?epa=SEARCH_BOX  
 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated 
  

 ในส่วนของกระบวนการในการรับนิสิตน้ันทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้
มีการด าเนินการก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินการดังในแผนภาพ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admission.swu.ac.th/
https://www.facebook.com/cosciswunews/?epa=SEARCH_BOX
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมมีระบบและกลไกในการรับนสิิต เพื่อให้ได้นิสิตที่ตรงกบั
คุณสมบัติมากที่สุด โดยมรีายละเอียดเพิ่มเติมดังตอ่ไปนี ้
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยอ้างอิงจากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 และเอกสาร มคอ.2 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการประสานงานกับทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการจัดสอบข้อเขียนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา 2560 และเสนอชื่อเพ่ือด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานเก่ียวกับข้อสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตร ี

คณะกรรมการด าเนินการออกข้อสอบ 
ข้อสอบปฏิบัติ/ข้อเขียน ส าหรับวิชาเอก 

-การออกแบบเพ่ืองานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
-การแสดงและก ากับการแสดงภาพยนตร ์

-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

ประชุมเกณฑ์
การสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ
หรือสอบข้อเขียน
(ผ่านเกณฑ์การยื่น

คะแนน GAT) 

1) นักเรียนสอบปฏิบัติ  
2) นักเรียนสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3) ส าหรับทุกวิชาเอก นักเรียนต้องน า Portfolio ที่มีผลงานที่แสดงทักษะด้านที่สอบเข้า 

น าเสนอต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ 

กรรมการบริหารวิชาการ ประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการรับนิสิตได้แก่ จ านวนผู้สมัคร และจ านวนนิสิตที่มี
สิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกลไกการรับนิสิต  
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1. การด าเนินงานรับนสิิตประจ าปีการศึกษา2561นั้น ทางหลักสูตรฯ มีการวางแผนกระบวนการรับนสิิต
โดยด าเนินการตามกรอบแนวทางของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมอย่างเป็นรปูธรรมดังนี้  

1.1 จัดการประชาสมัพันธ์การรับนสิิตผ่านกิจกรรมโครงการเปิดบ้านนวัตกรรม (Open House)  
1.2 ประกาศรบันิสิตใหมผ่่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://admission.swu.ac.th/) 
1.3 รับสมัครนิสิตใหมผ่่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://admission.swu.ac.th/) 

2. ด าเนินการออกแบบข้อสอบให้ครอบคลมุคุณลักษณะนสิติโดยเฉพาะในส่วนของความรู้พื้นฐานทีจ่ าเป็น
ต่อการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ข้อสอบตรงและเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์) และประสานให้ข้อมูลกับทางศูนย์การ
ประเมินผลและรบันสิิตของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับรายละเอียดการรบัสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตสาขาวิชา
นวัตกรรมสื่อสารสังคมอย่างเป็นรปูธรรม 

3. จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการที่มีส่วนร่วมในการรับนสิิตเพือ่ให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันต่อการรบันิสิตใหม ่

4. ด าเนินการพจิารณา และสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ ทีก่ าหนดโดยรูปแบบการสอบแบง่ออกเป็น 3 
ลักษณะคือ 

 4.1 การรับสมัครนิสิตสอบตรงโครงการพเิศษ ได้แก่ โครงการบัณฑิตสู่สากล โครงการเด็กดีมทีี่
เรียน โครงการนกักีฬา และ โครงการทกัษะพิเศษส าหรับนสิติที่ได้รับรางวัลระดับประเทศโดยการยื่น Portfolio 
ผลการสอบภาษาอังกฤษ และหลักฐานการได้รางวัลระดบัชาติ (TCAS1) 

 4.2 การรับนสิิตผ่านกระบวนการสอบตรงโดยยื่นคะแนน GATและวิชาสามัญ และเข้าสอบ
ภาคปฏิบัติ/ข้อเขียน และสัมภาษณ์ (TCAS2) 

 4.3 การรับนสิิตผ่านกระบวนการสอบกลาง (TCAS3) 
การคัดเลือกนสิิตเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561ระบบรับตรง (TCAS2) นอกจากมเีกณฑ์ในการสอบตรง

