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I.  Introduction 
 
Executive summary (บทสรุปผู้บริหาร) 
 รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN QA ฉบับนี้ เป็นรายงานการประเมินตนเองหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ในรอบปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฏาคม 2562)  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงาน 
ผลการด าเนินการ กิจกรรม และการบริหารหลักสูตรตามเป้าประสงค์ ตอบสนองพันธกิจของวิทยาลัยทั้ง 4 
ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การสร้างงานวิชาการ การผลิตและสร้างสรรค์งานวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งนี้
เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และสามารถวางแผนจัดการการบริหารหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ 
และสามารถสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
Organization of the self-assessment  
 การการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเป้าหมายให้
ปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานให้ทุก
ส่วนงานปรับระบบคุณภาพเข้าสู่ EdPEx ภายในปีการศึกษา 2562 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแนวทาง
ดังกล่าว เมื่อการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
ได้ด าเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดให้มีฝ่ายพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม ท างานร่วมกับส่วนพัฒนาคุณภาพของทางมหาวิทยาลัยฯ ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
คุณภาพทั้งระบบ เรียนรู้และใช้กรณีศึกษา พัฒนาคณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน ทั้งในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ  
 
 



หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา การออกแบบเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)                                   1 | Page 
 

University in Brief 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
 “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” 
  
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม และการ
รับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล 
 

 หมายเหตุ "บนฐานการศึกษา" หมายความถึง ฐานที่มาจากความเข้มแข็งด้านการศึกษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวิโรฒมีความเข้มแข็งมาตั้งแต่อดีต และใช้ค าว่า "บนฐาน" นั้น ครอบคลุมความหมายทั้งอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต จึงไม่ได้ใช้ค าว่า "จากฐาน"ซึ่งครอบคลุมเฉพาะอดีตเท่านั้น 
  
 พันธกิจ (Missions) 

1) ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคม 

แห่งการเรียนรู้ 

2) สร้างสรรคง์านวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

3) บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม 

4) ศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 
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Faculty and Department Brief 
ประวัติความเป็นมาของคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 
กรกฏาคม พ.ศ. 2549 ด้วยเจตนารมณ์ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในด้านการ
สื่อสาร ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มี
บทบาทต่อสังคม ทั้งนี ้โดยอาศัยมิติการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ 
ศิลปะการออกแบบ และความสามารถทางด้านภาษาเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทันส าหรับยุคสมัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่าหากสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว จะสามารถพัฒนาสื่อและเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง การสอนสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ย่อมส่งผลให้
นิสิตทางด้านนี้เรียนรู้และติดต่อสื่อสารได้กว้างและหลากหลายในกระแสโลกาภิวัตน์ 
  

ปรัชญา (Philosophy) 
  สื่อสารและสร้างสรรค์ด้วยปัญญาธรรม 
  
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เป็นองค์กรอันดับหนึ่งของประเทศไทยในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 
 ที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม  
 
 พันธกิจ (Missions) 
  ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยค านึงถึงคุณภาพ ตระหนัก
ในคุณธรรมและสังคมภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
The Program in Brief 
ภาพรวมของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ 
 ความเป็นมาของหลักสูตร 
 หลักสูตรการออกแบบเพ่ือธุรกิจ เกิดจากเจตนารมณ์การละลายเส้นกั้นแบ่งระหว่างศาสตร์ทางด้านศิลปะการ
ออกแบบ และศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ความเข้มแข็งอ่ืนๆของวิทยาลัยฯ อาทิ ศาสตร์ด้านการสื่อสาร 
ศาสตร์ด้านเทคโนโลยี ประสานบูรณาการเพ่ือออกแบบหลักสูตร ที่ตอบสนองต่อตลาดธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึง
สอดคล้องกับการสร้างนิสิตพันธุ์ใหม่ที่มีองค์ความรู้รอบด้าน และสามารถต่อยอดพัฒนางานฝีมือ งานออกแบบต่างๆ สู่
สังคมโลก เพ่ิมเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศชาติในมุมกว้าง 
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 ปรัชญา 
 การออกแบบเพ่ือธุรกิจบนพ้ืนฐานการวิจัยพัฒนาเพ่ือสังคม และวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
  
 ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรที่เปิดสอนด้านการออกแบบในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย เท่าที่เป็นอยู่ล้วนเป็นหลักสูตรที่
ได้รับอิทธิพลจากระบบคิดของตะวันตกเป็นหลัก ท าให้การผลิตบัณฑิตเท่าที่ผ่านมามุ่งเน้นการสร้างนักออกแบบใน
สไตล์ของตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้การฝึกปฏิบัติของผู้เรียนใช้แนวคิด และสไตล์การออกแบบของตะวันตกเป็น
ต้นแบบเป็นตัวอย่างในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งขาดลักษณะการประยุกต์ใช้การวิจัยและพัฒนา (R&D) และ
การประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ชุมชนตลอดจนอัตลักษณ์ไทย เพ่ือการสร้างสรรค์งานออกแบบผลงานทั้งหลายเหล่านั้น  
จึงมีทิศทางเฉกเช่นเดียวกับผลงานการออกแบบของตะวันตก ทว่าปัจจุบันปรากฏการณ์ของโลกโลกาภิวัฒน์ ประกอบ
กับการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมน ามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ควบคู่ไปกับ
การต่อยอดฐานรายได้เดิม สังคมไทยมีคุณภาพ มีความเป็นธรรม และเป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกก าลังในการ
ผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0) ซึ่งเกี่ยวพันกับระบบธุรกิจส่งผลให้นักออกแบบต้อง
ตระหนักถึงการสร้างผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน อันมีความแตกต่างไปจากผลงานของนักออกแบบอื่นๆ ในตลาด  
 นักออกแบบของไทยต้องเผชิญหน้ากับการสร้างสรรค์ผลงานของทั้งชาติตะวันตก และตะวันออกส่งผลให้นัก
ออกแบบเหล่านั้นจ าเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือหรือกระบวนการพัฒนาสร้างสรรค์งานออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะตน
มากยิ่งขึ้น ในการนี้ การวิจัยและพัฒนานับว่าเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยนักออกแบบของไทยด้วยเหตุที่
การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการที่จะสามารถช่วยให้นักออกแบบพัฒนาแรงบันดาลใจ  เกิดความคิดรวบยอด
ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน โดยประยุกต์ใช้มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ของชุมชน และ 
คนไทยเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะเฉพาะแห่งตนได้เป็นอย่างดี 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในด้านการออกแบบ และบริหารธุรกิจ เห็นควรว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรที่จะ
ช่วยพัฒนาสมรรถนะของนักออกแบบของไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยเหตุนี้ การออกแบบเพ่ือธุรกิจจึง
เกิดข้ึนจากการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการออกแบบ และศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) สามารถบูรณาการความรู้และต่อยอดทางด้านการออกแบบ และแนวคิดทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการออกแบบบนพ้ืนฐานทางธุรกิจ เพ่ือสร้างสรรค์งานได้อย่างม

คุณภาพและมีลักษณะเฉพาะตน โดยค านึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม 
 
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
1. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
3. สารนิพนธ์ - 6 หน่วยกิต 
4. ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต - 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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Part II - AUN-QA CRITERIA AT PROGRAM LEVEL 
 
AUN-QA Criterion 1: Expected Learning Outcomes 

1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been 
clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university [1,2] 

       

1.2 The expected learning outcomes cover both 
subject specific and genetic (i.e. transferable) 
learning outcomes [3]  

       

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirements of the stakeholder [4]  

       

 Overall opinion         

 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the 
vision and mission of the university [1,2] 

Program Goal หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 
1. สามารถผสานความรู้และต่อยอดทางด้านการออกแบบและแนวคิดทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ในการออกแบบบนพื้นฐานทางธุรกิจ เพ่ือสร้างสรรค์งานได้อย่างมี

คุณภาพและมีลักษณะเฉพาะตน โดยค านึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ร่วมประชุมได้ก าหนด Program Goal และ  ELOs ของหลักสูตร ในเดือน
ธันวาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 และการวิเคราะห์ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากบัณฑิตปั จจุบัน 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือน าผลมาปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562             
โดยเป้าหมายของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ดังนี้ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นน าแห่ง
การเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม และ
การรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล 

เป็นองค์กรอันดับหนึ่งของประเทศไทยในด้านสื่อและ

นวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม 

พันธกิจ พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน์อยา่งยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  

3. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

4. ศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 

5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

ผลิตบัณฑิต สร้างงานวิชาการ งานวิจัย และบริการ
วิชาการแก่ชุมชนโดยค านึงถึงคุณภาพตระหนักใน
คุณธรรมและสังคมภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 
การเทียบเคียงหลักสูตรอื่น 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
 จาก Program Goal ข้างต้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สรุป ELOs รวม 4 ข้อ ดังนี้ 
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ตาราง 1: Expected Learning Outcomes (ELOs) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 

ELOs VMV PG/PEO 

SMART 
Specific/Measurable/Achie
vable/Relevant/Time Scale 

S M A R T 

ELO1 สามารถวิเคราะห์ธุรกิจเพ่ือน ามา
พัฒนาในงานออกแบบ  

       

ELO2 สามารถจัดการและสื่อสารแนวคิด
ด้านการออกแบบเพ่ือต่อยอดในด้าน
ธุรกิจ 

       

