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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

 (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 
 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

 

  

 

 
 
 
 



สารบัญ 
                                หนา 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1 รหัสและชื่อหลักสูตร    1 

2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    1 

3 วิชาเอก/แขนงวิชา    1 

4 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    1 

5 รูปแบบของหลักสูตร    2 

6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร    2 

7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน    2 

8 อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา    2 

9 ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    4 

10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    4 

11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร    4 

12 ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 6    

13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน    7 
 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 

1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร    8 

2 แผนพัฒนาปรับปรุง    9 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1 ระบบการจัดการศึกษา    10 

2 การดําเนินการของหลักสูตร    10 

3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน    13 

4 องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม    31 

5 ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย    31 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    33 

2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน    36 

3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 

 

   42 



สารบัญ 

      หนา 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)    45 

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต    45 

3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    45 
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม    46 

2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย    46 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพ 

1 การกํากับมาตรฐาน    47 

2 บัณฑิต    47 

3 นิสิต    48 

4 อาจารย    50 

5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน    51 

6 สิง่สนับสนุนการเรียนรู    54 

7 ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน     55 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

       ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร                                                                       165 

 

   

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน    57 

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    57 

3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    58 

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    58 

   

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 พ.ศ. 2559 

60 

 ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางและปรับปรุงหลักสูตร 86 

 ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 89 

 ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)          96 

 ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร                                                  120 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/สํานัก  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร 25500091108443 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ:  Master of Arts Program in Media and Communication Innovation  

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร) 

  ชื่อยอ :  ศศ.ม. (สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Master of Arts Program (Media and Communication Innovation) 

  ชื่อยอ   :  M.A. (Media and Communication Innovation) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

  ไมมี 

 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป แบบ ก 2 

5.2 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเขาศึกษา 

รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตรและสุขภาพ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557) โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษา 2561 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 

2561 

ไดรับอนุ มั ติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ งที่  6/2561 เมื่อวันที่         

12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดเมื่อสําเร็จการศกึษา 

   บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสารสามารถประกอบอาชีพเปนนักวิชาการ อาจารย 

นักวิจัย และเจาหนาท่ี/ผูปฏิบัติงานในดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยแบงออกเปน 
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1. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในกลุมวิชาการสื่อสารสุขภาพสามารถประกอบอาชีพดานการสื่อสาร

สุขภาพในลักษณะของการสงเสริมและเผยแพร ตลอดจนสามารถทํางานในสวนท่ีเก่ียวกับการสรางสรรค

ชิ้นงานทางดานการสื่อสารสุขภาพ รวมท้ังสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะนักจัดการสื่อสารในสวนของธุรกิจ

ดานสุขภาพ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจความงามได สามารถประกอบวิชาชีพท้ังภาครัฐ และเอกชน เชน 

 1.1 นักประชาสัมพันธดานการสื่อสารสุขภาพ 

 1.2 นักการตลาดดานการสื่อสารสุขภาพ 

 1.3 นักวิชาการเผยแพรงานดานการสื่อสารสุขภาพ 

 1.4 นักวิเคราะหจัดโปรแกรมดานการสื่อสารสุขภาพ 

 1.5 นักวิชาการดานการสื่อสารสุขภาพ 
 

2. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในกลุมวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัลสามารถประกอบอาชีพดาน

อุตสาหกรรมภาพยนตร สื่อโทรทัศนและสื่อดิจิทัลตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน 

 2.1 ผูกํากับการแสดงภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 

 2.2 นักแสดงภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 

 2.3 นักออกแบบดานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 

 2.4 นักวิจารณดานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 

 2.5 นักวิชาการดานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 
 

3. บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในกลุมวิชานวัตกรรมสื่อสารสามารถประกอบอาชีพดานการวางแผน     

กลยุทธการสื่อสาร งานบริการ ท้ังภาครัฐและเอกชน สามารถเปนท่ีปรึกษาในการประยุกตใชการสื่อสารเพ่ือ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมลักษณะตางๆ ท้ังในระดับองคกรและในระดับสังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระ

ทางการสื่อสารในแวดวงธุรกิจนวัตกรรมได 

 3.1 นักบริหารจัดการดานนวัตกรรมสื่อสาร 

 3.2 นักวางแผนดานนวัตกรรมสื่อสาร 

 3.3 นักวิชาการดานนวัตกรรมสื่อสาร 

   3.4 นักปฏิบัติการเชิงวิชาชีพทางการสื่อสาร 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจาํตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

  

ลําดับ

ท่ี 
รายชื่อคณาจารย 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา) ปที่จบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต วท.บ.(กายภาพบําบัด), 2538 มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร), 2542 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  Ph.D.(Health Science), 2551 Illinois State University, USA  

2 อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล อ.บ.(ภาษาเยอรมัน), 2542 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  นศ.ม.(วารสารสนเทศ), 2545 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

  นศ.ด.(นิเทศศาสตร), 2551 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

3 อ.ดร.จารุวัส หนูทอง กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2541 มหาวิทยาลัยทกัษิณ x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ใชสถานท่ีและอุปกรณการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และ

หนวยงานอ่ืนๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

         การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา

ธุรกิจบนฐานนวัตกรรมซ่ึงหมายความถึง การดําเนินธุรกิจในอนาคตจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่อง

ของนวัตกรรมท้ังในรูปของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ ตลอดจนแนวคิดใหมๆ ดังนั้น ในการจะสรางการรับรู หรือ

กระตุนยอดขายใหกับนวัตกรรมนั้นๆ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการใชผูเชี่ยวชาญในดานการสื่อสารนวัตกรรม 

ซ่ึงเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกวานักโฆษณา นักประชาสัมพันธ หรือนักสื่อสารองคกรโดยท่ัวไป อีก

ท้ังการสื่อสารยังเปรียบเสมือนเปนปจจัยสนับสนุนท่ีจะชวยในการขับเคลื่อนนวัตกรรม หรือองคความรู แนวคิด

ใหมๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความเปนรูปธรรม พรอมสรางการรับรูตอสาธารณชนในระบบ

สังคมไดในวงกวาง ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรวิสาหกิจของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ซ่ึงใชเปนแผนหลักสําหรับสงเสริมพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  และการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใช ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ซ่ึงในระยะเวลา 10 ปขางหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น
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การพัฒนาขีดความสามารถในดานการถายทอดเทคโนโลยีและการผลักดันการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชใน

เชิงพาณิชยและเชิงสังคมไดอยางเปนรูปธรรม 

นอกจากนี้ ในภาวะท่ีตลาดโลกกําลังเปลี่ยนแปลงเขาสูกระแสสังคมดิจิทัล สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาของ

ภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงแตเดิมเปนผูผลิตและพัฒนาบัณฑิตท่ีเนนใหศึกษาและสรางองคความรูเพ่ืองานทาง

วิชาการ กลาวคือในปจจุบันท้ังภาครัฐและเอกชนตองการใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย 

เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการอันมีผลตอผลปฏิบัติการทาง

ธรุกิจ (Business Performance) ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองตระหนักถึงความตองการของตลาดแรงงานดวย 

อีกท้ังนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลท่ีใหการสนับสนุนแกสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเปนแหลงผลิตกําลังคนท่ีมี

คุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีข้ึน และมีสวนชวยแกปญหาของประเทศในระยะยาว ดังนั้นความ

ตองการของภาคเอกชนตอสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันจึงใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องของคุณภาพเชิงวิชาการท่ี

สามารถตอบสนองตอยอดความตองการในการเพ่ิมมูลคาการไดเปรียบทางการแขงขันไดอยางชัดเจน ซ่ึงสงผลตอ

การผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนหรือทุนมนุษย (Human 

Capital) ท่ีมีศักยภาพและตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานตอไป 

ในการยกระดับศักยภาพการแขงขัน ในป พ.ศ.2559 รัฐบาลไทยประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศให

เปนโมเดลประเทศ 4.0 ซ่ึงจะปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิต เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคา

สินคาและบริการ ผลักดันใหเกิดกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและบริการท่ีมีคุณภาพสูง การใชการ

สื่อสารเพ่ือสรางนวัตกรรม และเนนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค หรือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน

ของการใชองคความรู การสรางสรรคงาน และการใชทรัพยสินทางปญญา ท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 

การสั่งสมความรูของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมซ่ึงแสดงใหเห็นวา แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมในยุคปจจุบันใหความสําคัญอยางมากกับเรื่องของการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานขององคความรูและงาน

สรางสรรคเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากการท่ีในปจจุบันประเทศไทยมีการจําแนกรายการสินคา/บริการตาม

แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค  

 

  11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

        11.2.1 จากแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2542 ท่ีมีการระบุไวอยางชัดเจนวาการจัดการศึกษาในระดับปริญญามุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู

ความสามารถในสาขาวิชาตางๆในระดับสูงโดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติการริเริ่มการพัฒนาท้ังทาง

วิชาการและวิชาชีพยิ่งไปกวานั้นในการจัดการศึกษาควรเปนไปเพ่ือพัฒนา “คน” โดยตองมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูให มุงเนนการชวยเตรียมความพรอมของคนใหเผชิญกับสถานการณ ท่ี

เปลี่ยนแปลงไปไดอยางรูเทาทัน  

        11.2.2 สืบเนื่องจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการดําเนินการจัดทํากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยข้ึนเพ่ือเปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาตามท่ีกําหนดไวไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมุงเนนในเรื่องของผลผลิตและ
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ผลลัพธการเรียนรูอันไดแก คุณภาพและมาตรฐานของผูสําเร็จการศึกษาเปนสําคัญ ท้ังนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยไดมีการจัดกลุมผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีจะใหบัณฑิตเรียนรูและสามารถทําได

หลังจากสําเร็จการศึกษาแลวโดยครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ไดแก 1. ดานการพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม 2. ดานความรูความสามารถในการจําและนําเสนอขอมูล 3. ดานทักษะทางความคิดและ

เชาวปญญา 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ  5. ดานทักษะการวิเคราะหและ

การสื่อสาร  

โลกยุคศตวรรษท่ี 21 “สื่อ” ถือเปนกระจกสะทอนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีมีบทบาทตอ

การสรางคานิยม เจตคติ การรับรูของประชาชนในสังคม รวมถึงการสรางอัตลักษณความเปนชาติ สื่อนําเสนอ

ขอมูลขาวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมและวัฒนธรรมยอมออกมาในลักษณะนั้นเชนกัน  ดังนั้นจึงตอง

ผลิตผูสรางสื่อท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเขาใจในสังคมและวัฒนธรรม และสามารถใชสื่อเปนตัวกลางใน

สรางสรรคสังคม สรางนวัตกรรม และผลักดันใหเปนสื่อเปนตัวนําวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสูสังคมโลก 

การเตรียมทรัพยากรบุคคลในประเทศใหพรอมรับสถานการณดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงตองปรับตัวใหเปน