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ละวิชาเอกยังมีการสอบวิชาเฉพาะเพือ่ให้ได้นิสิตทีม่ีคุณสมบัติตรงตามแต่ละ
วิชาเอก  

ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลกัสูตรร่วมกันออกข้อสอบและมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสมัภาษณ์ 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลกัสูตรร่วมเป็นกรรมการ มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกที่จ าเป็นต่อการ
เรียนการสอนในหลักสูตรโดยเน้นใหผู้้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้และต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาที่ผูส้มัครเลือก  

5. จ านวนการรบั ตามแผนที่วางไว้ หลักสูตรฯจะรบัปลีะ 150 คนแบ่งเปน็ 3 วิชาเอก เอกละ 50 คน

https://www.facebook.com/cosciswunews/photos/p.2132183310145853/2132183310145853/?type=1&theater
http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. 

หลักสูตรฯ มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนิสิตที่เพียงพอ โดยมี
การบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนิสิตอย่างเป็นระบบ โดยมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่นิสิตและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจ าเป็น คือ ก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา ประธาน
หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพื่อมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตช้ันปีที่ 1 มีหน้าที่ดูแลนิสิตอย่างต่อเนื่องไปตลอด 4 ปี หมุนเวียนกันไปอย่างทั่วถึง ในปี
การศึกษา 2561 คณาจารย์มีภาระการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตดังนี้ 

ในการด าเนินงานหลักสูตรฯ ยึดแนวทางการควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ตามคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยและตามนโยบายของวิทยาลัยฯ  ใช้ระบบฐานข้อมูล Supreme ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต ได้แก่ การเรียน และข้อมูลส่วนตัวของนิสิต เพื่อติดต่อกับนิสิตเมือ่
มีปัญหา และปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดพบนิสิตเป็นรายบุคคลอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง และดูแลนัดพบนิสิตเป็นกลุ่ม อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อรับฟังปัญหาและให้
ค าปรึกษา เรื่องการวางแผนลงทะเบียนเรียน การช าระค่าเทอมตามก าหนดเวลา การติดตามการเรียน/ผลการ
เรียน การขอเพิ่ม-ลดรายวิชา การขอรับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา กิจกรรม และปัญหาอื่นๆของนิสิต  

ระบบการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรฯ จะดูแลนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษาใหม่ไปจน
ส าเร็จการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี หรือบางกรณีมากกว่านั้น หากนิสิตเรียนไม่จบภายใน 4 ปี โดยจัดเก็บ
ข้อมูลนิสิตในที่ปรึกษาของตนไว้เองเพื่อการติดต่อ พร้อมทั้งให้ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิต (รวมถึง
ผู้ปกครองของนิสิต) กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์มือถือ, อีเมล, LINE, Facebook, 
และInstagram ส่วนตัวของอาจารย์ โดยให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ทุนการศึกษา และปัญหาส่วนตัวของนิสิต เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาค่าใช้จ่าย เป็น
ต้น รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนด้วยวาจา หรือด้วยช่องทางอื่น ทั้งจากการประชุมนิสิต การพบนิสิตอย่างไม่เป็น
ทางการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 

  
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability 

หลักสูตรฯ จัดการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนิสิตและการ
บริการสนับสนุนนิสิตด้านต่าง  ๆ  เพื่อปรับปรุงการเรียน ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการท างาน โดย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมและหลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นิสิตใหม่ 

ทั้งนี้วิทยาลัย และหลักสูตรฯ ยังจัดบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกาศ
ทุนการศึกษา กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก การประกวดและ
แข่งขัน การรับสมัครนิสิตช่วยงาน และข้อมูลข่าวสารอื่น โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณ
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วิทยาลัย และ Facebook งานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยและกลุ่มนิสิตในสาขาฯ  หรือส่งผ่านระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาและหัวหน้าช้ันปี รวมถึงส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Facebook และ LINE ของนิสิต  