ELO3 สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการ
ออกแบบที่สอดคล้องกับกระแสธุรกิจ 
โดยใช้วิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 

       

ELO4 สามารถบริหารและจัดการธุรกิจ 
SMEs ด้านการออกแบบ  

       

 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes [3] 

 การออกแบบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะ
ตามท่ีสะท้อนอาชีพของบัณฑิตในเล่มหลักสูตร มคอ.2 ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าใจในระบบการวิจัย และพัฒนาในด้านการออกแบบเพ่ือต่อ 

ยอดทางธุรกิจ 

2) นักออกแบบในด้านต่างๆ ที่เข้าใจในระบบการวิจัยและพัฒนา เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจ 

3) นักวิจัย หรืออาจารย์ในระดับอุดมศึกษา หรือที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และการออกแบบเพื่อธุรกิจ 

4) ผู้บริหารทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เข้าใจในระบบการวิจัย และพัฒนาในด้านการออกแบบ เพ่ือต่อยอดทาง

ธุรกิจ 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders [4] 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้น าความ
คิดเห็นจาก stakeholders (รายงานการประเมินหลักสูตรเล่ม มคอ.2) มาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีการเพ่ิมรายวิชา 
2. ให้รวมรายวิชา 
3. ให้เพ่ิมเติมการสอนในเชิงปฏิบัติ 

 
ดังนั้น ELOs ทั้ง 4 ด้านของหลักสูตร ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ Stakeholders กลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
ตาราง 2: Alignment of Stakeholders’ Requirements with ELOs 

No. ELOs Student 
Academic 

Staff 
Alumni Employer 

ELO1 สามารถวิเคราะห์ธุรกิจเพ่ือน ามาพัฒนาในงาน
ออกแบบ  

    

ELO2 สามารถจัดการและสื่อสารแนวคิดด้านการ
ออกแบบเพ่ือต่อยอดในด้านธุรกิจ 

    

ELO3 สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการออกแบบที่
สอดคล้องกับกระแสธุรกิจ โดยใช้วิจัยและ
พัฒนาเป็นฐาน 

    

ELO4 สามารถบริหารและจัดการธุรกิจ SMEs ด้าน
การออกแบบ  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา การออกแบบเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)                                   9 | Page 
 

ทั้งนี ้ELOs ทั้ง 4 ด้านช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้เรียน ดังนี้ 
  ตาราง 3: Classification of ELOs 

ELOs K 
Skills 

C 
AUN-QA 

Hard Soft Specific Generic 

ELO1 สามารถวิเคราะห์ธุรกิจเพ่ือน ามา
พัฒนาในงานออกแบบ  

 
    

ELO2 สามารถจัดการและสื่อสารแนวคิด
ด้านการออกแบบเพ่ือต่อยอดใน
ด้านธุรกิจ 

 
    

ELO3 สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการ
ออกแบบที่สอดคล้องกับกระแส
ธุรกิจ โดยใช้วิจัยและพัฒนาเป็น
ฐาน 

 

    

ELO4 สามารถบริหารและจัดการธุรกิจ 
SMEs ด้านการออกแบบ  
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AUN-QA Criterion 2: Program Specification 
 
AUN-QA Criterion 2 – Checklist 

2 Programme Specification 1 2 3 4 5 6 7 
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1, 2] 
       

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date [1, 2] 

       

2.3 The programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders [1, 2] 

       

 Overall opinion        
 
2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date [1, 2] 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     รหัสหลักสูตร          
 25580091103389 
     ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 
  ภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Design for Business 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเพ่ือธุรกิจ) 
  ชื่อย่อ :  ศศ.ม. (การออกแบบเพ่ือธุรกิจ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Arts (Design for Business) 
  ชื่อย่อ :  M.A. (Design for Business) 
                                 

3.  วิชาเอก/ แขนงวิชา (ถ้ามี)   
     - 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1  รูปแบบ  
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี แผน ก แบบ ก2 และแผน ข  
    5.2  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

            รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
  

6.  ระบบการจัดการศึกษา 
    6.1  ระบบ 
  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค คือ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
    6.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
           มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 
    6.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

7.  การด าเนินการหลักสูตร 
 7.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
           การเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันที่เรียนคือ วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์  
           ภาคต้น            เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย         เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
 7.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีพ้ืนฐานด้านการออกแบบและ/หรือศิลปะ 
  2) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต 
    ศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)   
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8.  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 ตาราง 4: แผนการรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

 แผน 
ก  

แบบ 
ก2 

แผน 
ข 

แผน 
ก  

แบบ 
ก2 

แผน 
ข 

แผน 
ก  

แบบ 
ก2 

แผน 
ข 

แผน 
ก  

แบบ 
ก2 

แผน 
ข 

แผน 
ก  

แบบ 
ก2 

แผน 
ข 

ชั้นปีที่ 1 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 

ชั้นปีที่ 2 - - 5 15 5 15 5 15 5 15 

รวม 5 15 10 30 10 30 10 30 10 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - 5 15 5 15 5 15 5 15 

   *หมายเหตุ: กรณีรับจริงจ านวนรับนิสิตและแผนการเรียนอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

9.  สถานที่เรียน 
 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 
10. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจเป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลป
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) และจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ใน
ภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษา 2562 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วาระพิเศษ  
  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม เมื่อวันที่ 28  
  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

    ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
  เมื่อวันที่ 9เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date [1, 2] 

 หลักสูตรมีการระบุข้อก าหนดของแต่ละรายวิชา ได้แก่ ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอน 
และการวัดผล เป็นต้น และเพ่ือให้การด าเนินการของหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ได้ประชุมและสรุปร่วมกันให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า course specification โดยน าหลัก Backward desgin 
มาใช้ในรายวิชาที่เปืดสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ หลักสูตรมีการประเมิน input ของหลักสูตรด้วย Outcome คือผลงานสร้างสรรค์ และได้น าเสนอใน
งาน การประชุมวิชาการนานาชาติ SSAMIC และปริญญานิพนธ์ของนิสิตที่เป็นงานวิจัยแบบ R&D (Research and 
De-velop) หรือการน าเสนอต่อผู้ประกอบการหรือแหล่งเงินทุน เพ่ือให้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
2.3 The program and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders [1, 2] 

 การเผยแพร่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
วิทยาลัยฯ ได้ท าการเผยแพร ่มคอ.2 ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ( 
http://cosci.swu.ac.th/academic/ Master) และช่องทางสังคมออนไลน์ที่เพจเฟซบุ๊ก GRAD COSCI : SWU และ 
COSCI SWU 
 

 
  

โดยการด าเนินการในปี 2562 การประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย ต้องปรับเน้นให้
เห็นถึงการท างานวิจัยแผน ข แทนการท าแบบเดิม คือ แผน ก เนื่องจากนิสิตที่เปิดสอน 2 รุ่นที่ผ่านมาเป็นนักออกแบบ
ที่ไม่ได้น าเอาผลการท าวิจัยไปศึกษาต่อ แต่เน้นการออกไปเป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นอาชีพเสริมจากงานประจ า 
 
 
 
 
 
 
 

http://cosci.swu.ac.th/academic/%20Master
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AUN-QA Criterion 3: Program Structure and Content 
 

3 Programmer Structure and Content  1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcomes 
[1]  

       

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

       

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6]  

       

 Overall opinion         

 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning 
outcomes [1] 

 โครงสร้างของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ ถูกออกแบบให้รายวิชามีความ
เชื่อมโยงกันเพ่ือน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งถูกก าหนดด้วยโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลัก  5 ด้านของวิทยาลัยฯ ได้แก่  ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านการสื่อสาร 
(Communication)  ทักษะด้านศิลปะและการออกแบบ (Art) ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technology) และทักษะด้าน
การบริหารจัดการ (Management) และทักษะที่ใช้ในการท างาน (Hard Skill) และทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงานและบุคคลอ่ืน (Soft Skill) เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้วยการเรียนการสอนผ่าน
โครงสร้างหลักสูตร โดยแสดงแต่ละรายวิชาใน Curriculum Mapping จ าแนกตาม ELO เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงของ
รายวิชาในหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 

ตาราง 5: โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

1. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

3. สารนิพนธ์ - 6 หน่วยกิต 

4. ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต - 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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ตาราง 6: โครงสร้างหลักสูตรจ าแนกตามรายวิชา (Program Structure, Study Plan) 

กลุ่มวิชา/รายวิชา รายวิชา 

บังคับ เลือก ปริญญานิพนธ์ 
/ สารนิพนธ์ 

DB501 Research and Development in Design    

DB502 Research for Creative Works    

DB511 Innovation and Technology in Design for Business    

DB512 Thainess and Design for Business    

DB513 Concept and Design Studio for Business    

DB521 Business Perspective    

DB522 Consumer Insight and Centric    

DB503 Seminar in Research for Creative Works in Design for 
Business 

   

DB514 Trends and Current Issue in Design for Business    

DB515 Corporate Identity and Digital Media Promotion    

DB516 Seminar in Design Studio for Business    

DB517 Corporate Identity and Brand Strategy    

DB523 Business Communication Innovation for Designer    

DB524 Innovation and Startup for Entrepreneurs    

DB525 Digital Marketing for Designer    

DB526 Design and Business for Community Development     

DB527 Workshop for Consumer Insight    

DB528 E-Commerce    

GRT691 Master’s Thesis    

GRI681 Independent Study    
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ตารางที ่7: ความเชื่อมโยงของรายวิชากับลักษณะของบัณฑิตท่ีคาดหวังตามผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร  