มหาวิทยาลัย 4.0 ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ สรางการมีสวนรวม และมี

ความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได ลดการนําเขา และเปนสังคมท่ีแบงปน 

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร           

 จากผลกระทบของสถานการณภายนอกสงผลใหแนวทางการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ปจจุบันมุงเนนไปท่ีการพัฒนาสมรรถนะ และการบูรณาการองคความรูท้ังในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ ตลอดจน

ใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะ/คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของแรงงานบนฐานของความสอดคลอง

และความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปนสําคัญ ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรท่ีมีรูปแบบอยูบนฐานของ

แนวคิดท่ียึดความสามารถเฉพาะของผูเรียนเปนสําคัญ หรือหลักสูตรเนนสมรรถนะ (Competency-based 

curriculum) ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหแนใจวาผู ท่ีจบการศึกษาในระดับหนึ่ งๆนั้นมีทักษะและ

ความสามารถในดานตางๆเปนไปตามท่ีตองการ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรประเภทนี้จึงมีการกําหนดเกณฑ

ความสามารถท่ีผูเรียนพึงกระทําหรือเกณฑสมรรถภาพในดานตางๆท่ีผูเรียนตองแสดงออกในแตละระดับ

การศึกษา หรือแตละชั้นเรียน ท้ังนี้ทักษะและความสามารถในแตละชั้นเรียนนั้นจะถูกกําหนดใหมีความตอเนื่องกัน 

โดยเริ่มจากทักษะและความสามารถเบื้องตนกอนเพ่ือเปนฐานสําหรับการเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถใน

ระดับสูงตอไปซ่ึงในเบื้องตนของการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จะมีการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูเบื้องตนของ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

          จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใน

เชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับการแขงขันทาง

ธุรกิจคอมพิวเตอรท้ังในประเทศไทยและตางประเทศโดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมี
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ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและ

วิชาชีพรวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคมโดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพมี

คุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและ

การวิจัยและการผลิตบัณฑิตท่ีดีและเกง 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 จากสถานการณหรือการพัฒนาทางการศึกษาในปจจุบันท่ีใหความสําคัญกับความสามารถในการ

จัดการศึกษาใหตอบสนองตอตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแขงขันนั้นจะเห็นไดวาเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลอง

กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมุงเนนการมีสวนรวมกับสังคมในการสืบสาน และสรางเสริมภูมิปญญาให

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทาง

วิชาการและหลักการใหการศึกษาแกประชาชน นอกจากนั้นการสื่อสารนับเปนปจจัยสําคัญในการถายทอดและ

สรางความเขาใจกับชุมชน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรบนฐาน

สมรรถนะเพ่ือมุงเนนการพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท้ังในเชิงวิชาการ และวิชาชีพในศาสตรของ

ตนเองไดอยางเหมาะสมบนฐานคุณธรรมจริยธรรมตอไป 

 

13. ความสมัพันธกับหลักสตูรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 แขนงวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมมี 
  

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไมมี 
 

13.3 การบริหารจัดการ 

ไมมี 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ขับเคลื่อนสังคมไทยดวยพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 ความสําคัญ 

จากแนวนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีใหความสําคัญกับการดําเนินการเพ่ิมคุณคา 

(Value creation) ของสินคาและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาการผลิตสินคาและบริการให

เพ่ิมสูงข้ึนมาอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนการสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจจากทุนทาง

วัฒนธรรม และงานสรางสรรคเพ่ิมมากข้ึนอยางเปนลําดับ ท้ังนี้อุตสาหกรรมสื่อและนวัตกรรมสื่อสารเปนหนึ่งใน

กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทอยางมากในการตอบสนองคุณลักษณะของสังคมเศรษฐกิจสรางสรรค ดังนั้นการให

ความสําคัญกับธุรกิจสื่อและนวัตกรรมสื่อสารในปจจุบันจึงมีความสําคัญอยางมาก นอกจากนี้การสื่อสารขอมูล

ขาวสารในยุคปจจุบัน ท่ีใหความสําคัญกับขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีท่ีทันสมัยตางๆ  สงผลใหเกิดการพัฒนา

แนวทางใหกับผูประกอบวิชาชีพ ใหเกิดความรูเทาทันดานขอมูลขาวสาร รูจักนําเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมา

ประยุกตในการพัฒนางานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

  ดังนั้นในฐานะของสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารจึง

เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารบนฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม 

เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนสามารถมีกระบวนการคิด ผลิตชิ้นงาน ตลอดจนดําเนินการดานตางๆของงานไดอยาง

เหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจบุัน    

1.3 วัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1.3.1 เปนผูนําท่ีมีความรู มีทักษะ คิดวิเคราะห และพัฒนาดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร  

1.3.2 สามารถบูรณาการความรูในการสรางสรรคผลงานดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.3.3 เปนผูท่ีมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ตัวบงช้ี 

พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให ทั น กั บ

สถานการณและความ กาวหนา

ทางวิชาการและเทคโนโลยี 

- ประเมินและปรับปรุงการ 

  ดําเนินงานของหลักสูตรทุกป 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป 

- สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสพัฒนา 

  ความรูในสาขาท่ีเก่ียวของ ดวยการ 

  หาประสบการณท้ังในและ 

  ตางประเทศ 

- รายงานผลการประเมินและปรบัปรุง 

  หลักสูตรปรจําป 

- หลักสูตรปรับปรุงใหมเสนอตอ สกอ 

- จํานวนอาจารยท่ีเขารวมประชุม  

  สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทาง 

  วิชาการ 

สงเสริมใหนิสิตเกิดความใฝรู

สามารถวิเคราะหและนําความรู

ท่ีเรียนมาสรางงานวิชาการและ

นวัตกรรม 

- สนับสนุนการเรียนรูเพ่ือกระตุนให 

  เกิดการใฝรูตลอดเวลา 

- สนับสนุนใหมีกิจกรรมนอกหองเรียน  

  และงบประมาณเพ่ือเขารวมประชุม  

  สัมมนา อบรม และเปดโลกทัศนทาง 

  วิชาการใหแกนิสิต 

- จัดใหมีการรายงานความกาวหนา 

  ของปริญญานิพนธทุกภาคการศึกษา 

- กําหนดใหนิสิตเขารวม อบรม สัมมนา 

  วิชาการในรายวิชาสัมมนาตลอด 

  หลักสูตร 

- จํานวนนนิสิตท่ีเขารวมกิจกรรมนอก 

  ชั้นเรียน การเขารวมอบรม สัมมนา  

  นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

- รายงานความกาวหนาปริญญานิพนธ 

  ของนิสิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

      การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษา 

ปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

          ไมมี 

     1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

   ภาคตน      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

         ภาคปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

    2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

          (1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

          (2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบ 

              ขอบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

               พ.ศ. 2559 

     2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

             นิสิตบางคนท่ีเขามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปญหาดานตางๆ ดังนี้ 

1. นิสิตมีทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไมเพียงพอ เนื่องจากตํารา เอกสารเปน 

    ภาษาอังกฤษ 

 2. นิสิตอาจประสบปญหาดานทักษะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีตองคนควาดวยตนเอง 
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      2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

กลยุทธท่ีจะใชในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิต มีดังนี้ 

 1.  กําหนดใหนิสิตท่ีรับเขาศึกษา รับการอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการอานและการแปลบทความ

ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและมอบหมายใหนิสิตอานบทความ

ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา เพ่ือใหนิสิตคุนเคยกับการอานและการแปลบทความภาษาอังกฤษ  

 2. จัดคณาจารยดูแลอยางใกลชิด เพ่ือแนะนําวิธีการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และจัดพ้ืนท่ี วัสดุ 

อุปกรณและเทคโนโลยีท่ีสงเสริมในการศึกษาคนควาดวยตนเองใหกับนิสิตบัณฑิตศึกษา 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ชั้นปท่ี 1 45 45 45 45 45 

ชั้นปท่ี 2 - 45 45 45 45 

รวม 45 90 90 90 90 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 45 45 45 45 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

 งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 
 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใชในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและ

นวัตกรรมสื่อสาร (คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตรประมาณ 220,000 บาท ตอ นิสิต 1 คน โดยเฉลี่ย     

ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท ตอภาคการศึกษา) 

 

รายละเอียดรายรับ* ปงบประมาณ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ชั้นปท่ี 1 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 

ชั้นปท่ี 2 - 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 

รวมรายรับ 4,950,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 

*หมายเหตุ   คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ปการศึกษา  

   (คาธรรมเนียม / คน / ป X จํานวนรับ เทากับ 110,000 X 45) 
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  2.6.2 รายละเอียดงบประมาณหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร) 
 

รายการ 

จํานวนชั่วโมงสอน

(ตองไมเกิน  

360 ชัว่โมง) 

คาตอบแทน 

ตอชั่วโมง 

คาใชจายรวม 

(ชม.สอน x คา

สอนตอชม.) 

คาใชจายตอ

หัวนิสิต 

ยอดสะสม 

1. หมวดคาการจัดการเรยีนการสอน   4,710,000.00 104,666.67 104,666.67 

 1.1 หลักสูตรภาษาไทย      

 1.1.1 คาสอนสําหรับผูสอนภายใน      

 - คาตอบแทนผูสอน (ภายใน: หนวยที่ 1-6;    

1,500 บาท/ชั่วโมง) 

180 1,5000.00 270,000.00 6,000.00 6,000.00 

 - คาตอบแทนผูสอน (ภายใน: หนวยที่ 7-15;     

750 บาท/ชั่วโมง) 

0 750.00 - - 6,000.00 

 1.1.2 คาสอนและคาคุมสอบสําหรับอาจารยพิเศษ      

 - คาตอบแทนผูสอน (อ.พิเศษ) เทากับ 2,000 บาท  

ตอชั่วโมง (ตองไมเกิน 180 ขั่วโมง) 

180 2,000.00 360,000.00 8,000.00 14,000.00 

 1.2 คาใชจายอ่ืนๆ      

 - คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทัง้หลักสูตร 

หรือคาใชจายตอป x จํานวนป)  

  450,000.00 10,000.00 24,000.00 

 - คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ    180,000.00 4,000.00 28,000.00 

 - กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร  

(เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต ฯลฯ) 

  900,000.00 20,000.00 48,000.00 

 - คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต    900,000.00 20,000.00 68,000.00 

 - คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ   450,000.00 10,000.00 78,000.00 

 - ทุนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต   1,200,000.00 26,666.67 104,666.67 

2. หมวดคาใชจายสวนกลางระดบัคณะ/สถาบัน/สาํนัก 26,166.67 130,833.33 
 2.1 งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นตํ่ารอยละ 5) 6,541.67 111,208.33 
 2.2 งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นตํ่ารอยละ 5) 6,541.67 117,750.00 
 2.3 คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค (รอยละ 10 ถามี) 13,083.33 130,833.33 
3. หมวดคาปริญญานพินธ/สารนพินธ 14,400.00 145,233.33 