ทางหลักสูตรฯเล็งเห็นความจ าเป็นในการพฒันาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรา้งทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุมทั่วถึงนิสิตในหลักสูตรทุกช้ันปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม โดยทาง
หลักสูตรฯได้ด าเนินการร่วมกบัฝา่ยแผนของทางวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่สารสังคม ในการจัดการให้การสนับสนนุ
นิสิตในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานของนิสิตเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนโดยการจัด
โครงการให้นิสิตทั้ง 4 ช้ันปี 

 
8.5 The physical, social and psychological environment is conductive for education 
and research as well as personal well-being 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม มีห้องเรียนแบบบรรยาย  ห้องเรียนแบบ
ปฏิบัติการ มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน สัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่บริหารจัดการโดย งาน
วิชาการ งานบริการสื่อเทคโนโลยีและงานอาคารสถานที่ รวมทั้งมีห้องประชุมขนาดเล็กที่ห้องพักคณาจารย์
ประจ าสาขา เพื่อให้ค าปรึกษานิสิต การประชุมกลุ่มย่อย ส าหรับอาจารย์และนิสิต มีพื้นพักผ่อนส าหรับนิสิต 
ในเวลาก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน หลังเลิกเรียน และวันหยุด โดยจัดท าโต๊ะ เก้าอี้ที่สะดวกสบาย เพียงพอ มีจุด
ต่อสายไฟ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีตู้ให้บริการเครื่องดื่ม มีพื้นที่ิส่วนกลางใช้ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน กิจกรรมกลุ่ม ที่สามารถขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่งานบริการสื่อเทคโนโลยีและงานอาคารสถานที่ มีการ
การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในและภายนอก
อาคาร 
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AUN-QA Criterion 9 : Facilities and infrastructure 
 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classroom, 
project room, etc.) are adequate and updated to support education and research [1] 

ห้องเรียนแบบปฏิบัติการ และพื้นที่ส าหรับท างานของนิสิต ที่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเรียน
การสอน สัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่ด าเนินการโดยงานวิชาการ งานบริการสื่อเทคโนโลยีและงานอาคารสถานที่ 
มีห้องประชุมขนาดเล็กที่สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมเพื่อให้ค าปรึกษานิสิต  มีห้องประชุม ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ิส่วนกลาง ให้อาจารย์ นิสิต ใช้จัดกิจกรรม สามารถขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่งาน
บริการสื่อเทคโนโลยีและงานอาคารสถานที่ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ มีพื้นพักผ่อนส าหรับนิสิต 
ในเวลาก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน หลังเลิกเรียน และวันหยุด โดยจัดท าโต๊ะ เก้าอี้ที่สะดวกสบาย เพียงพอ มีจุด
ต่อสายไฟ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีตู้ให้บริการเครื่องดื่ม และมีการการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร 

มีห้องเรียนแบบบรรยาย ห้องเรียนแบบปฏิบัติการ ห้องประชุม และพื้นที่อเนกประสงค์ ให้บริการ
นิสิตอย่างเพียงพอ มีงานบริการสื่อเทคโนโลยีและงานอาคารสถานที่  เพื่อให้บริการครุภัณฑ์การเรียน ครุภัณฑ์
ฝึกปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และพื้นที่ส่วนกลางส าหรับจัดกิจกรรมของนิสิต 
และการเรียนการสอน 
 
 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research [3,4] 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีห้องสมดุที่มีความทันสมัย สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมสามารถมีสว่น
ร่วมในการจัดหาทรัพยากรหนังสือทั้งในและต่างประเทศที่ทันสมัย มีบริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์  ให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีพื้นที่ส าหรับอ่านหนังสือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมกลุ่มย่อยอย่างเพียงพอ 
 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and research [1,2] 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมสื่อสารสังคมมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  
ให้บริการอย่างเพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อุปกรณ์วาดภาพพร้อมปากกาแบบอินเตอร์แอคทีฟ เม้าส์
ปากกาและสไตลัส อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับเรนเดอร์ภาพและแอนิเมช่ัน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่
เป็นพื้นที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
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9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research [1,5,6] 