Courses ELOs ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 

วิชาบังคับ 

DB501 Research and Development in Design ELO 2 
ELO 3 
ELO 4 

    

DB502  Research for Creative Works ELO 4     

DB511 Innovation and Technology in Design for  
Business 

ELO 1 
ELO 3 
ELO 4 

    

DB 512 Thainess and Design for Business ELO 1 
ELO 3 
ELO 4 

    

DB 513 Concept and Design Studio for Business ELO 1 
ELO 3 
ELO 4 

    

DB 521 Business Perspective ELO 1 
ELO 3 
ELO 4 

    

DB 522 Consumer Insight and Centric 
 

ELO 1 
ELO 3 

    

รายวิชาเลือก 

DB 503 Seminar in Research for Creative Works in 
Design for Business 

ELO 4     

DB 514 Trends and Current Issue in Design for  
Business 

ELO 1 
ELO 3 
ELO 4 
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DB515 Corporate Identity and Digital Media  
Promotion 

ELO 1 
ELO 2 
ELO 3 
ELO 4 

    

DB516 Seminar in Design Studio for Business ELO 3 
ELO 4 

    

DB517 Corporate Identity and Brand Strategy ELO 1 
ELO 2 
ELO 3 
ELO 4 

    

DB523 Business Communication Innovation for  
Designer* 

ELO 2 
ELO 3 
ELO 4 

    

DB524 Innovation and Startup for Entrepreneurs* ELO 3 
ELO 4 

    

DB525 Digital Marketing for Designer* ELO 1 
ELO 2 
ELO 3 
ELO 4 

    

DB526 Design and Business for Community  
Development 

ELO 3 
ELO 4 

    

DB527 Workshop for Consumer Insight                        ELO 3 
ELO 4 

    

DB528 E-Commerce 
 

ELO 1 
ELO 2 

    

ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์

GRT691 Master’s Thesis ELO 4     

GRI681 Independent Study ELO 4     
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3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear [2] 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังท าให้มีความเชื่อมโยงกันในแต่ละรายวิชาและล าดับการเรียนเพ่ือให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

ตาราง 8: Backward Curriculum Design ความรู้และทักษะที่เรียนรู้ในหลักสูตร 

ELO - 01 สามารถวิเคราะห์ธุรกิจเพ่ือน ามาพัฒนาในงานออกแบบ 

Specific skills  
(2) 

Generic Skills 
(3+3) 

Knowledge 
(5+4) 

รายวิชา 
(4+4) 

1. Business 
Perspective 

1. Business Analytics 
2. Consumer Insight  
3. IT Skill 

1. Consumer  
2. Suppliers 
3. Business Concept 
4. Digital Innovation  
5. Trends and Business 

DB 514 Trends and Current Issue in Design for Business 
DB 521 Business Perspective 
DB 522 Consumer Insight and Centric 
DB 525 Digital Marketing for Designer 

2. Concept and 
Design  

1. Design Thinking 
2. Design Analysis 
3. Design Aesthetics  
 
 
 
 

1. Design Fundamental  
2. Design Studio 
3. Design Innovation 
4. Thainess 

DB 511 Innovation and Technology in Design for Business 
DB 512 Thainess and Design for Business 
DB 513 Design Studio for Business 
DB 515 Digital Media Promotion 
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ELO - 02 สามารถจัดการและสื่อสารแนวคิดด้านการออกแบบเพ่ือต่อยอดในด้านธุรกิจ 

Specific skills 
(1) 

Generic Skills 
(3) 

Knowledge 
(4) 

รายวิชา 
(4) 

1. Business 
Communication 

1. Communication  
2. IT Skill 
3. Management 

1. Consumer  
2. Suppliers 
3. Digital Innovation  
4. Business Process 
Management 

DB 501 Research and Development in Design 
DB 515 Digital Media Promotion 
DB 523 Business Communication 
DB 525 Digital Marketing for Designer 

ELO – 03 สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการออกแบบที่สอดคล้องกับกระแสธุรกิจ  

Specific skills 
(3) 

Generic Skills 
(4+6+3) 

Knowledge 
(4+2+3) 

รายวิชา 
(4+9+1) 

1. Design Trends  1. Design Thinking 
2. Problem solving 
3. Design Aesthetics  
4. Decision Making 

1. Design Fundamental  
2. Design Studio 
3. Design Innovation 
4. Thainess 

DB 511 Innovation and Technology in Design for Business 
DB 512 Thainess and Design for Business 
DB 513 Design Studio for Business 
DB 516 Seminar in Design Studio for Business 

2. Business 
Trends 

1. Consumer and Market 
Analysis 
2. Decision Making 
3. Writing BMC 

1. Trend and Business 
2. Business Process 
Management 

DB 521 Business Perspective 
DB 522 Consumer Insight and Centric 
DB 514 Trends and Current Issue in Design for Business 
DB 515 Digital Media Promotion 
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4. Management 
5. Professional ethics 
6. Business 
Communication 

DB 523 Business Communication 
DB 524 Innovation and Startup for Entrepreneurs 
DB 525 Digital Marketing for Designer 
DB 526 Social Enterprise 
DB 527 Seminar in Consumer Behavior             

3. Research and 
Development in 
Design for 
Business 

1. IT Skill 
2. R/W Skill (Thai/Eng 
Proficiency) 
3. Responsibility 

1. Research Methodology 
2. Literature Review 
3. Ethics  

DB 501 Research and Development in Design 

ELO - 04 สามารถบริหารและจัดการธุรกิจ SMEs ด้านการออกแบบ 

Specific skills 
(3) 

Generic Skills 
(4+6+2) 

Knowledge 
(4+3+3) 

รายวิชา 
(5+9+3) 

1. Design Trends  1. Design Thinking 
2. Problem solving 
3. Design Aesthetics  
4. Decision Making 

1. Design Fundamental  
2. Design Studio 
3. Design Innovation 
4. Thainess 

DB 511 Innovation and Technology in Design for Business 
DB 512 Thainess and Design for Business 
DB 513 Design Studio for Business 
DB 515 Digital Media Promotion 
DB 516 Seminar in Design Studio for Business 
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2. 
Entrepreneurship 

1. Consumer Insight 
2. Decision Making 
3. Writing BMC 
4. Management 
5. Professional ethics 
6. Business 
Communication 

1. Consumer Behavior 
2. Business Process 
Management 
3. Digital Innovation 

DB 521 Business Perspective 
DB 522 Consumer Insight and Centric 
DB 514 Trends and Current Issue in Design for Business 
DB 515 Digital Media Promotion 
DB 523 Business Communication 
DB 524 Innovation and Startup for Entrepreneurs 
DB 525 Digital Marketing for Designer 
DB 526 Social Enterprise 
DB 527 Seminar in Consumer Behavior                                
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date [3, 4, 5, 
6] 

ตาราง 9: แผนการศึกษาแต่ละชั้นปี 

แผน ก แบบ ก2 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา                                    ชื่อวิชา            หน่วยกิต 

อธ501 วิจัยและพัฒนาเพ่ือการออกแบบ 3(2-2-5) 

อธ511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 

อธ521 แนวคิดเชิงธุรกิจ 3(2-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา                                    ชื่อวิชา            หน่วยกิต 

อธ512 วิถีไทยและการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 

อธ513 แนวคิดและปฏิบัติการด้านการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(1-4-4) 

อธ522 ข้อมูลเชิงลึกและความส าคัญของผู้บริโภค 3(2-2-5) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา                                    ชื่อวิชา            หน่วยกิต 

- วิชาเลือก  6 

ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา                                    ชื่อวิชา            หน่วยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 9 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 

*หมายเหตุ นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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แผน ข 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา                                    ชื่อวิชา            หน่วยกิต 

อธ502 วิจัยเพื่องานสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

อธ511 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 

อธ521 แนวคิดเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก  3 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา                                    ชื่อวิชา            หน่วยกิต 

อธ512 วิถีไทยและการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 

อธ513 แนวคิดและปฏิบัติการด้านการออกแบบเพ่ือธุรกิจ 3(1-4-4) 

อธ522 ข้อมูลเชิงลึกและความส าคัญของผู้บริโภค 3(2-2-5) 

 วิชาเลือก  3 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา                                    ชื่อวิชา            หน่วยกิต 

 วิชาเลือก 9 

สพท681 สารนิพนธ์ 3 

รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา                                    ชื่อวิชา            หน่วยกิต 

สพท681 สารนิพนธ์ 3 

รวมจ านวนหน่วยกิต 3 

*หมายเหตุ นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 จากแผนการเรียนตลอด 2 ปีการศึกษา สามารถจ าแนกแผนการให้ความรู้และการฝึกทักษะแก่นิสิตแต่ละชั้นปี 

Learning 
Outcome 

ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา 

1/1 1/2 2/1 2/2 

1. สามารถวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อน ามาพัฒนาในงานออกแบบ 

SS 1.1 DB 521 Business 
Perspective 

DB 522 Consumer Insight and 
Centric 

    

SS 1.2 DB 511 Innovation and 
Technology in 
Design for Business 

DB 512 Thainess and Design 
for Business 

    

   DB 513 Design Studio for 
Business 

    