 3.1 กรรมการพิจารณาเคาโครงปรญิญานิพนธ (ไมเกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 133,333.33 
 3.2 กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ   
 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธหลัก (ไมเกิน 4,000 บาท /นิสิต 1 คน) 4,000.00 137,333.33 

 - กรรมการควบคุมปริญญานิพนธรวม (ไมเกิน 3,000 บาท /นิสิต 1 คน) 3,000.00 140,333.33 
 3.3 กรรมการสอบปากเปลาปรญิญานิพนธ   
 - กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ไมเกนิ 3,000 บาท /นิสิต 1 คน) 3,000.00 143,333.33 
 - กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน (ไมเกิน 1,500 บาท /นิสิต 1 คน) 1,500.00 144,833.33 
 3.4 กรรมการตรวจสอบขัน้สุดทาย (ไมเกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน) 400.00 145,233.33 
4. หมวดคาใชจายสวนกลาง คาใชจาย จํานวนป 31,560.00 176,793.33 
4.1 คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ป) 4,360.00 2 8,720.00 153,953.33 
4.2 คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ป) 3,000.00 2 6,000.00 159,953.33 
4.3 คาธรรมเนียมสานักคอมพวิเตอร (1,040 บาท/ป) 1,040.00 2 2,080.00 162,033.33 
4.4 คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ป) 7,380.00 2 14,760.00 176,793.33 
5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 44,198.33 220,991.67 
6. คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสตูร (ประมาณการคาธรรมเนียม) 220,000.00 
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2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรยีน 

   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามหาวิทยาลัย (ถามี) 

นิสิตท่ีเคยเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหนวยกิตได     

ท้ังนี้เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

     3.1 หลักสูตร 

          3.1.1 จํานวนหนวยกิต  

            เปนการศึกษาแบบ แผน ก 2 โดยมีจํานวนหนวยกิตรายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต และ 

            ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

          3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

หมวดวิชา หนวยกิต 

1. หมวดวิชาแกน 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาบังคับ 9 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4. ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 

รวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

หมายเหตุ   

1. นิสิตท่ีไมมีความรูพ้ืนฐานในกลุมวิชาท่ีเรียนตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จาก

หมวดวิชาเลือกในแตละกลุมวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกําหนดรายวิชาให 

2. นิสิตตองเลือกแขนงวิชาบังคับและแขนงวิชาเลือก กลุมใดกลุมหนึ่ง 
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3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาแกน กําหนดใหเรียน  9 หนวยกิต ดังนี้ 

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

MCI501 Research  in Media and Communication Innovation  

สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 

MCI502 Philosophy and Concept in Communication   

สนส503 แนวคิดสรางสรรคเพ่ือสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

MCI503 Creative Thinking for Media and Communication Inovation  
 

 

2. หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี ้

ใหนิสิตเลือกเรียนในกลุมใดเพียงกลุมหนึ่ง 

กลุมวิชาการส่ือสารสุขภาพ 

สนส511 การวางแผนกลยุทธการสื่อสารสุขภาพ 3(3-0-6) 

MCI511 Strategic Planning  for Health Communication  

สนส512 สื่อบูรณาการเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ                   3(1-4-4) 

MCI512 Integrated  Media  for  Health  Communication  

สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

MCI611 Seminar in Health Communication  
 

กลุมวิชาภาพยนตรและส่ือดิจิทัล 

สนส531 ภาพยนตรโลกและการวพิากษ 3(2-2-5) 

MCI531 Global Cinema and Criticism   

สนส532 ปฏิบัติการภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI532 Cinema and Digital Media Production Studio  

สนส631  สัมมนาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI631 Seminar in Cinema and Digital Media  
 

กลุมวิชานวัตกรรมส่ือสาร 

สนส551 การวิพากษสื่อและบริบททางสังคม 3(2-2-5) 

MCI551 Media Criticism and Social Context   

สนส552 กลยุทธสื่อและการจัดการการสื่อสาร   3(2-2-5) 

MCI552 Media Strategies and Communication Management  

สนส651 สัมมนาการสื่อสารรวมสมัย 3(1-4-4) 

MCI651 Seminar in Contemporary Communication  
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3. หมวดวิชาเลือก กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนในกลุมวิชาใดกลุมหนึ่ง ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ดังนี้ 

ใหนิสิตเลือกเรียนในกลุมวิชาใดกลุมหนึ่งเทานั้น 

กลุมวิชาการส่ือสารสุขภาพ 

สนส521 แนวโนมและแนวคิดดานสื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

MCI521 Trends and Concepts in Health  

สนส522 แนวโนมและแนวคิดดานอาหารและโภชนาการ 3(2-2-5) 

MCI522 Trends and Concepts in Food and Nutrition   

สนส523 แนวโนมนวัตกรรมสื่อสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 

MCI523 Trends and Innovation for Health and Beauty  

สนส524 การเขียนเพ่ือการสื่อสารสุขภาพข้ันสูง 3(2-2-5) 

MCI524 Advanced Writing for Health Communication  

สนส621 การสื่อสารการตลาดเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 

MCI621 Marketing Communication for Health and Beauty  

สนส622 โครงงานบูรณาการการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

MCI622 Integrated Projects for Health Communication  

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  
 

กลุมวิชาภาพยนตรและส่ือดิจิทัล 

สนส541 ภาพยนตรไทยศึกษาและการพัฒนา 3(2-2-5) 

MCI541 Thai Cinema Study and Development  

สนส542 ผลกระทบตอผูชมและสื่อ 3(2-2-5) 

MCI542 Audience and Media Effects   

สนส543 เทคนิคการเลาเรื่องและการเขียนเพ่ืองานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล  3(1-4-4) 

MCI543 Narrative Technique and Writing for Cinema and Digital Media  

สนส641 การกํากับภาพยนตรข้ันสูง 3(2-2-5) 

MCI641 Advanced Directing for Cinema Production  

สนส642 อุตสาหกรรมภาพยนตรและการจัดการ 3(2-2-5) 

MCI642 Film Industry and Management  

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร   3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  



หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 Page 16 

 

กลุมวิชานวัตกรรมส่ือสาร 

สนส561 กลยุทธการสรางแบรนดและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 

MCI561 Branding Strategies and Integrated Marketing Communication  

สนส562 จิตวิทยาในสื่อรวมสมัย 3(2-2-5) 

MCI562 Psychology in Contemporary Media  

สนส563 การเลาเรื่องขามสื่อ  3(2-2-5) 

MCI563 Transmedia Storytelling  

สนส661 การวางแผนโครงการและการประเมินผลทางการสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI661 Communication Project Planning and Evaluation  

สนส662 สัมมนาการจัดการเนื้อหาสื่อในยุคดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI662 Seminar in Media Content Management in Digital Age   

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

  

4.   วิชาปรับพ้ืนฐาน กําหนดใหเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต  

        นิสิตท่ีไมมีความรูพ้ืนฐานในกลุมวิชาท่ีเรียนตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จาก

หมวดวิชาเลือกในแตละกลุมวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกําหนดรายวิชาให 

 

5.  ปริญญานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 12 หนวยกิต 

GRT691 Master’s Thesis  
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ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบดวย 3 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข 3 หลัก 

ความหมายของกลุมตัวอักษร 

รายวิชาซ่ึงเปดสอนในแตละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอักษร ดังนี้  

 สนส หรอื MCI   หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

 ปพท หรือ GRT   หมายถึง รายวิชาปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 
 

ความหมายของกลุมตัวเลข 

 เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง  ระดับการศึกษาปริญญาโท 

โดยความหมายของเลขรหัสตัวแรก สามารถแยกไดตามหมวด ดังนี้ 

 5  หมายถึง  ระดับการศึกษาปริญญาโท ชั้นปท่ี 1 

  6 หมายถึง  ระดับการศึกษาปริญญาโท ชั้นปท่ี 2 

 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง  แขนงวิชา 

โดยความหมายของเลขรหัสตัวกลาง สามารถแยกไดตามหมวดวิชา ดังนี้ 

 0 หมายถึง  หมวดวิชาแกนกลางสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

 1  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับกลุมวิชาการสื่อสารสุขภาพ 

 2 หมายถึง   หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาการสื่อสารสุขภาพ 

 3 หมายถึง   หมวดวิชาบังคับกลุมวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 

 4  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกกลุมวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 

 5  หมายถึง  หมวดวิชาบังคับกลุมวิชานวัตกรรมสื่อสาร 

 6  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกกลุมวิชานวตักรรมสื่อสาร 

 7  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

 9  หมายถึง  หมวดวิชาปริญญานิพนธ 

 เลขรหัสตัวทาย หมายถึง  แสดงลําดับท่ีของรายวิชาในแตละกลุม 
 

ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต 

    เลขรหัสนอกวงเล็บ         หมายถึง  จํานวนหนวยกิตท้ังหมดของแตละรายวิชา 

    เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 1   หมายถึง  จํานวนชั่วโมงการบรรยาย 

    เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 2   หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ 

    เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 3   หมายถึง  จํานวนชั่วโมงท่ีศึกษาดวยตนเอง 
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 3.1.4  แผนการศึกษา 

 กลุมวิชาการส่ือสารสุขภาพ 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  รหัสวิชา                                    ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 

สนส511 การวางแผนกลยุทธการสื่อสารสุขภาพ 3(3-0-6) 

รวมจํานวนหนวยกิต 9 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส503 แนวคิดสรางสรรคเพ่ือสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

สนส512 สื่อบูรณาการเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ                   3(1-4-4) 

สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

รวมจํานวนหนวยกิต  9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 3 

 วิชาเลือก  6 

รวมจํานวนหนวยกิต  9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 9 

รวมจํานวนหนวยกิต 9 

หมายเหตุ   นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

               นิสิตท่ีไมมีความรูพ้ืนฐานในกลุมวิชาท่ีเรียนตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานจากหมวดวิชาเลอืก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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 กลุมวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  รหัสวิชา                                    ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 

สนส531 ภาพยนตรโลกและการวพิากษ 3(2-2-5) 

รวมจํานวนหนวยกิต 9 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส503 แนวคิดสรางสรรคเพ่ือสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

สนส532 ปฏิบัติการภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

สนส631  สัมมนาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

รวมจํานวนหนวยกิต 9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 3 

 วิชาเลือก 6 

รวมจํานวนหนวยกิต   9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 9 

รวมจํานวนหนวยกิต 9 

หมายเหตุ   นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

               นิสิตท่ีไมมีความรูพ้ืนฐานในกลุมวิชาท่ีเรียนตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานจากหมวดวิชาเลอืก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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 กลุมวิชานวัตกรรมส่ือสาร 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  รหัสวิชา                                    ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 

สนส551 การวิพากษสื่อและบริบททางสังคม 3(2-2-5) 

รวมจํานวนหนวยกิต 9 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

สนส503 แนวคิดสรางสรรคเพ่ือสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

สนส552 กลยุทธสื่อและการจัดการการสื่อสาร   3(2-2-5) 