มหาวิทยาลัยมีระบบ e-Learning ได้แก่ iTunes U นอกจากนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมี
งานบริการสื่อเทคโนโลยีที่ให้บริการและสนับสนุนด้าน Hardware, software, ระบบเครือข่ายภายในอาคาร
และมีส านักคอมพิวเตอร์ให้ค าปรึกษาด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
 
 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented [7] 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าระบบประกนัสุขภาพกลุ่มและประกนัอุบัติเหตุกลุม่ให้กบันิสติทุกคน รวมถึง
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนิสิตที่มีความต้องการพิเศษ อย่างเพียงพอ เช่น มีทางลาด อักษรเบลที่ลิฟต์
โดยสาร  
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AUN-QA Criterion 10 : Quality enhancement 
 
10.1 Stakeholders needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development. [1] 

หลักสูตรฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้รับ
ข้อเสนอแนะจาก ร่วมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความต้องการของนิสิต และความคิดเห็นของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกท่าน มาปรับปรุง มคอ.2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรถูกปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement. [2] 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคนเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร โดยมีการประชุมทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอตลอดปีการศึกษา คณาจารย์ทุก
ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตรได้
ตลอดเวลา ทุกคนกระจายความรับผิดชอบจัดโครงการส่งเสริมหลักสูตรแก่นิสิตทั้ง 4 ช้ันปี  
  
10.3 The teaching and learning processes, and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

หลักสูตรฯ มีการทบทวนและประเมินการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลนิสิตอย่าง
ต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา รวมถึงส ารวจความพึงพอใจต่อทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่า กระบวนการเหล่าน้ันสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ดูผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และผลการประเมินผู้สอนจากนิสิตแต่ละรายวิชา ที่โดยที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจะ
ส ารวจความคิดเห็นของนิสิตเมื่อจบภาคการศึกษา และจะส่งความคิดเห็นหรือข้อ เสนอแนะของผู้เรียนถึง
ประธานหลักสูตรให้แจ้งแก่อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
คณาจารย์จะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป หากเป็นกรณีที่
จ าเป็นต้องมีการปรบัปรงุในภาพรวม อาทิเช่น สิ่งสนับสนุนการศึกษาของหลักสูตรฯ คณาจารย์จะหารือและลง
มติร่วมกันในการประชุมหลักสูตรฯ  
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning. 

หลักสูตรฯ มีการใช้งานวิจัยและบทความวิชาการที่คณาจารย์ศึกษาวิจัยมาส่ง เสริมการเรียนการสอน  
  

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement [5] 

สิ่งสนับสนุนอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาระ 
สนเทศ และงานบริการนิสิต หลักสูตรฯไม่ได้ด าเนินการเอง เป็นการบริการประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 
บริการในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสืบค้นข้อมูลในระดับคณะได้ที่ http://cosci.swu.ac.th   

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาเองเพื่อบริการอ านวยความสะดวกแก่
นิสิต และคณาจารย์ คือ กล้องถ่ายภาพยนตร์ จ านวน 9 ตัว และอุปกรณ์สนับสนุน เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเลต็ 
อุปกรณ์วาดภาพพร้อมปากกาแบบอินเตอร์แอคทีฟ เม้าส์ปากกาและสไตลัส  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
เรนเดอร์ภาพและแอนิเมช่ัน เป็นต้น ซึ่ง ทั้งหมดนี้จะอยู่ในอาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อ สารสังคม เพื่อให้
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตใช้งานได้อย่างคล่องตัว โดยสิ่งเหล่านี้จัดหามาตามที่นิสิตหรือคณาจารย์เสนอ 
และประธานหลักสูตร บริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดหาไว้ประจ าหลักสูตรฯ 

 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement  

ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินหลักสูตรฯรูปแบบต่างๆ และน าข้อมูล
ที่ได้ส่งให้ประธานหลักสูตร เพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตรฯ เช่น  

1. ระดับวิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน ทุกปีการศึกษา (ดูตัวอย่างสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
หลักสูตรของปีการศึกษา 2560 ที่ CI_C10_10.6_01)  
2. ระดับมหาวิทยาลัยฯมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร และส ารวจร้อยละ
ของบัณฑิตที่มีงานท า ทุกปีการศึกษา (ดูข้อมูลที่ CI_C10_10.6_02)  