2. สามารถจัดการและสื่อสารแนวคิดด้านการออกแบบเพื่อต่อยอดในด้านธุรกิจ 

SS 2.1 DB 501 Research and 
Development in 
Design 
 
 
 

DB 523 Business 
Communication 

DB 525 Digital Marketing 
for Designer 
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3. สามารถสร้างนวัตกรรมด้านการออกแบบท่ีสอดคล้องกับกระแสธุรกิจ โดยใช้วิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 

SS 3.1 DB 511 Innovation and 
Technology in 
Design for Business 

DB 512 Thainess and Design 
for Business 

    

   DB 513 Design Studio for 
Business 

    

SS 3.2 DB 521 Business 
Perspective 

DB 522 Consumer Insight and 
Centric 

DB 525 Digital Marketing 
for Designer 

  

   DB 523 Business 
Communication 

DB 524 Innovation and 
Startup for 
Entrepreneurs 

  

SS 3.3 DB 501 Research and 
Development in 
Design 
 
 
 
 
 

      



                        หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ (หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2558)     26 | Page 
 

4. สามารถบริหารและจัดการธุรกิจ SMEs ด้านการออกแบบ 

SS 4.1 DB 501 Research and 
Development in 
Design 

DB 512 Thainess and Design 
for Business 

    

 DB 511 Innovation and 
Technology in 
Design for Business 

DB 513 Design Studio for 
Business 

    

SS 4.2 DB 521 Business 
Perspective 

DB 522 Consumer Insight and 
Centric 

DB 524 Innovation and 
Startup for 
Entrepreneurs 

  

   DB 523 Business 
Communication 

DB 525 Digital Marketing 
for Designer 

  

SS 4.3     DB 502 Seminar in 
Research and 
Development in 
Design for 
Business 

GRI 681 Independent Study 
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AUN-QA Criterion 4 : Teaching and Learning Approach 
 
AUN-QA Criterion 4 – Checklist 

4 Teaching and Learning Approach 1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 
       

4.2 Teaching and learning activities are constructively 
aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes [2, 3, 4, 5] 

       

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long 
learning [6] 

       

 Overall opinion        
 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 
[1] 

 ปรัชญาศึกษาของหลักสูตร คือ “การออกแบบเพ่ือธุรกิจบนพ้ืนฐานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสังคม และ      
วัฒธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยึดหลักการพัฒนานิสิตโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ และเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบที่มีทักษะแตกต่างกัน กับสิ่งที่ก าลังเรียน และให้
แนวคิดด้านการจัดการ ธุรกิจดิจิทัล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มท าโครงการ หรือท าวิจัยและพัฒนาอย่างเป็น
ระบบในเรื่องที่ตนเองสนใจโดยอิสระ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และ
เผยแพร่ความรู้ ผ่านทางการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความเป็นสากลโดยการส่งผู้เรียนเข้าร่วม 
การประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งนี้ คณะ
กรรมการฯ ได้มีการเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาที่ใช้เป็นฐานในการออกแบบวิธีการเรียนรู้ในหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้
เสียได้รับทราบ 
 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยออกแบบให้สะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย
ใช้การสอนแบบ Active learning มุ่งให้ผู้เรียนให้เกิดการน าเสนอ ค้นคว้านอกชั้นเรียน วิพากษ์วิจารณ์ การน าเสนอ
กรณีศึกษา และการน าเสนอข้อคิดจากประสบการณ์การท างาน หลักสูตรได้จัดเตรียมวิทยากรพิเศษในแขนงต่างๆ
ที่มาจากวิชาชีพจริง รวมถึงกลุ่มนักวิชาการด้านการออกแบบ ธุรกิจ และธุรกิจดิจิทัลในระดับประเทศรวมถึง



                        หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ (หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2558)     28 | Page 
 

วิทยากรจากต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถตกผลึกตามปรัชญาของหลักสูตรที่
สามารถใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณค่าแก่สังคม อีกทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงโดยให้นิสิตได้ลงพ้ืนที่ในการเก็บ
ข้อมูลวิจัย การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงลึก โดยจัดโครงการปฏิบัติการทักษะการเก็บข้อมูลวิจัยโดยจัดกิจกรรมเต็ม 3 
วัน ณ จังหวัดชลบุรี  

 

 
ภาพโครงการปฏิบัติการทักษะการเก็บข้อมูลวิจัย 

 
หลักสูตรยังมีการให้นิสิตเข้าร่วมน าเสนอผลงานในรูปแบบงานสร้างสรรค์  และเข้าร่วมการประชุม และร่วม

ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Social Science Art and Media International Conference ซึ่ง
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศรวม 8 ประเทศ  นอกจากนี้ยังมี
การน าผู้เรียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ และเข้าอบรมตามความร่วมมือกับ  รวมถึงการเชื่อมโยงการศึกษากับนิสิต
ระดับปริญญาตรี โดยจัดสถานการณ์ให้เรียนเป็นผู้วิพากย์ผลงานของนิสิตในระดับปริญญาตรี ในโครงการแสดง
นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ในสาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนา และต่อยอดผลงานสู่การพัฒนาสังคม 
 

 
ภาพนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ที่ ศุนย์การค้า Central world 
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ภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ Social Science Art and Media International Conference 
 
หลักสูตรได้จัดอบรมนิสิตตามความร่วมมือกับ Domus Academy ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี ใน

หลักสูตร MA in Business Design รวมถึงได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการออกแบบ และธุรกิจการออกแบบใน
ประเทศอิตาลี  

 

 
ภาพโครงการอบรมนิสิตตามความร่วมมือกับ Domus Academy ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี 

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยังได้ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการประจ าชั้นปี ท า

หน้าที่ดูแล และให้ค าปรึกษาทางวิชาการ หากผู้เรียนต้องการเรียนรู้หรือสนใจศึกษาในรายวิชาใดเพ่ิมเติม หรือหาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการประจ าชั้นปีพิจารณาร่วมกับนิสิตพบว่าจ าเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใดเพ่ิมเติม ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการประจ าชั้นปีน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณา และด าเนินการประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้นิสิตได้เรียนรู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป  
ประเมินผล 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 

ปรัชญาการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ใช้เป็นฐานในการออกแบบวิธีการเรียนรู้ ให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ผ่าน
การให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
Research based, Case study, Project based, การศึกษาดูงาน และโดยเฉพาะ Blended learning ซึ่งจะช่วย
ฝึกให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น Endnote รวมถึงการท าบรรณทัศน์ หรือ
การศึกษาประเด็นหัวข้อต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการสัมมนา เป็นต้น  นอกจากนี้มีการอบรมการใช้โปรแกรม 
ZocialEye ให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ตลาดทาง Social Media ภายใต้ MOU กับบริษัท Wise sight ซ่ึง
เป็นประโยชน์มากมายกับการใช้งาน Big data ในการท างานสื่อ และการออกแบบตลอดชีวิต 
 

 
ภาพการอบรมการใช้โปรแกรม ZocialEye ให้แก่นิสติบัณฑติศึกษา 
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AUN-QA Criterion 5 : Student Assessment 
 
AUN-QA Criterion 5 – Checklist 

5 Student Assessment 1 2 3 4 5 6 7 
5.1 The student assessment is constructively aligned to 

the achievement of the expected learning outcomes 
[1, 2] 

       

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
[4, 5]  

       

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6, 7] 

       

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps 
to improve learning [3] 

       

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]        
 Overall opinion        

 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes [1, 2] 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ที่สอดคล้องกับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
การคัดเลือกนิสิตใหม่  

1) ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ดังนี้ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
2) จัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
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การวัดประเมินผลในระหว่างการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้มีการวัดประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังเป็นระยะ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น 

 การประเมินแต่ละรายวิชา ซึ่งตรวจสอบความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา 

 การตรวจสอบการวิจัย (Concept Paper) เพ่ือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต โดยเป็น
การบูรณาการความรู้ทางด้านการวิจัย และการสื่อสาร โดยใช้รายวิชาที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

 การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (Research Proposal) โดยนิสิตศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในหลักสูตร และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และผ่านการตรวจสอบการวิจัยแล้ว จึงจะมี
สิทธิสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ซึ่งจะประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต  

 การสอบจบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ใช้วิธีการและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ที่ก าหนด รวมถึงการประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเมินผลงาน
ปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ของนิสิต  

 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and communicated to students [4, 5] 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้เผยแพร่และสื่อสารหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการ และเครื่องมือการ
ประเมินให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตปัจจุบันได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน นอกเหนือจากนี้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ยังได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นิสิตรับทราบผ่าน มคอ. 3 และ course syllabus 
ซึ่งนิสิตสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ของภาควิชา และ www.tqf.swu.ac.th 
 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment [6, 7] 

Explain 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้แจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดประเมินผลนิสิตให้ทราบทั่วกัน

เพ่ือความเป็นธรรมทุกต้นภาคการศึกษา โดยผู้สอนรายวิชาต้องเปิดโอกาสให้นิสิตได้ท าความเข้าใจและท าความตก
ลงร่วมกันกับผู้สอนถึงวิธีและเกณฑ์ในการประเมินที่เหมาะสมได้  โดยจะใช้การเรียนในชั่วโมงแรกของทุกภาค
การศึกษา  และในทุกสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมทวนสอบผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันในการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  