สนส651 สัมมนาการสื่อสารรวมสมัย 3(1-4-4) 

รวมจํานวนหนวยกิต  9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 3 

 วิชาเลือก 6 

รวมจํานวนหนวยกิต  9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 9 

รวมจํานวนหนวยกิต 9 

หมายเหตุ   นิสิตอาจไดรับการพิจารณาใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

               นิสิตท่ีไมมีความรูพ้ืนฐานในกลุมวิชาท่ีเรียนตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานจากหมวดวิชาเลอืก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาแกน กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังนี้  

สนส501 การวิจยัสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

MCI501 Research in Media and Communication Innovation  

     ศึกษาแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย หลักการทําวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบงานวิจัย สถิติเพ่ือการ

วิจัย การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย การคนควาศึกษาผลการวิจัย การแกปญหาดวยการวิจัย การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการนําเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัย 

ฝกการทํางานวิจัยขนาดยอย (Baby Research) วิเคราะห วิพากษงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสื่อและนวัตกรรม

สื่อสาร 

   

สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 

MCI502 Philosophy and Concept in Communication   

     ศึกษาวิเคราะห ปรัชญา หลักการ แนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร องคประกอบ ปจจัย อุปสรรค 

นวัตกรรมการสื่อสาร วิเคราะหประสิทธิภาพของการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อในบริบทตางๆ นโยบายการ

สื่อสารมวลชน สิทธิขอบเขตเสรีภาพของสื่อ คุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร การนําเสนอแนวคิดและการ

พัฒนาระบบการสื่อสาร 

   

สนส503 แนวคิดสรางสรรคเพ่ือสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(2-2-5) 

MCI503 Creative Thinking for Media and Communication Inovation  

     ศึกษาวิเคราะห แนวคิดในการสรางสรรคสื่อรวมสมัย ความคิดรวบยอด กระบวนการแปลแนวคิด 

สื่อนวัตกรรมสมัยใหมท่ีตอบการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย วิเคราะหผลกระทบผูบริโภค การตอยอดนวัตกรรม 

การเลือกสื่อและพัฒนาการสื่อสาร และการจัดการไปสูนวัตกรรมภายใตกระบวนการทางการวิจัย 
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2. หมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาการส่ือสารสุขภาพ 

  2.1.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน  9 หนวยกิต ดังนี้ 

สนส511 การวางแผนกลยุทธการสื่อสารสุขภาพ 3(3-0-6) 

MCI511 Strategic Planning  for Health Communication  

        วิเคราะหกระบวนการเก่ียวกับการจัดการสื่อสาร และการวางแผนกลยุทธการสื่อสารท่ี

เหมาะสมในงานวิทยาศาสตร การสื่อสารสุขภาพ การบูรณาการองคความรูเก่ียวกับการจัดการสื่อสารเขากับ

งานทางดานสุขภาพในลักษณะตางๆ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการวางแผนการบริหาร

โครงการสื่อสารงานสื่อสารสุขภาพท่ีไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ 

   

สนส512 สื่อบูรณาการเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ                   3(1-4-4) 

MCI512 Integrated Media for Health Communication  

        ศึกษาแนวคิด วิเคราะห การใชสื่อและการประยุกตใชสื่ออยางบูรณาการเพ่ือตอบสนองงาน

สรางสรรคในประเภทตางๆ ตามเปาหมายท่ีกําหนด  การผสานแนวความคิด การฝกปฏิบัติการเลือกใชสื่อ  

ในรูปแบบตางๆเชิงบูรณาการ การศึกษาขอดี ขอดอยของสื่อในรูปแบบตางๆ การสรางสรรคสื่อและนําเสนอ

ขอมูล ขาวสาร ความรูดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

   

สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

MCI611 Seminar in Health Communication  

        ศึกษาวิเคราะห วิพากษและอภิปราย ประเด็นปญหาทางดานการสื่อสารสุขภาพ ในบริบท

สังคมไทยและสากล ติดตามผลงานวิจัยทางการสื่อสารสุขภาพ ฝกปฏิบัติการ อภิปรายอยางมีเหตุผล ท้ังนี้

ประเด็นปญหาอาจเปลี่ยนไปตามความตองการของผูเรียน 
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2.1.2 วิชาเลือก  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอนี้ 

สนส521 แนวโนมและแนวคิดดานสื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 

MCI521 Trends and Concepts in Health  

     วิเคราะหขอมูลความกาวหนาทางดานสุขภาพท่ีเปนประเด็นสาธารณะ การดูแลสรางเสริมสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต การปองกันภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยตางๆ สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ ความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ ศึกษาแนวโนมดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลานั้นๆ รวมท้ังนโยบายภาครัฐและองคกรท่ี

เก่ียวของกับระบบสาธารณสุขไทยและสากล 

   

สนส522 แนวโนมและแนวคิดดานอาหารและโภชนาการ 3(2-2-5) 

MCI522 Trends and Concepts in Food and Nutrition  

วิเคราะหบทบาท ความสําคัญของอาหารและโภชนาการตอสุขภาพ ประเภทของสารอาหารตาง ๆ 

บทบาทของอาหารท่ีสงผลตอรางกาย โภชนบําบัด กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ รวมท้ังแนวโนมของการผลิต และการ

บริโภคอาหาร ภูมิปญญาและนวัตกรรมดานอาหารเพ่ือสุขภาพ การประยุกตความรูเพ่ือใชในงานสื่อสารดานอาหาร

และโภชนาการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและมีความสามารถตามความตองการขององคกรตาง ๆ 

 

สนส523 แนวโนมนวัตกรรมสื่อสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 

MCI523 Trends and Innovation for Health and Beauty  

    วิเคราะห สังเคราะหขอมูลแนวโนมความกาวหนา เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวโนมสําหรับธุรกิจ

ใหบริการดานสุขภาพและความงาม  การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑท่ีดีตอสุขภาพและความงาม ความเทา

ทันการตลาดทางนวัตกรรมสุขภาพและความงามท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

   

สนส524 การเขียนเพ่ือการสื่อสารสุขภาพข้ันสูง   3(2-2-5) 

MCI524 Advanced Writing for Health Communication  

     ศึกษาวิเคราะหเทคนิค รูปแบบ และฝกปฏิบัติการดานการเขียนเชิงสรางสรรคทางสุขภาพในรูปแบบ 

ขาว คอลัมน บทความวิชาการ โดยคํานึงถึงผูรับสารท่ีมีความหลากหลายทางดานภูมิหลัง ประยุกตใชกับงาน

เขียนประเภทตาง ๆ เพ่ือการสื่อสาร ท่ีมุงตอบสนองวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธระหวางองคกร 

ประชาชน และผูมีสวนเก่ียวของ การเขียนบล็อกเพ่ือเผยแพรทางสื่อตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ โปสเตอร แผนพับ 

อินเทอรเน็ต และวารสารวิชาการ 
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สนส621 การสื่อสารการตลาดเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(2-2-5) 

MCI621 Marketing Communication for Health and Beauty  

     ศึกษาวิเคราะหแนวคิดดานการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในงานสุขภาพและความงาม       

การวางแผนการสื่อสารการตลาด กฎหมายท่ีเก่ียวกับการโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑสุขภาพ 

สถานพยาบาลและเครื่องมือแพทยการบูรณาการสื่อกระบวนการสื่อสารการโฆษณา การประชาสัมพันธ        

การขายตรง การสงเสริมการขาย การใชสื่อบุคคล ในการสนับสนุนการตลาดเชิงสุขภาพไดอยางเหมาะสมและมี

คุณธรรม 

   

สนส622 โครงงานบูรณาการการสื่อสารสุขภาพ 3(1-4-4) 

MCI622 Integrated Projects for Health Communication  

     ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสรางสรรคสื่อสุขภาพเลือกประเด็นท่ีนาสนใจ ศึกษาคนควาขอมูล

และการหาแหลงขอมูลเก่ียวกับสุขภาพนํามาบูรณาการผสมผสานเพ่ือฝกปฏิบัติการสรางสรรคสื่อสุขภาพท่ี

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  การเขียนสรุปวิธีการทํางานสรางสรรคนําเสนอในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการ 

   

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

     ศึกษาวิเคราะหประเด็นตางๆ ทางสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ผานการแลกเปลี่ยน สนทนา จากเรื่องท่ี

อยูในกระแสสังคม ตลอดจนการนําแนวคิดตางๆ มารวมอภิปรายใหเกิดองคความรู และสามารถนําไปตอยอดให

เกิดประโยชนในเชิงวิชาการ 
 

 2.2 กลุมวิชาภาพยนตรและส่ือดิจิทัล 

   2.2.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน  9 หนวยกิต ดังนี้ 

สนส531 ภาพยนตรโลกและการวพิากษ 3(2-2-5) 

MCI531 Global Cinema and Criticism    

     ศึกษาวิเคราะหแนวคิดของสกุลภาพยนตร รูปแบบและเทคนิคการเลาเรื่องในวิถีตะวันตก และ

ตะวันออก วิเคราะหพัฒนาการภาพยนตรในมิติทางวัฒนธรรม มิติทางธุรกิจ และมิติทางศิลปะ  วิเคราะหและฝก

ปฏิบัติแนวทางการวิพากษ การประเมินคุณคา ผลงานภาพยนตรในทุกรูปแบบ  
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สนส532 ปฏิบัติการภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI532 Cinema and Digital Media Production Studio  

  วิเคราะห บูรณาการความคิด การสรางสรรคภาพยนตร ฝกปฏิบัติการ เทคนิควิธีและกระบวนการ

ในการผลิต การกํากับ การออกแบบงานภาพยนตรในรูปแบบตางๆ การนําเสนอแนวคิดผานวิถีของภาพยนตร 

พัฒนาโดยบริบทของการวิจัยและพัฒนา 

 
   

สนส631 สัมมนาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI631 Seminar in Cinema and Digital Media  

     ศึกษาวิเคราะหวิพากษและอภิปรายประเด็นปญหาทางดานภาพยนตรและสื่อดิจิทัลในบริบท

สังคมไทยและสากล ติดตามผลงานวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล ประเด็นอาจ

เปลี่ยนไปตามความตองการของผูเรียน 

 

  2.2.2 วิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

สนส541 ภาพยนตรไทยศึกษาและการพัฒนา 3(2-2-5) 

MCI541 Thai Cinema Study and Development  

     ศึกษา แนวคิด วิเคราะห สังเคราะห เทคนิควิธีการของภาพยนตรในบริบทของไทยนับแตอดีตถึง

ปจจุบัน กําหนดทิศทาง จุดยืน การตอยอด การศึกษาเปรียบเทียบ การพัฒนารูปแบบการผลิตภาพยนตรไทย ท้ัง

ดานการกํากับการแสดง การออกแบบ และการผลิต การนําเสนอภาพลักษณ แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม

ภาพยนตรไทยในตลาดภาพยนตรโลก 

   

สนส542 ผลกระทบตอผูชมและสื่อ 3(2-2-5) 