 
 
 
 
 
 
 

http://cosci.swu.ac.th/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10XAxTRGmO0yhtoX7uuyN4bndU4zKAKbA
https://drive.google.com/file/d/1lZuVCosXNu-ygMVpddnBhH9sdGMPy8hO/view?usp=sharing
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AUN-QA Criterion 11 : Output 
 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 
for improvement  

อัตราการสอบผ่านในรายวิชาระดับหลักสูตรฯ ของนิสิตช้ันปีที่ 1- 4 พบว่า มีอัตราการสอบผ่าน 90% 
ข้ึนไป โดยหลักสูตรฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้แต่
ละวิชาทุกภาคการศึกษา และให้ความสนใจกับนิสิตผู้มีปัญหาด้านการเรียน การส่งงาน ในบางวิชาเป็นพิเศษ 
เมื่อเกิดกรณีที่นิสิตสอบไม่ผ่านบางรายวิชา คณาจารย์จะหารือกันเพื่อหาทางช่วยเหลือนิสิตเป็นกรณีไป  

 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement  

ระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศึกษาส าหรบันิสติรหัส 2558 ถึง 2561 พบว่ามีอัตราส าเร็จการศึกษา
ใน 4 ปี โดยเป็นที่น่าพอใจ 

 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement  

หลักสูตรฯ เก็บข้อมูลภาวะการได้งานท าของบัณฑิตผ่านแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย  พบว่า 
บัณฑิตที่จบในปี 2561 มีอัตราการได้งานท าภายใน 1 ปีหลังจากจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50.41 ส่วน
ใหญ่ท างานในบริษัทเอกชน หรือรับเป็นท างานอิสระ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ท างานที่เกี่ยวข้องกับ นักออกแบบสือ่
สิ่งพิมพ์ นักออกแบบสื่อการเรยีนรู ้นักออกแบบโมช่ันกราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ ครีเอทีฟ นักออกแบบอินโฟ
กราฟิก แอนิเมเตอร์ นักวาดภาพประกอบ และ Account Executive ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ เป็น
บุคลากรของบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจในระบบสมัยใหม่ นักวางแผนธุรกิจออนไลน์ 
นักการตลาดออนไลน์ ตลอดจนสามารถเป็นที่ปรึกษาการใช้ระบบไซเบอร์เพื่อประโยชน์ในการท าธุรกิจใน
สังคมดิจิทัล นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนา
โปรแกรมประเภทมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน ผู้ดูแลและให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ และนักวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศและธุรกิจ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทักษะการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย การจัดการ
ธุรกิจไซเบอร์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารทั้งสิ้น 
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11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement.  

หลักสูตรฯ และวิทยาลัยฯ มีการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตและบัณฑิตในการสร้างสรรค์ผลงานทัง้
ขณะที่ศึกษาในหลักสูตรและหลังจากส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรกึษา และระบบเครือข่ายกับศิษย์
เก่า ดังที่แสดงตัวอย่างนิสิตและบัณฑิตของหลักสูตรฯ สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบหลากหลาย และเผยแพร่
จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ตามผลสะท้อนคือการได้รับรางวัลระดับชาติมาโดยตลอด  
 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement.  

หลักสูตรฯน าผลส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต และผลส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่
วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยเป็นผู้ส ารวจทุกปีการศึกษา มาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถ้าเป็นกรณีที่ปรับปรุงได้ทันทีภายในภาคเรียนจะ
ด าเนินการทันที ถ้าเป็นกรณีที่ต้องปรับโครงสร้างหลักสูตร ก็จะวางแนวท างานในการปรับปรุงให้ท าได้ตามที่
ก าหนดร่วมกัน  