นอกจากนี ้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีนโยบายที่ให้นิสิตทุกระดับประเมินการสอนผ่านระบบ  
ปค 003 โดยนิสิตในแต่ละรายวิชาต้องประเมินไม่ต่ ากว่า 75 เปอร์เซนต์ โดยถือเป็น KPI ของอาจารย์ผู้สอนที่จะต้อง
กระตุ้นให้นิสิตประเมินการสอน 
 

http://www.tqf.swu.ac.th/
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning [3] 

 โดยปกติรายวิชาของหลักสูตรจะเป็นการส่งชิ้นงานในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานที่เป็นงานวิชาการ 
งานวิจัย งานนวัตกรรม งานผลิตสื่อต่างๆ โดยผู้สอนจะมีการให้ส่งเป็นระยะ และในแต่ละวิชาจะมีหลายชิ้นงานใน
การประเมินผล ดังนั้นผู้สอนจะสามารถวิจารณ์และประเมินผลเป็นช่วงระยะต่างๆ และชี้แนวทางในการแก้ไขและ
ปรับปรุงในระยะถัดไป หรือในงานชิ้นถัดไป สิ่งนี้ท าให้การประเมินผลสามารถท าได้อย่างทันท่วงที 
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีช่องทางการเข้าถึงผลการประเมิน และมีช่องทางให้นิสิตสามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ที่ 
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.cosci.swu.ac.th  และ https://www.facebook.com/cosciswu 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนให้มีการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
1) กรณีท่ีนิสิตก าลังศึกษาอยู่ หากนิสิตมีปัญหาหรือมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ สามารถด าเนินการ 
เขียนข้อร้องเรียน โดยส่งข้อร้องเรียนไปได้ท่ี (ผ่านช่องทางใดทางหนึ่ง) 

 อาจารย์ประจ ารายวิชา  

 อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตในแต่ละระดับ 

 คณบดี โดยมีสายตรงคณบดีผ่านทางเวปไซด์ และมีช่องทางการประเมิน ปค 003 ที่สามารถ 

 ร้องเรียนโดยตรงได้ถึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี 

 ผ่านระบบออนไลน์ของวิทยาลัยในรูปแบบอื่นๆ เช่น Line : COSCISWU   
หรือ Facebook เป็นต้น 

2) ผู้รับข้อร้องเรียนทั้ง 4 ช่องทาง น าประเด็นข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเข้าพิจารณาใน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันในการหาแนวทางด าเนินการจัดการกับข้อร้องเรียน 
ของนิสิต หรือตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
4) อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการตามแนวทางด าเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนจากท่ีประชุม  
แล้วแจ้งผลต่อนิสิต 

 
  

http://www.cosci.swu.ac.th/
https://www.facebook.com/cosciswu
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AUN-QA Criterion 6 : Academic Staff Quality 
 

6 Academic Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

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] 

       

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured 
and monitored to improve the quality of 
education, research and service [2] 

       

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics 
and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [4, 5, 6, 7] 

       

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

       

6.5 Training and developmental needs of academic 
staff are identified and activities are implemented 
to fulfil them [8] 

       

6.6 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service [9] 

       

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

       

 Overall opinion         
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6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and 
service [1]  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ ได้มีนโยบายด้านอัตราก าลังอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐานของ สกอ. และตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนการ
สอน การวิจัย และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์อัตราก าลังคนในหลักสูตรระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี  
เพ่ือใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของหลักสูตร สามารถสรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
ตาราง 6.1 แสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
 

ประเภท 
เพศ
ชาย 

เพศ
หญิง 

รวมทั้งหมด ร้อยละของอาจารย์ที่
ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

จ านวน FTEs 

ศาสตราจารย์ - - -   
รองศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 1 7  100 
อาจารย์ประจ า (Full-time Lecturers) 5 7 12  100 
อาจารย์พิเศษ (Part-time Lecturers) - - -   
อาจารย์รับเชิญพิเศษ (Visiting 
Professors/Lecturers) 

- - -   

                      รวม 11 8 19 34.75 100 
*จ านวนบุคลากรสายวิชาการ ณ วันท่ี 14 พ.ค. 61 (ระบุวันที่ท่ีเก็บข้อมูล และวิธีในการค านวณคา่ FTEs ของบุคลากรสายวิชาการ) 

  
หลักสูตรได้น าค่า FTES มาเป็นฐานในการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร           

การพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเตรียมคนเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุ โดย 
 เมื่อวิเคราะห์ค่า FTES แล้ว พบว่า มีบุคลากรในหลักสูตรเพียงพอ และไม่มีต าแหน่งที่เกษียณอายุ ซึ่งหากผลการ
วิเคราะห์ FTEs พบว่า มีอัตราก าลังไม่เพียงพอ หลักสูตรจะด าเนินการเสนอขอกรอบอัตราก าลังต่อคณะและ
มหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 ในขณะเดียวกัน หลักสูตรก็ได้มีการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิที่เหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พบว่า หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คิด
เป็นร้อยละ 100 ซึ่งเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์ในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 อีกทั้ง หลักสูตรได้มีการส ารวจข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นปัจจุบันและในรอบ 5 ปี 
ที่ผ่านมา รวมถึงส ารวจความเชี่ยวชาญของอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
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วิทยาลัย โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การ
เป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นการก ากับมาตรฐานอาจารย์ในหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 นอกจากนี้ หลักสูตร ได้น าการวิเคราะห์ FTEs มาเป็นข้อมูลในการวางแผนความก้าวหน้าในสายงาน โดยได้
จัดท าแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยระบุจ านวนของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ที่เป็นเป้าหมายในแต่ละปี และได้ให้อาจารย์จัดท าแผนการพัฒนาผลงานเพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่ง
ทางวิชาการของตนเอง ซึ่งทางหลักสูตรได้มีการผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้อาจารย์ทุกท่านเข้ารับการ
อบรมให้ความรู้ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ ผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการที่คณะและมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น และหลักสูตรได้มีการก ากับติดตามการพัฒนาผลงานเพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แต่ละ
ท่าน โดยให้รายงานความก้าวหน้าของตนเองต่อการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม และมหาวิทยาลัยได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีการมอบของที่ระลึกในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯและที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service [2] 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้วิเคราะห์อัตราส่วนของบุคลากรต่อผู้เรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตาราง 6.2 แสดงอัตราส่วนของบุคลากรต่อผู้เรียน (Staff-to-student Ratio) ระดับปริญญาโท 

ปีการศึกษา 
ค่า FTEs ของบุคลากร 

สายวิชาการ 
FTEs ของผู้เรียน 

อัตราส่วนบุคลากร 
ต่อผู้เรียน 

 2561  34.78 417 1:1.83 
*อัตราส่วนบุคลากรต่อผู้เรียน (Staff-to-student Ratio)  (ระบุวิธีในการค านวณค่า FTE ของผู้เรียน) 
 

วิธีการค านวณ 
 FTEs ของผู้เรียน    = หน่วยกิต * จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนจริง 
 ค่า FTEs ของบุคลากรสายวิชาการ  =  FTEs ของผู้เรียน/12 
 อัตราส่วนบุคลากรต่อผู้เรียน         = ค่า FTEs ของบุคลากรสายวิชาการ/จ านวนอาจารย์ 
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6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated [4,5,6,7] 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบ  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
หรือ 
 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบ         
สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และต้องส าเร็จการศึกษาภายใน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่บรรจุ 
  3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผล
การทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ 
  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 คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย คณบดี ตัวแทนกรรมการประจ าคณะ และตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งจะมี
เกณฑ์การให้คะแนนวัดคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้านบุคลิกภาพความเป็นครู และ
ด้านจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม  

 5. ด าเนินการกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร และประกาศผลตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย 
 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสกอ.            
คือ อาจารย์ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รวมถึงเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัยที่
ก าหนดให้อาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยหลังปริญญาเอกเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาผ่านคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ และเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการกลั่นกรอง สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
และรายงานการเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
และประสบการณ์โดยกระจายภาระงานตามความเชี่ยวชาญ 
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 

บุคลากรสายวิชาการในหลักสูตรทุกท่าน ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ด้วย
แบบประเมินที่วิทยาลัยฯ จัดท าข้ึนภายใต้กรอบสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย โดยประเมินตาม 
KPI ของบุคลากรสายวิชาการตามภาระงานและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วย 

1) การเรียนการสอน 
2) การวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ 
3) การบริการวิชาการ 
4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพนิสิต 
5) ภาระงานของส่วนกลาง 
6) ภาระงานยามยุทธศาสตร์หรือภาระงานตามวิสัยทัศน์ 

 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ประกอบด้วย 
 สมรรถนะหลักมหาวิทยาลัย 

1) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
2) การท างานอย่างชาญฉลาด 
3) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
4) ความคิดสร้างสรรค์ 
5) ความยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม 

 สมรรถนะประจ าสายงาน 
1) ทักษะการจัดการเรียนการสอน 
2) ทักษะการวิจัย 
3) ทักษะการบริการวิชาการ 
4) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
5) สั่งสมความเชี่ยวชาญ 

  
 นอกจากนี้ยังมีการประเมินผู้สอนจากความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
การสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา โดยด าเนินการในทุกภาคการศึกษาผ่านระบบ supreme เข้าถึงได้ที่ : 
http://supreme.swu.ac.th/register/index.php ซึ่งฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยฯจะส่งผลการประเมินให้หัวหน้าสาขา 
เพ่ือแจ้งประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการ
สนับสนุนการเรียนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป 
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6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them [8] 

ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ได้ด าเนินการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 
ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัย มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ เช่น บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่จัดโครงการสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ ในรูปแบบต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ อาจารย์สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุน
งบประมาณส าหรับการน าเสนอผลงาน ทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองในทุกๆ หลักสูตร 
 โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในปีการศึกษา 2561 โดยการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  รายละ 40,000 บาท โดยสามารถขอทุนการน าเสนอผลงานใน
ต่างประเทศเพ่ิมได้  และมีประกาศของวิทยาลัยฯที่ชัดเจน  และมีโครงการสัมมนาวิชาการ ที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
อาจารย์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยในทุกๆหลักสูตรร่วมกัน โดยคณะได้ด าเนินการการพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้แก่คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรได้ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ส อนเข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ที่ทางวิทยาลัยฯจัดขึ้นเป็นประจ า เช่น โครงการอบรมการเขียนบทความทาง
วิชาการ การเขียนบทความวิจัย เป็นต้น และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อของคณาจารย์ การฝึกอบรมระยะสั้นและ
ระยะยาว การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ 
และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน า ในต่างประเทศด้วย 
 หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก าหนดไว้ใน
แผนงานของภาควิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ มีดังนี้ 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ได้มีกระบวนการในการปฐมนิเทศ แนะน าอาจารย์ใหม่ และอาจารย์
พิเศษให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักสูตร แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การตัดเกรด  แนะน าสถานที่          
สิ่งอ านวยความสะดวก บุคลากรสายปฏิบัติการ รวมทั้งนโยบายของสาขาวิชา คณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน และนโยบายมหาวิทยาลัย  
 2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (1) ส่งเสริมให้คณาจารย์น านิสิตศึกษาดูงาน และเรียนรู้จากหน่วยงานชั้นน าต่าง ๆ  
  (2) สนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยจัด
งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยในทุกระดับ 
  (3) เป็นผู้น าในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
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และเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมโครงการ เพ่ือพัฒนาตนเองแล้วจะรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองทุนประจ าวิทยาลัยฯเพ่ือสรุปประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งเสนอแนวทางการ น าไป ใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างานให้ดียิ่งขึ้น โดยที่ประชุมก็จะให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตนเอง
ต่อไป 
 นอกจากนี้ หลักสูตรได้มีการกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ ที่อยู่ในฐานวารสารที่มีคุณภาพ เช่น TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือมีการ
น าเสนองานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมถึงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service [9] 

สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ ได้ด าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คน โดยรวบรวมเอกสารการประเมินในลักษณะการจัดเก็บเป็นแฟ้มของแต่ละคน  ให้หัวหน้าภาควิชา แจ้งให้
ประธานหลักสูตรและส่งต่อให้ฝ่ายบุคคลของวิทยาลัยฯ  และเมื่อผลคะแนนกลับไปยังแต่ละท่าน จะมีการเขียนการ
ปรับปรุงและชมเชย จากคณบดีและหัวหน้าสาขาฯ เพ่ือเป็นข้อมูลในการยกย่อง ชื่นชม และ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร อีกทั้งเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรด้วย 
 นอกจากนี้ยังมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการและสร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ 
ให้กับทางสาขาและวิทยาลัยฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯอีกด้วย 
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement [10] 

หลักสูตรได้วางแผน และด าเนินการติดตามจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจ าหลักสูตร โดยมี
การปรับปรุงข้อมูลผลงานทางวิชาการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยอาจารย์ทุกคนจะต้องเข้ามากรอกข้อมูลผลงาน
วิชาการของตนเองในแบบฟอร์ม ประวัติและผลงานอาจารย์ เข้าถึงได้จาก Drive Team บน Google Drive  
ที่ก าหนดการเข้าถึงส าหรับอาจารย์ทุกคนในหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรและอาจารย์สามารถวางแผนการจัดท าผลงาน
วิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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AUN-QA Criterion 7 : Support Staff Quality 
 

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
7 Support Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

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 [1] 

       

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

       

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

       

7.4 Training and developmental needs of support 
staff are identified and activities are implemented 
to fulfil them [4] 

       

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

       

 Overall opinion        

 
7.1 Support staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, 
and retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and service [1] 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ มีระบบสนับสนุนนิสิตดังต่อไปนี้ 
 1) ทางสาขาฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน ที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงาน และให้บริการในเรื่องงาน  
สารบรรณ การจัดท าเอกสาร การนัดหมายและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ให้กับคณาจารย์
นิสิตในภาควิชาฯ อีกทั้งทางวิทยาลัยฯ ยังมีระบบการจัดการเฉพาะส่วนงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของ
สาขา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ จ านวน 3 คน ฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ จ านวน 3 คน 
 2) ทางวิทยาลัยฯจึงได้จัดท าส่วนของการค้นคว้าด้วยตนเองในห้องพักของนิสิตปริญญาโทสาขาฯ โดยมีการ
เก็บรวบรวมปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อและนวัตกรรม วารสารวิชาการ E-Book หนังสือและต าราเรียน ให้กับ
นิสิตที่สนใจศึกษาค้นคว้า อีกทั้งยังมีฐานข้อมูลที่นิสิตสามารถเข้าไปค้นคว้างานด้านการออกแบบ การบริหารธุรกิจ 
และมีห้องสมุดของมหาวิทยาลัยให้บริการสืบค้น เอกสาร ต ารา บทความ และฐานข้อมูลด้านการวิจัย อย่างเพียงพอ 
โดยห้องสมุดมีระบบการสืบค้นข้อมูลที่เรียกว่า SWU discovery ในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลการสืบค้นจาก
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หลายๆ ฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ รวมทั้งมีบริการข้อมูลห้องสมุดผ่าน Application SWU lib ที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของห้องสมุด ทรัพยากร ฐานข้อมูลล่าสุด และนิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการยืมคืน
หนังสือของตนเองได้ตลอดเวลา 
 3) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมากับการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยฯ  ได้ท าการแก้ปัญหา
ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ รวมถึงสภาพแวดล้อมการเรียน โดยการจัดหาที่พักส าหรับนิสิตปริญญาโทเพ่ือการ
ค้นคว้าศึกษา และยังด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนสตูดิโอส าหรับฝึกปฏิบัติการด้านสื่อ อีกท้ังด าเนินการก่อสร้างห้อง
ออดิทอเรียม และห้องบันทึกเสียงเพ่ืองานสื่อประเภทต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และยังได้เพ่ิมบริการระบบ
เครือข่ายไร้สายในห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนเรียนการสอน และความสะดวกสบายให้แก่คณาจารย์
และนิสิต  
 4) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการจัดฝึกอบรมความรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการท าปริญญา
นิพนธ์ระดับปริญญาโทให้กับนิสิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนิสิตในการเรียนการสอนและการท า
ปริญญานิพนธ์ เช่น การเขียนบทความวิจัยเผยแพร่ ภาษาอังกฤษ i-thesis endnote ให้แก่ทั้งคณาจารย์และนิสิต 
 5) ทางสาขาฯ มีทุนสนับสนุนการเรียนส าหรับนิสิตให้ไปฝึกอบรมในต่างประเทศทั้งสิ้น 8 ทุน ทุนละ 
49,000บาท อีกทั้งการท าปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา การน าเสนอ การตีพิมพ์บทความวิจัยในไทยและ
ต่างประเทศ และในส่วนของคณาจารย์นั้นในสาขาฯ ทางวิทยาลัยฯมีทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนอบรม                
ทุนน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศตามประกาศของวิทยาลัยที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการในการขอทุนโดย
ผ่านหัวหน้าสาขา มายังท่ีประชุมกลั่นกรองทุนสนับสนุนบุคลากร และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามข้ันตอน 
 
7.2 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated [2] 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ มีระบบการจัดการเจ้าหน้าที่ดังนี้ 
 1) มีระบบการรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน โดยผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อก าหนดใน
การท างาน(TOR) ที่ชัดเจน 
 2) ระบบการจัดสอบความรู้พื้นฐานและสัมภาษณ์ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
 3) มีระบบการประเมิน 2 ครั้งต่อปี 
 4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนมีทุนสนับสนุนการศึกษา ทุนอบรม ทุนน าเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ
ตามประกาศของวิทยาลัยที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการในการขอทุนโดยผ่านหัวหน้าสาขามายังที่ประชุมกลั่นกรองทุน
สนับสนุนบุคลากร  และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามข้ันตอน เช่นเดียวกับคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ 
 5) มีการประชุมส านักงาน เพ่ือสื่อสารกันเป็นประจ าทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
 6) มีระบบในการรายงานการขาด ลา และมาสาย แก่หัวหน้างาน และเจ้าตัวทุกเดือนเป็นลายลักษณ์ 
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7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3] 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการประเมินและสนับสนุนบุคลากรมีระบบการประเมินบุคลากรปีละ 2 
ครั้ง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ และท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานก่อนรับการประเมินทุกครั้งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them [4] 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการส่งเสริมให้บุคลากรในวิทยาลัยฯเข้าร่วมการฝึกอบรมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น การอบรมงานสารบัญ การอบรมงานพัสดุ
การอบรมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามระเบียบการคลัง เป็นต้น 
 