MCI542 Audience and Media Effects  

     ศึกษาวิเคราะห พฤติกรรมความคิด ความเชื่อ ของผูรับสื่อในบริบทสังคมตางๆ ผูรับสื่อในสังคมยุค

ดิจิทัล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตอการพัฒนาสื่อ อิทธิพลของสื่อตอผูชม อิทธิพลของผูชมตอ

การผลิตสื่อ   
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สนส543 เทคนิคการเลาเรื่องและการเขียนเพ่ืองานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI543 Narrative Technique and Writing for Cinema and Digital Media  

              ศึกษาวิเคราะห เทคนิควิธีการเลาเรื่อง การเขียนเพ่ืองานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล ฝกปฏิบัติการเขียน 

การพัฒนาบท การพัฒนาโครงเรื่อง วิธีการเลาเรื่องผานสตอรี่บอรด การเขียนเพ่ือนําเสนองานภาพยนตรและสื่อ

ดิจิทัล 

   

สนส641 การกํากับภาพยนตรข้ันสูง 3(2-2-5) 

MCI641 Advanced Directing for Cinema Production  

     ศึกษาวิเคราะหแนวคิด  เทคนิคการกํากับภาพยนตรในรูปแบบรวมสมัย  การสรางและการวิเคราะห

ภาพยนตรในรูปแบบของการกํากับภาพยนตรในประเทศตะวันตกและตะวันออก  

   

สนส642 อุตสาหกรรมภาพยนตรและการจัดการ 3(2-2-5) 

MCI642 Film Industry and Management  

     ศึกษาวิเคราะหธรรมชาติของอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทย และตางประเทศ  ท่ีมาของ

แหลงทุน การบริหารจัดการ การตลาด การสรางโอกาสในธุรกิจภาพยนตร  ภาพยนตรในฐานะสินคาทาง

วฒันธรรม ประเด็นและขอจํากัด การวางแผนงานการดําเนินงานการเผยแพร และการประสานความรวมมือกับ

องคกรตางๆ 
 
    

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

     ศึกษาวิเคราะหประเด็นตางๆ ทางสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ผานการแลกเปลี่ยน สนทนา จากเรื่องท่ี

อยูในกระแสสังคม ตลอดจนการนําแนวคิดตางๆ มารวมอภิปรายใหเกิดองคความรู และสามารถนําไปตอยอดให

เกิดประโยชนในเชิงวิชาการ 
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2.3 กลุมวิชานวัตกรรมส่ือสาร 

   2.3.1 วิชาบังคับ กําหนดใหเรียน  9 หนวยกิต ดังนี้ 

สนส551 การวิพากษสื่อและบริบททางสังคม 3(2-2-5) 

MCI551 Media Criticism and Social Context  

              วิพากษสื่อในสังคมปจจุบันดวยปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสื่อมวลชนเพ่ือใหเกิดประโยชน

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

   

สนส552 กลยุทธสื่อและการจัดการการสื่อสาร   3(2-2-5) 

MCI552 Media Strategies and Communication Management  

     ประยุกตหลักการจัดการและกลยุทธท่ีเก่ียวของกับสื่อและการสื่อสาร ทิศทางทางการตลาดและ

อุตสาหกรรมสื่อในบริบทสังคมปจจุบัน 

   

สนส651 สัมมนาการสื่อสารรวมสมัย 3(1-4-4) 

MCI651 Seminar in Contemporary Communication  

     ศึกษาวิเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของกับสื่อและการสื่อสาร โดยประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎี ทางการ

สื่อสารท่ีรวมสมัยเปนไปตามทิศทางของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

 

 2.3.2 วิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

สนส561 กลยุทธการสรางแบรนดและการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ 3(2-2-5) 

MCI561 Branding Strategies and Integrated Marketing Communication  

     วิเคราะหและประเมินกลยุทธการสรางแบรนดตราสินคาจากกรณีศึกษาตางๆ การสรางภาพลักษณ

และชื่อเสียงองคกรผานแบรนด  และการใชการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในงานนวัตกรรมสื่อสารเพ่ือให

แผนงานการสื่อสารการตลาดบรรลุเปาหมาย 

   

สนส562 จิตวิทยาในสื่อรวมสมัย 3(2-2-5) 

MCI562 Psychology in Contemporary Media  

              วิเคราะหกระบวนการทางสื่อและการสื่อสาร ภายใตบริบทและความรวมสมัยในสังคมดวยแนวคิด

และทฤษฎีทางจิตวิทยา พฤติกรรม และการรับรู 
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สนส563 การเลาเรื่องขามสื่อ 3(2-2-5) 

MCI563 Transmedia Storytelling  

     ศึกษาวิเคราะหบทบาทและความสําคัญของการเลาเรื่องในสื่อตางๆ การเลาเรื่องขามสื่อ เพ่ือ

สรางสรรคเนื้อหาสารใหสอดคลองสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสื่อและสังคม 

   

สนส661 การวางแผนโครงการและการประเมินผลทางการสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI661 Communication Project Planning and Evaluation  

     ศึกษาวิเคราะหการวางแผนโครงการทางการสื่อสารตางๆ รวมถึงการวัดและประเมินผลสําเร็จจาก

การดําเนินโครงการ และสามารถประยุกตความรูในการจัดทําโครงการและประเมินผลโครงการนวัตกรรมสื่อสาร

ได 

   

สนส662 สัมมนาการจัดการเนื้อหาสื่อในยุคดิจิทัล 3(1-4-4) 

MCI662 Seminar in Media Content Management in Digital Age  

     อภิปรายเก่ียวกับรูปแบบ เนื้อหา ท่ีปรากฏในสื่อประเภทตางๆ รวมถึงแนวคิดดานการจัดการเนื้อหา

เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติของสื่อแตละประเภท ตลอดจนประยุกตใช สรางสรรคใหเกิดประโยชน และเขาถึง

ผูรับสารในยุคของดิจิทัลไดอยางเหมาะสม 
 

สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 3(1-4-4) 

MCI671 Selected Topics in Media and Communication Innovation  

     ศึกษาประเด็นตางๆ ทางสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ผานการแลกเปลี่ยน สนทนา จากเรื่องท่ีอยูใน

กระแสสังคม ตลอดจนการนําแนวคิดตางๆ มารวมอภิปรายใหเกิดองคความรู และสามารถนําไปตอยอดใหเกิด

ประโยชนในเชิงวิชาการ 
 

3. ปริญญานิพนธ จํานวน  12  หนวยกิต 
 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 12 หนวยกิต 

GRT691 Master’s Thesis  
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 3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

  3.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับท่ี รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา) ปที่จบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต วท.บ.(กายภาพบําบัด), 2538 มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร), 2542 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  Ph.D.(Health Science), 2551 Illinois State University, USA  

2 อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล อ.บ.(ภาษาเยอรมัน), 2542 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  นศ.ม.(วารสารสนเทศ), 2545 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

  นศ.ด.(นิเทศศาสตร), 2551 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

3 อ.ดร.จารุวัส หนูทอง กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2541 มหาวิทยาลัยทกัษิณ x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

3.2.3 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับท่ี รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา) ปที่จบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต วท.บ.(กายภาพบําบัด), 2538 มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  วท.ม.(กายวิภาคศาสตร), 2542 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  Ph.D.(Health Science), 2551 Illinois State University, USA  

2 อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล อ.บ.(ภาษาเยอรมัน), 2542 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  นศ.ม.(วารสารสนเทศ), 2545 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

  นศ.ด.(นิเทศศาสตร), 2551 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

3 อ.ดร.จารุวัส หนูทอง กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2541 มหาวิทยาลัยทกัษิณ x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

4 รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ กศ.บ.(ภาษาไทย), 2518 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดี), 2523 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  M.F.A.(Theatre and Costume 

Design), 2531 

Illinois State University, USA  

5 ผศ.ดร.นพดล อินทรจันทร            ศป.บ.(การออกแบบเพื่อการแสดง), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  M.F.A.(Costume Design), 2549 Illinois State University, USA  

  ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ลําดับท่ี รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา) ปที่จบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

6 ผศ.ดร.สามมิติ  สุขบรรจง อ.บ.(ศิลปการละคร), 2537 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  กศ.ม.(ศิลปศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  M.S.(Theatre:Directing), 2549 Illinois State University, USA  

  ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

7 ผศ.ดร.ฐะณุพงศ ศรีกาฬสินธุ อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต), 2528 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  

คอ.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ), 2545 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี  

  กศ.ด.(การอุดมศึกษา), 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

8 ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี นศ.บ.(การประชาสัมพันธ), 2543 มหาวิทยาลัยนเรศวร x-xxxx-xxxxx-xx-x 

  ศศ.บ.(ส่ือสารมวลชน), 2545 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

  ค.บ.(ธุรกิจศึกษา), 2548 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  

  นศ.ม.(นิเทศศาสตร), 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

  ว.ม.(ส่ือสารมวลชน), 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

  นศ.ด.(นิเทศศาสตร), 2554 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

9 อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท ศป.บ.(ศิลปะการแสดง) , 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  M.S.(Theatre : Acting), 2546 Illinois State University, USA  

  ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

10 อ.ดร.เสาวลักษณ  พันธบุตร ศศ.บ.(ศิลปะและการออกแบบ), 2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  ศป.ม.(ศิลปะสมัยใหม), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

  ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

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

  ว.ม.(การบริหารส่ือสารมวลชน), 2549 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

  ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย), 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

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

  ศศ.ม.(ส่ิงแวดลอมศึกษา), 2546 มหาวิทยาลัยมหิดล  

  นศ.ม.(การประชาสัมพันธ), 2547 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

  กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร), 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

13 อ.ดร.ชัชฎา นากาโอคะ B.B.A.(Business Administration), 2543 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  B.S.(Business Administration), 2545 

 

 

 

University of North Carolina-

Charlotte, USA 

 

 

 

 

 

  M.S.(Technology Management), 2547 Eastern Illinois University, USA  

  Ph.D. (Educational Technology),  

2554 

University of Northern    

Colorado, USA 
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ลําดับท่ี รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา) ปที่จบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
14 อ.ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ วท.บ.(จุลชีววิทยา), 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 

x-xxxx-xxxxxx-xx-x 

  วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร), 2546 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

  ปร.ด.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เกษตร),2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

  หลักสูตรไดเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสถาบันท้ังภายในและ

ภายนอกของมหาวิทยาลัยตามความตองการของแตละรายวิชา 
 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

      ไมมี 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

  นิสิตตองทําปริญญานิพนธ โดยคนควาและวิจัยดวยตนเอง ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารย        

ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ หัวขอในการวิจัยเปนการบูรณาการความรู เทคนิคตางๆทางสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

โดยมีการรายงานความกาวหนาของปริญญานิพนธทุกภาคการศึกษา และทําการเขียนปริญญานิพนธตาม

รูปแบบท่ีกําหนด รวมถึงตองนําเสนอผลงานสูสาธารณะ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  นิสิตมีความเขาใจในปญหา สามารถคนควาและใชเทคนิควิธีตางๆเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