ทั้งนี้ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ทางหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าสาขาใน
การปรับข้อค าถามการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างเพิ่มเติม และเริ่มใช้แบบฟอร์มค าถามใหม่นี้เมื่อเดือน
มีนาคมที่ผ่านมา  ประกอบกับวิธีการติดต่อให้นายจ้างประเมินความพึงพอใจทางไปรษณีย์ และสภาวะความถ่ี
ในการเปลี่ยนงานของบัณฑิตยุคปัจจุบัน มีผลให้การรวบรวมข้อมูลไม่สามารถกระท าได้ทั่วถึงครอบคลุมใน
ระยะเวลาอันสั้น ส่งผลต่อการรวบรวมข้อมูลมาประเมินท าสถิติได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งทางวิทยาลัยและ
หลักสูตรจะพยายามหาทางแก้ไขต่อไปในอนาคต. 
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Part III - Strengths and weakness analyses 
 

● Strength and weakness analysis and area of improvement 

AUN-QA Criterion Strength Weakness Area of improvement 
ระยะเวลาที่ต้องแล้ว

เสร็จ 
1 : Expected Learning Outcomes เป็นหลักสูตรที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัย

อ่ืนในตลาดการศึกษา มีการแข่งขันสูงท าให้ได้
วัตถุดิบที่ดีในการต่อยอดการศึกษา 

   

2 : Program Specification   การเปลี่ยนแปลงของตลาดธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้
หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ 

ปรับปรุงรายละเอียด มคอ 3 
อย่างสม่ าเสมอ 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การสอนทุกปีการศึกษา 

3 : Program Structure and 
Content 

โครงสร้างวิชาแกน และวิชาโท ท าให้นิสิตได้
เรียนรู้ข้ามศาสตร์ ท าให้ส่งเสริมความเข้มแข็งใน
การประกอบอาชีพในยุคปัจจุบัน 

   

4 : Teaching and Learning 
Approach 

 วิทยาลัยไม่มีภาควิชา ท าให้มีอาจารย์ข้าม
ศาสตร์ช่วยบูรณาการการสอนนิสิต 

 มีงบเชิญวิทยากรจากภายนอกในทุก
รายวิชา ท าให้สร้างความเข้มแข็ง  

   

5 : Student Assessment หลักสูตรได้รับความนิยิมระดับสูง และเข้ากับ 
Trend ของนักเรียนมัธยม 
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AUN-QA Criterion Strength Weakness Area of improvement 
ระยะเวลาที่ต้องแล้ว

เสร็จ 
6 : Academic Staff Quality  อาจารย์สายปฎิบัติยังไม่เพียงพอ 

เน่ืองจากอัตราเงินเดือนไม่สามารถสู้
กับเอกชนได้ 

 เพิ่มค่าจ้าง ผ่าน
มหาวิทยาลัย 

 เพิ่มการจ้างอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ 

1 ปีการศึกษา 

7 : Support Staff Quality วิทยาลัยมีงบประมาณสูง ในการช่วยเหลือ
หลักสูตร 

ยังขาดอัตราเจ้าหน้าที่ที่พอเพียงกับ
การให้บริการนิสิต 

ขออัตราจากส่วนกลาง 
จ้างพนักงานรายวันเพิ่ม 

1 ปีการศึกษา 

8 : Student Quality and Support วิทยาลัยฯสนับสนุนทุกการศึกษา และทุนเพื่อท า
กิจกรรมตลอดทั้งปี และมีงบประมาณที่ลงสู่นิสิต
มากกว่าทุกคณะ 

   

9 : Facilities and Infrastructure  ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ และยัง
ด าเนินการก่อสร้างอยู่หลาย
โครงการ  

ด าเนินการขอสร้างอาคารใหม่ 3 ปีการศึกษา 

10 : Quality Enhancement วิทยาลัยมี MOU กับบริษัท และมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ เพิ่มโอกาสให้กับนิสิต 

   

11 : Output นิสิตมีส่วนประสมที่เป็นที่ต้องการของตลาด  การเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยเรื่อง
การมีงานท า ไม่ตรงกับลักษณะงาน
ของนิสิตวิทยาลัยฯ เน่ืองจากมัก
ไม่ได้ท างานในระบบโครงสร้างเก่า 
และโครงสร้างหลักสูตรสามารถท า
ให้นิสิตประยุกต์และท างานที่
หลากหลาย 

ท าความเข้าใจกับส่วนกลาง 1 ปีการศึกษา 
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