 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service [5] 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีการส่งเสริม โดยการจัดสรรทุนการฝึกอบรม ทุนวิจัย และทุนการศึกษา
ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และมีการประเมินผลขึ้นเงินเดือนเพื่อเป็นขวัญก าลังใจส าหรับผู้ปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง 
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AUN-QA Criterion 8 : Student Quality and Support 
 
AUN-QA Criterion 8 – Checklist 

8 Student Quality and Support 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria 
are defined, communicated, published, and up-
todate [1] 

       

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated [2] 

       

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload [3] 

       

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 
competition, and other student support services 
are available to improve learning and 
employability [4] 

       

8.5 The physical, social and psychological 
environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being [5] 

       

 Overall opinion        

 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published and up-to-date [1] 

มีระบบการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร เพ่ือคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีความสุข สามารถส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มีการลาออกในระหว่างที่ก าลังศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนานิสิตในระหว่างที่ก าลังศึกษา 
โดยหลักสูตรได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมพัฒนาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
นิสิต และส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรมีระบบกลไก และการประเมินผลการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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 1. ก าหนดจ านวน และคุณสมบัติของผู้สมัครที่รับ จ านวน 20 คน ต่อ 1 ปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
การรับสมัครนิสิตที่ก าหนดใน มคอ.2 ของหลักสูตรฯ 
 2. หลักสูตรท าการประชาสัมพันธ์ ทั้งการไปประชาสัมพันธ์โดยตรงในสถาบันการศึกษาเป้าหมาย และผ่าน
สื่อชนิดต่างๆ เช่น Poster, แผ่นพับ, และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
 3. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศเรื่องการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร 
 4. ก าหนดให้ผู้สมัครจะต้องส่งโครงร่างส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต (Thesis Proposal) 
ประกอบการสมัคร และน าเสนอโครงร่างดังกล่าวในวันสอบสัมภาษณ์ และสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่จัดโดย
บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 
 5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะกรรมบริหารหลักสูตร ได้มอบหมายให้
กรรมการจากหลักสูตร 3 ท่าน ท าการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ แจ้งผลการพิจารณาให้ที่ประชุมหลักสูตรรับทราบ
และส่งผลไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในภาพรวมและประกาศผลการรับนิสิตอย่างเป็นทางการโดยระบบของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 6. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ถ้าจ านวนนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้า
ศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับเข้า จะท าการเปิดรับในรอบ 2 ต่อไป 
 7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินการ 
 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
[2] 

หลักสูตรได้มีเกณฑ์การคัดเลือกเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 1. มีความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบ ไม่ต่ ากว่า 450 คะแนน (Paper) หรือ 133 
คะแนน (CBT) หรือ 45 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.0 และผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับ
ถึงวันเปิดภาคเรียน หรือ คะแนนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 
 2. มีคะแนนการสอบสัมภาษณ์วิชาการ ด้านบุคลิกภาพและความเชื่อมั่นในตัวเอง, ด้านความสามารถใน
การสื่อสาร, ด้านความใฝ่รู้, ด้านเจตคติและความสนใจในวิชาเอก, ด้านการเห็นแก่ส่วนรวมความรับผิดชอบและมี
น้ าใจ ไม่ต่ ากว่า 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
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8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, 
and workload [3] 

 หลักสูตรได้มีการสร้างระบบเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
จนถึงการท าปริญญานิพนธ์ ดังนี้ คือ 
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรและ
ระบบการเรียนการสอน ระยะเวลาในการเรียน ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนต่างๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น การแนะน าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร แนะน าการใช้บริการทางการเรียน
การสอน ห้องพักนิสิตส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แนะน าการใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง
สตูดิโอ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียน เป็นต้น  

 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปส าหรับชั้นปีที่ 1 
 2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่นิสิตสนใจ เมื่อนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 เพ่ือ
ท าหน้าที่ดูแล ให้ค าแนะน า วางแผนการเรียนและการท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา ซึ่งการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  มีหน้าที่ 
เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแนวทางการวิจัย ก าหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์ร่วมกับนิสิต 
 3. นิสิตเสนอสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
 4. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ดูแลให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจาก
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบโครงร่างฯให้มีผลงานวิจัยตามที่ได้น าเสนอไว้ และตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด และท าการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ยังดูแลให้
ค าแนะน าแก่นิสิตในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และการตีพิมพ์
ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ 

ภาพระบบติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ตารางแสดงจ านวนนิสิตในหลักสูตร 
ระดับการศึกษา/รหัส จ านวนรับ จบการศึกษา คงค้าง 

ปริญญาโท/รหัส 60 8 - 8 

ปริญญาโท/รหัส 61 15 - 15 

รวม 23 - 23 

         *ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 62 
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ตารางแสดงความก้าวหน้าในการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ ของนิสิต 
ระดับการศึกษา/รหัส รายงาน 

มโนทัศน์ 

สอบเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์ 

สอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ 

เผยแพร่

ผลงาน 

รวม 

ปริญญาโท/รหัส 60 - 8 - - 8 

ปริญญาโท/รหัส 61 - - - - - 

รวม - 8 - - 8 

         *ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 62 
 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability [4]  

หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้กับนิสิตโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ทันสมัย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตจริง โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือ เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ เช่น การฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ( i-Thesis), และฝึกอบรม
การใช้ โปรแกรม Endnote การอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลัก APA เป็นต้น 
 อีกทั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 
Social Sciences, Arts And Media International Conference ซึ่งนิสิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีส่วน
ร่วมและน าเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ในประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว 
 
8.5 The physical, social, and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being [5] 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ มีห้องเรียนแบบบรรยาย ห้องเรียนแบบ
ปฏิบัติการ มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์aการเรียนการสอน สัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่บริหารจัดการโดย งานวิชาการ 
งานบริการสื่อเทคโนโลยีและงานอาคารสถานที่  มีห้องประชุมขนาดเล็กที่ห้องพักคณาจารย์ประจ าสาขา เพ่ือให้
ค าปรึกษานิสิต การประชุมกลุ่มย่อย ส าหรับอาจารย์และนิสิต มีพ้ืนพักผ่อนส าหรับนิสิต ในเวลาก่อนเข้าเรียน  
พักกลางวัน หลังเลิกเรียน และวันหยุด โดยจัดท าโต๊ะ เก้าอ้ีที่สะดวกสบาย เพียงพอ มีจุดต่อสายไฟ มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต มีตู้ให้บริการเครื่องดื่ม มีพ้ืนทีส่่วนกลางใช้ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมกลุ่มที่สามารถ
ขอใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่งานบริการสื่อเทคโนโลยีและงานอาคารสถานที่ มีการการรักษาความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร 
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AUN-QA Criterion 9 : Facilities and infrastructure 
 

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 

9 Student Quality and Support 1 2 3 4 5 6 7 

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] 

       

9.2 The library and its resources are adequate and 
updated to support education and research [3,4] 

       

9.3 The laboratories and equipment are adequate 
and updated to support education and research 
[1,2] 

       

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure 
are adequate and updated to support education 
and research [1,5,6] 

       

9.5 The standards for  environment, health and 
safety; and access for people with special needs 
are defined and implemented [7] 

       

 Overall opinion        

 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research [1] 

ห้องเรียนแบบบรรยายส าหรับบัณฑิตศึกษาและห้องพักส าหรับบัณฑิตศึกษา ที่มีความพร้อมในด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับอุปกรณ์การเรียนการสอน สัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่จัดเตรียมโดยฝ่ายวิชาการ งานบริการสื่อ
เทคโนโลยีและงานอาคารสถานที่ บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีห้อง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องประชุม และพ้ืนที่ิส่วนกลางส าหรับ ให้อาจารย์ นิสิต ใช้จัดกิจกรรมวิชาการ การการเรียนการสอน  สามารถขอ
ใช้บริการได้ที่เจ้าหน้าที่งานบริการสื่อเทคโนโลยีและงานอาคารสถานที่ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้ มีพ้ืน
พักผ่อนส าหรับนิสิต ในเวลาก่อนเข้าเรียน พักระหว่างเรียน หลังเลิกเรียน ที่สามารถใช้งานได้ทุกวันที่มีการจัดการ
เรียนการสอน และวันในวันหยุด มีโต๊ะ เก้าอ้ีที่สะดวกสบาย เพียงพอ มีจุดต่อสายไฟ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีตู้
ให้บริการเครื่องดื่ม และมีการการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบโทรทัศน์วงจร
ปิดภายในและภายนอกอาคาร 
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บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีห้องเรียนส าหรับบัณฑิตศึกษา ห้องเรียนปฏิบัติการ ห้องประชุม และ
พ้ืนที่อเนกประสงค์ ให้บริการนิสิตอย่างเพียงพอ มีงานบริการสื่อเทคโนโลยีและงานอาคารสถานที่ เพ่ือให้บริการ
ครุภัณฑ์การเรียน ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับจัด
กิจกรรมของนิสิต และการเรียนการสอน 
 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 
research [3,4] 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีห้องสมุดที่มีความทันสมัย อาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรหนังสือทั้งในและต่างประเทศที่ทันสมัย มีบริการ
ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  มีพื้นท่ีส าหรับอ่านหนังสือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมกลุ่ม
ย่อยอย่างเพียงพอ  
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการลงนามความร่วมมือกับบริษัทด้านนวัตกรรมการสื่อสาร ด้านการ
เข้าถึงการสืบค้นข้อมูลดิจิทัล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าถึงฐานที่ทันสมัยได้ 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 
and research [1,2] 

บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้บริการอย่างเพียงพอ 
เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต จอภาพขนาดใหญ่ กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ ไมโครโฟนไร้สาย โคมไฟ ห้องสตูดิโอแบบ
เอนกประสงค์ ห้องเรียนปฏิบัติการ ที่เป็นพ้ืนที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 
support education and research [1,5,6] 

 มหาวิทยาลัยมีระบบ e-learning ที่เป็นส่วนกลางของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคมมีงานบริการสื่อเทคโนโลยี ที่ให้บริการและสนับสนุนด้าน Hardware, software, ระบบเครือข่ายภายใน
อาคารและมีส านักคอมพิวเตอร์ให้ค าปรึกษาด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with special 
needs are defined and implemented [7] 

มหาวิทยาลัยมีระบบ e-learning ที่เป็นส่วนกลางของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคมมีงานบริการสื่อเทคโนโลยี ที่ให้บริการและสนับสนุนด้าน Hardware, software, ระบบเครือข่ายภายใน
อาคารและมีส านักคอมพิวเตอร์ให้ค าปรึกษาด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
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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] 

คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ได้น าความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานของ
ธุรกิจผลิตสื่อ ธุรกิจการออกแบบและการสื่อสาร ความต้องการของทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 การรองรับระบบ
โครงสร้างสังคมดิจิทัล กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ (TQF) ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และ
ของวิทยาลัยฯ ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement [2] 

ในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ได้น าเสนอหลักสูตรที่มีการปรับปรุง เพ่ือให้
คณะกรรมการชุดต่างๆดังนี้ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามกรอบ
ระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรโดยมีการประชุมทั้งแบบ
ทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ าเสมอ คณาจารย์มีส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนตลอด นอกจากนี้ได้ด าเนินการวางแผนวิธีการและระยะเวลาการประเมินทั้งในระหว่างเรียน
และหลังเรียนเป็นระยะ ทั้งนี้ได้มีการประเมินมาใช้การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในรอบถัดไปให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment [3] 

กระบวนการออกแบบเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการออกแบบกระบวนการสอน 
โดยให้ความสมดุลทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติการ รวมถึงการสอดประสานการเรียนการสอนกับนิสิตในระดับปริญญา
ตรี โดยให้นิสิตระดับปริญญาโทเป็น Mentor หลักสูตรมีการทบทวนและประเมินการะบวนการเรียนการสอนการ
วัดผลและประเมินผลนิสิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจว่า กระบวนการเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งให้นิสิตได้ประเมิน ปค 003 ในแต่ละรายวิชา และแสดงความเห็นการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในระบบโดยส่งตรงที่อาจารย์ผู้สอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีตามล าดับ เพ่ือร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ
และปรับปรุงต่อไป ทั้งยังเป็นการส่งข้อมูลของนิสิตไปยังผู้สอนในเทอมต่อๆ ไปอีกด้วย 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4] 

 คณาจารย์ในหลักสูตรมีการด าเนินการและการเผยแพร่งานวิจัยทุกปีการศึกษา ทั้งนี้กระบวนการน าการ
วิจัยในไปใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตรใช้ทั้งเป็นตัวอย่างเพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ นอกจากนี้วิทยาลัยฯเป็นเจ้าภาพ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทุกปี โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องเข้าร่วม และแสดงผลงานในทุกปี สิ่งนี้
ช่วยให้การกระตุ้นระบบด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์พัฒนานิสิตอย่างเป็นล าดับ 
 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subjected to evaluation and enhancement [5] 

สิ่งสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ห้องสตูดิโอ
ถ่ายท า ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพยนตร์ รวมถึงวิทยาลัยได้จัดให้มีห้อง Student Lounge ส าหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาในชั้น 13 ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ไอที ระบบ Wifi ล๊อคเกอร์ส่วนบุคคล ตู้เต้น และที่พักผ่อน บริการให้นิสิตใน
วันและเวลา 
 นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ในความร่วมมือกับบริษัท Vise-sight จ ากัด บริษัทด้าน Big Data เก็บฐานข้อมูล
โซเซียลมีเดียของประเทศไทยทั้งหมด เปิดบริการให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าถึงและใช้เพ่ือน าผลมาใช้ต่อ
ยอดในการวิจัยได้อีกเช่นกัน 
 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement [6] 

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบประเมินหลักสูตร รูปแบบต่างๆ และน าข้อมูลส่งให้ประธานหลักสูตร เพ่ือ
ประกอบการพัฒนาหลักสูตร เช่น การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร การส ารวจความคิดเห็นของผู้
ใช่บัณฑิตของหลักสูตร เป็นต้น 
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AUN-QA Criterion 11 : Output 
 
11.1 pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

 หลักสูตร ศศ.ม.การออกแบบเพื่อธุรกิจ เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2558 โดยเปิดรับนิสิต รุ่นที่ 1  
ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และ รุ่น 2 ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในปีการศึกษา 2561 นิสิต
ที่รุ่น1 จ านวน 9 คน ลาออก 1 คน และนิสิตรุ่นที่ 2 จ านวน 16 คน ลาออก 1 คน ลาออกเนื่องจากต้องย้ายไป
ท างานต่างจังหวัดจึงไม่สามารถมาเรียนได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมมอบหมายให้อาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนติดตามดูแลการเรียนนิสิตอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
 

11.2 The average time to graduated is established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

 หลักสูตร ศศ.ม.การออกแบบเพ่ือธุรกิจ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา มีนิสิตรุ่นแรกซึ่งสามารถสอบหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ได้ผ่านครบทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์  หลักสูตรฯก าหนดให้นิสิตทุกคนจะต้องรายงานความก้าวหน้า ในทุก
เดือน โดยมีการจัดประชุมคณาจารย์ ร่วมกับนิสิต และรายงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทุกภาค
การศึกษา ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตด าเนินการด้านวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง 
 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

 หลักสูตร ศศ.ม.การออกแบบเพ่ือธุรกิจ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement [2] 

 หลักสูตรฯสนับสนุนและกระตุ้นให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือน าเสนอในที่ประชุม
วิชาการนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ให้นิสิตน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ ณ Social Sciences Arts and Media International Conference ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน
2561 จ านวน 12 ผลงาน เพ่ือเป็นการสร้างวัฒนธรรมนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
วิชาการให้กับนิสิต  
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 
for improvement [3] 

 หลักสูตร ศศ.ม.การออกแบบเพ่ือธุรกิจ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรฯจึงด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความพึงพอใจของนิสิตต่อรายวิชาและการเรียนการสอนผ่าน 2 ช่องทางคือ 
ระบบ ปค 003 ของมหาวิทยาลัยและการสัมภาษณ์กลุ่มในทุกสิ้นสุดภาคการศึกษา เพ่ือน ามารายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป 
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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 เป็นหลักสูตรทีม่ีความแตกต่าง

จากมหาวิทยาลัยอื่นในตลาด
การศึกษา 

   

2 : Program Specification   การเปลีย่นแปลงของตลาดธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้
หลักสตูรต้องมีการปรับปรุงอยู่อยา่ง
สม่ าเสมอ 

 เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การสอนทุกปีการศึกษา 

3 : Program Structure and Content มีโครงสร้างหลักสูตรที่มุ่งเป้าให้
นิสิตมสีมรรถนะหลัก 5 ประการ 

   

4 : Teaching and Learning Approach  มอีาจารย์ และวิทยากรที่

หลากหลายท าให้นิสติได้เปิด

มุมมองในการน าปรญิญา

นิพนธ์   

 วิทยาลัยมี MOU กับบริษัท 

และมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ ท่ีสามารถต่อ

ยอดนิสิตได ้
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AUN-QA Criterion Strength Weakness Area of improvement 
ระยะเวลาที่ต้องแล้ว

เสร็จ 
5 : Student Assessment  โครงสร้างของ Generation 

ใหม่ของผู้เรียนทีไ่ม่ต้องการ
ปริญญา ท าให้ยอดของผู้เรยีน
ลดน้อยลง 

เปิดเป็นหลักสตูรระยะสั้น และเกบ็
หน่วยกิตสะสม 

1 ปีการศึกษา 

6 : Academic Staff Quality มีคณาจารย์ที่เพียงพอกับนิสติ 
และมีคณาจารย์ที่หลากหลาย
สาขาท าให้เปิดมุมมองนิสติได ้

   

7 : Support Staff Quality วิทยาลัยมีงบประมาณสูง ในการ
ช่วยเหลือหลักสูตร 

ยังขาดอัตราเจ้าหน้าที่ท่ี
พอเพียงกับการให้บริการนสิิต
บัณฑิตศึกษา 

ขออัตราจากส่วนกลาง 1 ปีการศึกษา 

8 : Student Quality and Support วิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพร่วมใน
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่เอื้อประโยชน์ให้
นิสิต 

   

9 : Facilities and Infrastructure วิทยาลัยฯมีห้องรับรองส าหรับ
นิสิตบณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 

ระบบอินเตอร์เนตมีปัญหาจาก
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ  

ซื้อหรือติดต่อเช่าระบบเป็นของตัวเอง 1 ปีการศึกษา 

10 : Quality Enhancement     
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