สามารถนํามาวิเคราะห และสังเคราะหองคความรูและหาขอสรุป 
 

5.3 ชวงเวลา 

  ข้ึนอยูกับความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

  12 หนวยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 

  ใหคําแนะนําและชวยเหลือนิสิตดานวิจัย โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

  5.5.1 ใหนิสิตคนควาหัวขอวิจัยท่ีสนใจแลวนํามาเสนอในรายวิชาสัมมนา เพ่ือเปนการเตรียมการใน

การทําปริญญานิพนธ 

  5.5.2 อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ กําหนดตารางเวลาในการใหคําปรึกษาแกนิสิต 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

  หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ การสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอน และกิจกรรม 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย อดทน

และเสียสละเพ่ือสังคม และมี

จรรยาบรรณในการทํางานวิจัย         

ไมบิดเบือนขอมูล 

 

 

-  มีการกําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนิสิตมี

ระเบียบวินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา มีความรับผิดชอบ

โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและ

การเปนสมาชิกกลุม และสงเสริมใหมีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทํา

การทุจริตในการสอบหรือการลอกผลงานของผูอ่ืนเปนตน ท้ังนี้ ผูสอน

ทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา

รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยอง

นิสิตท่ีทําดีทําประโยชนแกสวนรวมเสียสละ เปนตน นอกจากนี้ มีการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน โดยเฉพาะกรณีศึกษาเรื่อง

จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีไดรับความสนใจจากสังคม มีรายวิชาท่ีสงเสริม

คานิยมท่ีดีในการปฏิบัติตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม 

(2) มีความรูความสามารถทางดานสื่อ 

และนวัตกรรมสื่อสารเปนอยางด ี

 

 

 

 

 

 

 - ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทาง

แนวคิดและทฤษฎีใหสอดคลองกับสภาพสังคมเศรษฐกิจในปจจุบัน 

-  มีการเลือกใชสถานการณ ปรากฏการณ  ท่ีนาสนใจ มาฝกฝนการ

วิเคราะหรวมกับความรูทางทฤษฎีและผลงานวิจัย โดยมีการถายทอด

ประสบการณจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องหรือประเด็นปญหาตาง ๆ ดาน

สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ 

ศึกษาจากกรณี ศึกษาและการทํารายงานหรือโครงการตาง ๆ 

- มีการเรียนรูสถานการณจริงจากหนวยงานองคกรดานสื่อและ

นวัตกรรมสื่อสาร และมีการจัดทํารายงาน โครงงาน รายงานผล

การศึกษาดูงานจากท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอน และกิจกรรม 

(3) สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ

งานวจิัยไดอยางมีเหตุผลทางหลักวิชา 

อยางมีวิจารณปญญา 

 

 

-  มีการฝกฝนเทคนิคการคิดผานแผนผังความคิดในรูปแบบตาง ๆ 

อยางเหมาะสม และมีการฝกฝนการคิดเชิงวิพากษ การตั้งคําถามตอ

ปรากฏการณทางสังคมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

-  มีการฝกฝนการคิดเพ่ือการตัดสินใจและการประเมินผล การ

พิจารณาตัดสินและการใหคุณคาตอปรากฎการณดานสื่อและ

นวัตกรรมสื่อสาร และมีการใชกระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนอยางเปนระบบและมีหลักฐานอางอิงในการคนหาความจริง 

-  มีการสงเสริมใหเห็นถึงคุณคาของการ คิดเชิงบวกและการคิดเชิง

สรางสรรคในการเรยีนการสอนรายวิชาตาง ๆ และมีการสอดแทรก

เทคนิควิธีการคิดเชิงบวกและการคิดเชิงสรางสรรคในรายวิชาตาง ๆ 

อยางเหมาะสม โดยมีการแสดงทักษะการคิดเชิงสรางสรรคผานการ

จัดทําแผนงานโครงงานดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

(4) มีความสามารถในการทํางานเปนทีม 

 

 

 

 

 - มีการสงเสริมการเปนผูนํากลุมและผูตามกลุมในสถานการณตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม และสงเสริมการยอมรับและเคารพในความคิดเห็น

ของผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามกลุม 

-  มีการฝกฝนใหมีความสามารถดานการสื่อสารระหวางบุคคลอยาง

เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณตาง ๆ อีกท้ังยังมีการสื่อสารดวย

เทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อใหมอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ

สงเสริมใหใชเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคนคิการสื่อสารรูปแบบใหม

มาใชในการเรียนการสอน 

 - มีการสงเสริมความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการสรางเครือขายการปฏิบัติงานรวมกัน

ระหวางผูเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานรวมกันใน

ประเด็นตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ และมีการสงเสริมใหมีการสราง

เครือขายกับองคกรภายนอก ผานการศึกษาดูงาน และการเชิญ

ผูเชี่ยวชาญเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอน และกิจกรรม 

(5) มีทักษะสื่อสาร และสรางสัมพันธ

ภาพกับบุคคลอ่ืน สามารถเปนผูนํา 

และผูตามไดตามบริบทท่ีไดรับ 

 

 

 

-  มีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารใหมๆ มาใชในการเรียนการสอน โดย

สงเสริมการสื่อสารผานเทคโนโลยีการสื่อสารในทุกรายวิชา และมีการ

แนะนําฐานขอมูลออนไลนจากเครือขายตาง ๆ พรอมท้ังการประยุกตใช

เทคโนโลยีการสื่อสาร เชน Facebook Twitter ในแสวงหาขอมูล

ขาวสาร 

-  มีการฝกฝนทักษะในการนําเสนอ โดยเฉพาะการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการในรูปแบบตาง ๆ ท้ังการเขียนบทความวิชาการ การนําเสนอ

แบบ Oral Presentation และการฝกฝนและพัฒนาบุคลิกภาพในการ

นําเสนอผลงาน และการใชชีวิตประจําวัน 

-  มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เปนบางรายวิชา อีกท้ัง

ยังมีการใชตํารา บทความทางวิชาการ เอกสารท่ีเปนภาษาอังกฤษใน

การเรียนการสอน และมีการฝกฝนการเขียนบทความวิชาการเปน

ภาษาอังกฤษ 

-  มีการใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชสถิติเพ่ือการวิจัย และมีการ

สอนใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู 

ดานคุณธรรม และจริยธรรม 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม

จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ การ

เสียสละและความซ่ือสัตยสุจริต 

- กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือ

เปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย

โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา   

มีความรับผิดชอบโดยในการทํางาน

กลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการ

เปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิก

กลุม 

- สงเสริมใหมีความซ่ือสัตยโดยตอง

ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือ

การลอกผลงานของผูอ่ืนเปนตน 

- ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุก

รายวิชารวมท้ังมีการจัดกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การ

ยกยองนิสิตท่ีทําดีทําประโยชนแก

สวนรวมเสียสละ 

- จัดการเรียนการสอนโดยใชปญหา

เปนฐาน โดยเฉพาะกรณี 

ศึกษาเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี

ไดรับความสนใจจากสังคม 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตใน

การเขาชั้นเรียนการสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการรวม

กิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินัยและพรอม

เพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรและความรับผิดชอบตอ

งานท่ีไดรับมอบหมาย 

- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ

และการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 

เชน รายงาน ปริญญานิพนธ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

2. คํานึงถึงผลกระทบตอกลุมผูมี

สวนไดสวนเสีย 

- มีรายวิชาท่ีสงเสริมคานิยมท่ีดีใน

การปฏิบัติตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

และการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคม 

- การเขารวมกิจกรรมทางสังคมและ

การเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมดานสื่อ

และนวัตกรรมสื่อสารอยางมี  สวนรวม 

- การทัศนศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของกับ

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
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2.2 ดานความรู 
 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1 . มี ค ว าม รู แ ล ะ ค ว าม เข า ใจ

เ ก่ี ย ว กั บ แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ

หลักการท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขา

ดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

- ใชการเรียนการสอนในหลากหลาย

รูปแบบโดยเนนหลักการทางแนวคิด

และทฤษฎีใหสอดคลองกับสภาพสังคม

เศรษฐกิจในปจจุบนั 

- สอบวัดความรูเชิงทฤษฎีเก่ียวกับ

ดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

- ก า รจั ด ทํ า ราย งาน ใน หั ว ข อ / 

ประเด็นจากสถานการณ ท่ีเกิดข้ึน 

โดยสามารถประยุกตใชทฤษฎีมา

อธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนได 

2. สามารถอธิบายและวิเคราะห

กรณีศึกษาปญหาตางๆ เก่ียวกับ

ดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารอยาง

เขาใจและเหมาะสม 

- เลือกใชสถานการณ ปรากฏการณ  

ท่ีน าสนใจ มาฝกฝนการวิ เคราะห

ร ว ม กั บ ค ว าม รู ท า งท ฤ ษ ฎี แ ล ะ

ผลงานวิจัย 

- การถ ายทอดประสบการณ จาก

ผูเชี่ยวชาญในเรื่องหรือประเด็นปญหา

ตางๆ ดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ 

ศึกษาจากกรณี ศึกษาและการทํ า

รายงานหรือโครงการตางๆ 

- การแสดงความคิดเห็นรวมกันใน

การอภิปรายกลุม 

- ผ ลก ารราย งาน การวิ เค ราะห

สถานการณดานสื่อและนวัตกรรม

สื่อสาร 

3. สามารถบูรณาการความรูและ

ความเขาใจเก่ียวกับดานสื่อและ

นวัตกรรมสื่อสารใหเขากับอาชีพ

การงานหรือโครงการตางๆ ท้ังใน

ระดับประเทศและระดับสากล 

- เรียนรูสถานการณจริงจากหนวยงาน

องคกรดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

- การจัดทํารายงาน โครงงาน รายงาน

ผลการศึกษาดูงานจากท้ังในประเทศ

และตางประเทศ  

- ผลการจัดทํารายงานจากการศึกษา

ดูงานท้ังในและตางประเทศ 

- ผ ล ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค โค ร ง ง า น 

กิจกรรม ปริญญานิพนธ ดานสื่อและ

นวัตกรรมสื่อสาร 
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    2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 

ผลการเรียนรู 

ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ 

- ฝ กฝน เทคนิ คการคิดผ านแผนผั ง

ความคิดในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสม 

- ฝกฝนการคิดเชิงวิพากษ การตั้งคําถาม

ตอปรากฏการณ ทางสั งคมตางๆ ท่ี

เกิดข้ึน 

- สอบดวยขอสอบท่ีเนนความรู

เก่ียวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ

และการคิดอยางเปนระบบ 

- จากรายงาน และผลการคนควา

เก่ียวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

และการคิดอยางเปนระบบ 

2. สามารถสืบคน ตีความและ

ประเมินผลเพ่ือใช ในการแก ไข

ปญหาอยางสรางสรรค 

- ฝกฝนการคิดเพ่ือการตัดสินใจและการ

ประเมินผล การพิจารณาตัดสินและการ

ใหคุณคาตอปรากฎการณดานสื่อและ

นวัตกรรมสื่อสาร 

- การใชกระบวนการวิจัยในการแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบและมี

หลักฐานอางอิงในการคนหาความจริง 

- การเขียนเคาโครงการวิจัย จาก

ปญหาหรือสถานการณการดานสื่อ

และนวัตกรรมสื่อสารท่ีนิสิตสนใจ 

- การจั ด โครงงานด านสื่ อและ

นวัตกรรมสื่อสารท่ีสามารถนําไปใช

เปนพ้ืนฐานหรือแนวทางในการ

แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

3. สงเสริมการคิดเชิงบวกและการ

คิดเชิงสรางสรรค 

- การสงเสริมใหเห็นถึงคุณคาของการ 

คิดเชิงบวกและการคิดเชิงสรางสรรคใน

การเรียนการสอนรายวิชาตางๆ  

- มีการทอดแทรกเทคนิควิธีการคิด   

เชิงบวกและการคิดเชิงสรางสรรคใน

รายวิชาตางๆ อยางเหมาะสม 

- แสดงทักษะการคิดเชิงสรางสรรคผาน

การจัดทําแผนงาน/ โครงงานดานสื่อ

และนวัตกรรมสื่อสาร 

- การสังเกตจากพฤติกรรมการ

เรียนรูของนิสิตในชั้นเรียน ท่ีมีการ

อภิปราย การแสดงความคิดเห็น 

- การสังเกตจากผลการรายงานใน

รายวิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ 

คิดเชิงสรางสรรค 

- การสะท อนผ าน มุมมองและ 

ความคิดเห็นผูรวมชั้นเรียน ในการ

รวมกันอภิปรายในประเดน็ตางๆ  
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรูทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ลักษณะบทบาทของผูนําหรือ      

ผูตาม 

- สงเสริมการเปนผูนํากลุมและผูตาม

กลุ ม ในสถานการณ ต างๆ ไดอย าง

เหมาะสม 

- สงเสริมการยอมรับและเคารพใน

ความคิดเห็นของผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนํา

และผูตามกลุม  

- ผลการเรียนรูจากกิจกรรมกลุม 

- การสังเกตจากผูสอนและผูรวม

ชั้นเรียนในการทํากิจกรรมรวมกัน 

2. ทักษะดานการสื่อสารและการ

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

- ฝกฝนให มีความสามารถดานการ

สื่อสารระหวางบุคคลอยางเหมาะสม

กับบุคคลและสถานการณตางๆ  

- การสื่อสารดวยเทคโนโลยีการสื่อสาร 

และสื่อใหมอยางมีประสิทธิภาพ 

- สงเสริมใหใชเทคโนโลยีการสื่อสาร 

และเทคนิคการสื่อสารรูปแบบใหมมา

ใชในการเรียนการสอน 

- สัมพันธภาพ และบรรยากาศ

ทางการเรียน ท่ี เกิด ข้ึนระหวาง

ผูเรียนดวยกัน และระหวางผูเรียน

กับผูสอน 

- การนําเสนอผลการดําเนินงาน

ดวยรูปแบบการสื่อสารท่ีหลาก 

หลาย 

- พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีการ

สื่อสารท่ีเหมาะสม 

3. การทํางานรวมกับผูอ่ืน และการ

สรางเครือขายในการทํางาน  

- สงเสริมความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี

- สงเสริมใหมีการสรางเครือขายการ

ปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูเรียน มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางาน

ร ว ม กั น ใน ป ร ะ เด็ น ต า งๆ  อ ย า ง

สมํ่าเสมอ 

- สงเสริมให มีการสรางเครือขายกับ

องคกรภายนอก ผานการศึกษาดูงาน 

และการเชิญ ผู เชี่ ย วชาญ เพ่ื อแลก 

เปลี่ยนประสบการณ 

- สัมพันธภาพ และบรรยากาศ

ทางการเรียนท่ีเกิดข้ึนระหวางการ

ทํากิจกรรมตางๆ  

- การเกิดเครือขายการสื่อสารของ

ผู เ รี ย น ใน รู ป แ บ บ ต า ง ๆ  ข้ึ น         

ท้ังภายในและภายนอกชั้นเรียน 

- ผลงาน โครงการ งานวิจัย ไดนับ

ความสนใจจากหนวยงานภายนอก 

จนนํ า ไป สู ก าร เกิ ด การ เรี ย น รู

รวมกัน 
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     2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรูทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1 . สามารถใช ส ารสน เทศและ

เท ค โน โล ยี ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย า ง

เหมาะสม 

- การนําเทคโนโลยีการสื่อสารใหมๆ 

มาใชในการเรียนการสอน 

- สงเสริมการสื่อสารผานเทคโนโลยีการ

สื่อสารในทุกรายวิชา 

- แนะนํ าฐานขอ มูลออนไลนจาก

เครือขายตางๆ  

- ประยุกตใช เทคโนโลยีการสื่อสาร 

เชน Facebook Twitter ในแสวงหา

ขอมูลขาวสาร 

- สั งเกตจากพฤติกรรมการสื่อสาร

ภายในชั้นเรียน 

- สั งเกตจากพฤติกรรมและการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีการสื่อสารใน

การเรียนรูของนิสิต 

- พฤติกรรมการใชฐานขอมูลและ

สืบคนทางวิชาการ 

2 . ส าม ารถ สื่ อ ส า ร ได อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการ

เขียนพรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของ

สื่ อ แล ะการนํ า เสน อ  ได อ ย า ง

เหมาะสม 

- ฝ ก ฝ น ทั ก ษ ะ ใน ก า ร นํ า เส น อ 

โดยเฉพาะการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการในรูปแบบตางๆ ท้ังการเขียน

บทความวิชาการ การนําเสนอแบบ 

Oral Presentation 

- ฝกฝนและพัฒนาบุคลิกภาพในการ

นํ า เส น อ ผ ล ง า น  แ ล ะ ก า ร ใ ช

ชีวิตประจําวัน 

- มีการนํ าเทคนิ คการสื่ อสารและ

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมาใชใน

การนําเสนอผลงาน 

- การประเมินบุคลิกภาพดานการสื่อสาร

รวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

 

3. ความสามารถในการใชภาษา 

อังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

ในการเรียน 

- ก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน เป น

ภาษาอังกฤษ เปนบางรายวิชา 

- การใชตํารา บทความทางวิชาการ 

เอกสาร ท่ีเปนภาษา อังกฤษในการ

เรียนการสอน 

- การฝกฝนการเขียนบทความวิชาการ

เปนภาษาอังกฤษ 

- ความสนใจตอการเรียนรู และการเพ่ิมพูน

ทักษะดานภาษาอังกฤษของผูเรียน 

- ป ริมาณ การใช เอกสารการสอน 

บทความทางวิ ช าการ เป นภ าษา 

อังกฤษประกอบการเรียน 

- ความถูกต องเหมาะสมในการเขียน

บทความวิชาการเปนภาษาอังกฤษของนิสิต 

4. ความสามารถในการวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

- การใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใช

สถิติเพ่ือการวิจัย 

- การสอนใชโปรแกรมวิเคราะหทาง

สถิติท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ

วิชาชีพ การเสียสละและความซ่ือสัตยสุจริต 

1.2 คํานึงถึงผลกระทบตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. ดานความรู 2.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎแีละ

หลักการท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

2.2 สามารถอธิบายและวิเคราะหกรณี ศึกษาปญหาตางๆ

เก่ียวกับดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารอยางเขาใจและเหมาะสม 

2.3 สามารถบูรณาการความรูและความเขาใจเก่ียวกับดาน   

สื่อและนวัตกรรมสื่อสารใหเขากับอาชีพการงานหรือ โครงการ

ตางๆ ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 

3. ดานทักษะทางปญญา 3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

3.2 สามารถสืบคนตีความและประเมิน ผลเพ่ือใชในการแกไข

ปญหาอยางสรางสรรค 

3.3 สงเสริมการคิดเชิงบวกและการคิดเชิงสรางสรรค 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.1 ลักษณะบทบาทของผูนําหรือผูตาม 

4.2 ทักษะดานการสื่อสารและการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

4.3 การทํางานรวมกับผูอ่ืน และการสรางเครือขายในการ

ทํางาน 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยาง

เหมาะสม 

5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการ

เขียนพรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของสื่อและการนําเสนอไดอยาง

เหมาะสม 

5.3 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 

ตางประเทศในการเรียน 

5.4 ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ดานท่ี 1

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 ความรู 
ดานท่ี 3  

ทักษะทางปญญา 

ดานท่ี 4  

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ดานท่ี 5  

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

หมวดวิชาแกน กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต 

สนส501 การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ● ● 
 

●  ● ○ ○  ○ ○ ● ● ○  

สนส502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทางการสื่อสาร ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○  ●   ●   
สนส503 แนวคดิสรางสรรคเพ่ือสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

 
หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต (ใหนิสิตเลือกเรียนในกลุมใดเพียงกลุมหนึ่ง) 

กลุมวิชาการสื่อสารสุขภาพ 

สนส511 การวางแผนกลยุทธการสื่อสารสุขภาพ ● ○  ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○  
สนส512 สื่อบูรณาการเพ่ือการสื่อสารสขุภาพ                   ○ ●  ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○   
สนส611 สัมมนาการสื่อสารสุขภาพ 

 ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ 
กลุมวิชาภาพยนตรและดิจิทัล 

สนส531 ภาพยนตรโลกและการวิพากษ 
 ● ● ●  ○ ●   

○ ● ●  ○  
สนส532 ปฏิบัติการภาพยนตรและสื่อดิจิทัล ● ● ● ● ○ ○ ● ○  ○ ● ●   ○ 
สนส631  สัมมนาภาพยนตรและสื่อดจิิทัล 

 ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ 
กลุมวิชานวัตกรรมสื่อสาร 

สนส551 การวิพากษสื่อและบริบททางสังคม ○ ● ● ●  ○ ●   ○  ●  ○  
สนส552 กลยุทธสื่อและการจัดการการสื่อสาร   ○ ●  ● ● ○ ● ●  ○   ○ ○  
สนส651 สัมมนาการสื่อสารรวมสมัย 

 ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ความรบัผิดชอบรอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ดานท่ี 1

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 ความรู 
ดานท่ี 3  

ทักษะทางปญญา 

ดานท่ี 4  

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ดานท่ี 5  

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

กลุมวิชาการสื่อสารสุขภาพ 

สนส521 แนวโนมและแนวคิดดานสื่อสุขภาพ ○ ● ○ ● ○ ○ ●  ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 
สนส522 แนวโนมและแนวคิดดานอาหารและโภชนาการ ● ○ ○ ● ○ ● ●  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
สนส523 แนวโนมนวัตกรรมสื่อสุขภาพและความงาม ○ ● ○ ● ○ ○ ●  ○ ○  ● ○ ○ ○ 
สนส524 การเขียนเพ่ือการสื่อสารสุขภาพข้ันสูง ● ○ ● ●   ○ ● ○ ● ● ○ ● ●  
สนส621 การสื่อสารการตลาดเพ่ือสุขภาพและความงาม ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○  ○ ○ ● ● ○  
สนส622 โครงงานบูรณาการการสื่อสารสุขภาพ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ●  ● ○ ○ 
สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ 
กลุมวิชาภาพยนตรและดิจิทัล 

สนส541 ภาพยนตรไทยศึกษาและการพัฒนา ● ○ ○ ● ○ ○ ●  ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 
สนส542 ผลกระทบตอผูชมและสื่อ ● ● ○ ●  ● ○   ○  ○ ○ ○  
สนส543 เทคนิคการเลาเรื่องและการเขียนเพ่ืองานภาพยนตรและสื่อดิจิทัล ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○  ●  ● ● ○  
สนส641 การกํากับภาพยนตรข้ันสูง ○ ● ○ ● ○ ○ ●  ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 
สนส642 อุตสาหกรรมภาพยนตรและการจดัการ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ●  ● ●  
สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ) 

●ความรบัผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ดานท่ี 1

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 ความรู 
ดานท่ี 3  

ทักษะทางปญญา 

ดานท่ี 4  

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ดานท่ี 5  

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชานวัตกรรมสื่อสาร 

สนส561 กลยุทธการสรางแบรนดและการสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ 
 ● ○ ● ● ○ ● ●  ○   ○ ○  

สนส562 จิตวิทยาในสื่อรวมสมยั ● ○ ● ● ○  ●   ●   ● ○  
สนส563 การเลาเรื่องขามสื่อ 

 ● ○ ● ○  ●   ●   ● ○  
สนส661 การวางแผนโครงการและการประเมินผลทางการสื่อสาร ○ ●  ● ● ○ ● ● ○ ○  ●  ○ ○ 
สนส662 สัมมนาการจัดการเน้ือหาสื่อในยุคดิจิทัล 

 ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ 
สนส671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ 
ปริญญานิพนธ 
ปพท691 ปริญญานิพนธระดบัปริญญาโท ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 2.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและ

การตัดสินผลการเรียน 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ มีผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาเปนกรรมการ 

 2.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา/ผูใชบัณฑิต เพ่ือเปน

หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูเปนประจําทุกป 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 นิสิตจะขอรับปริญญาไดตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 

 3.1  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรและไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 

 3.2  ผานการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ 

 3.3  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาปริญญานิพนธข้ัน

สุดทายโดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งและเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

 3.4  สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณภาษาไทยและ/หรือเปนภาษาอังกฤษ 

 3.5  ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรงานวิชาการ หรือนําเสนอตาอท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

 3.6  ในกรณีท่ีนิสิตไดรับทุนจากแหลงทุนตางๆ ใหปฏิบัติตามเง่ือนไขของแหลงทุนใหครบถวน 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 สงเสริมใหอาจารยใหมเขาปฐมนิเทศท่ีจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะแนะนํานโยบายการจัดการเรียน

การสอนและบทบาทหนาท่ีของอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา พรอมท้ังจัดทําคูมืออาจารยท่ีปรึกษาและเอกสารท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 

 1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ชี้แจงเปาหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดตางๆในหลักสูตร 

 1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดใหอาจารยใหมสังเกตการณสอนของคณาจารยในรายวิชาท่ี

เก่ียวของ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการอบรม การสัมมนา และการฝกปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียน    การ

สอน การวัดและการประเมินผล ท่ีจัดข้ึนโดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหรือหนวยงานภายนอก 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

  2.2.1 จดัสรรทุนสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัย และสัมมนาศึกษาดูงานตางประเทศ 

  2.2.2 กระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 

  2.2.3 สงเสริมใหคณาจารยแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและทําวิจัยรวมกับคณาจารยจาก

สถาบันอ่ืนท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

  2.2.4 สงเสริมใหคณาจารยเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสัมมนา   ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ โดยทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

  2.2.5 สงเสริมใหคณาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

ภายใตการกํากับดูแล ใหคําปรึกษาและแนะนํา โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร ใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรมีระบบและ

กลไกการบริหารดังนี้ 

 1.1 จัดทําแผนเปาหมายการผลิตบัณฑิต 

 1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน    การ

เปด-ปด และปรับปรุงหลักสูตร 

 1.3 เตรียมความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เตรียมความพรอมดาน

คณาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 1-2 เดือน เพ่ือติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร 

 1.5 จัดทํารายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการสอน และเกณฑการวัดและประเมินผลตามแบบ มคอ.3 

กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 1.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 1.7 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 1.8 ติดตามประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา และ

ความพึงพอใจจากนายจางผูใชบัณฑิต จากนิสิตปจจุบัน และจากอาจารยประจําหลักสูตร เปนประจําทุกป เพ่ือนํา

ผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน ใหมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของสังคม 

 1.9 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย นิสิต บัณฑิตผูสําเร็จ

การศึกษา และผูใชบัณฑิต รวมท้ังมีการวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณลักษณะท่ีเปนผูมีความรู มีทักษะ คิดวิเคราะห และพัฒนาดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร ตลอดจนสามารถบูรณา

การความรูในการสรางสรรคผลงานดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนผูท่ีมีจรรยาบรรณ

และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และเพ่ือมีความเปนนักวิชาการดานสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร จึงไดกําหนด

ระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในทุกปการศึกษา ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน ไดแก (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู    (3) ดานทักษะทางปญญา(4) 
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ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยการสํารวจความพึงพอใจในประเด็นท้ัง 5 จากแบบสอบถามบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในทุกป

การศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตรฯยังไดประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิต และแจงผลการ

สํารวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือใหไดบัณฑิตตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

3. นิสิต 

 มีระบบการรับนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตร เพ่ือคัดเลือกนิสิตท่ีมีคุณสมบัติและมีความพรอมในการเรียนใน

หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา เพ่ือใหนิสิตสามารถเรียนในหลักสูตรไดอยางมีความสุข สามารถสําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ไมมีการลาออกในระหวางท่ีกําลังศึกษา รวมท้ังสงเสริมและพัฒนานิสิตในระหวางท่ีกําลังศึกษา 

โดยหลักสูตรไดจัดใหมีกิจกรรมตางๆท้ังในและนอกหองเรียน สงเสริมพัฒนาการเผยแพรผลงานทางวิชาการของ

นิสิต และสงเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยหลักสูตรมีระบบกลไก และการประเมินผลการ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 
 

ดานการรับนิสิต 

 1. กําหนดจํานวน และคุณสมบัติของผูสมัครท่ีรับ จํานวน 45 คน ตอ 1 ปการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑ

การรับสมัครนิสิตท่ีกําหนดใน มคอ.2 ของหลักสูตรฯ 

 2. หลักสูตรทําการประชาสัมพันธ ท้ังการไปประชาสัมพันธโดยตรงในสถาบันการศึกษาเปาหมาย และผาน

สื่อชนิดตางๆ เชน Poster, แผนพับ, และสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ 

 3. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศเรื่องการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร 

 4. กําหนดใหผูสมัครจะตองสงโครงรางสําหรับการทําวิทยานิพนธ ระดับมหาบัณฑิต (Thesis Proposal) 

ประกอบการสมัคร และนําเสนอโครงรางดังกลาวในวันสอบสัมภาษณ และสอบวัดความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดโดย

บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 

 5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ คณะกรรมบริหารหลักสูตร ไดมอบหมายให

กรรมการจาก หลักสูตร 3 ทาน ทําการพิจารณาสอบสัมภาษณ แจงผลการพิจารณาใหท่ีประชุมหลักสูตรรับทราบ

และสงผลไปท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในภาพรวมและประกาศผลการรับนิสิตอยางเปนทางการโดยระบบของ

มหาวิทยาลัยตอไป 

 6. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร ถาจํานวนนิสิตท่ีไดรับคัดเลือกเขา

ศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับเขา จะทําการเปดรับในรอบ 2 ตอไป 

 7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาการดําเนินการ 
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ดานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือ

วางกลยุทธในการดําเนินการเพ่ือการเตรียมความพรอมใหนิสิตกอนเขาศึกษา 

 1. กําหนดใหนิสิตท่ีจะเขาศึกษาในหลักสูตรตองเขารวมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตวิทยาลัยจัดให 

เพ่ือรับทราบขอบังคับ ขอกําหนดตางๆ และการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และจะตองเขารวมการ

ปฐมนิเทศ ท่ีจัดโดยหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพ่ือแนะนําคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

อาจารยผูสอน อาจารยท่ีปรึกษาชั้นปท่ี 1 และนิสิตรุนพ่ี และรับฟงคําแนะนําเก่ียวกับแผนการศึกษา การ

ลงทะเบียน สถานท่ีเรียน หองพักฯ แจงเก่ียวกับทุนการศึกษา พรอมท้ังแนะนําแนวทางในการเลือกเรียนในแขนง

วิชาตางๆ ความสนใจในหัวขอการทําปริญญานิพนธ แนะนํางานวิจัยของอาจารยในคณะฯ ท้ังนี้เพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมในดานตางๆท้ังการเรียน การใชชีวิต และเปนประโยชนตอการทําปริญญานิพนธของนิสิต 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนในกรณีแผนการเรียน เพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอมกอนศึกษา และในรายท่ีคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเขา มีคะแนนภาษาอังกฤษ ผานแบบมี

เง่ือนไข จะตองเรียนภาษาอังกฤษท่ีบัณฑิตวิทยาลัยจัดให 

 3. ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปการศึกษา และติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของนิสิต ใหเปน

ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังหาแนวทางแกไขเปนกรณีไป 
 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาปริญญานิพนธ 

 1. แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปสําหรับชั้นปท่ี 1 

 2. แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธตามสาขาวิชาท่ีนิสิตสนใจ เม่ือนิสิตบัณฑิตศึกษาเขาสูชั้นปท่ี 2 เพ่ือ

ทําหนาท่ีดูแล ใหคําแนะนํา วางแผนการเรียนและการทําปริญญานิพนธใหเปนไปตามแผนการศึกษา     ซ่ึงการ

แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ มีหนาท่ี 

เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนวทางการวิจัย กําหนดหัวขอปริญญานิพนธรวมกับนิสิต 

 3. นิสิตเสนอสอบโครงรางปริญญานิพนธภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ 

 4. กําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธดูแลใหนิสิตทําปริญญานิพนธท่ีผานการพิจารณาแลวจาก

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสอบโครงรางฯใหมีผลงานวิจัยตามท่ีไดนําเสนอไว และตามระยะเวลา

ท่ีหลักสูตรกําหนด และทําการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ นอกจากนั้นอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธยังดูแลให

คําแนะนําแกนิสิตในการเผยแพรผลงานวิจยัในรูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ และการตีพิมพ

ผลงานท่ีเปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธ 
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การคงอยู การสําเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกเก่ียวกับการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตเพ่ือใหนิสิตมีความ

พรอมในการเรียน เรียนอยางมีความสุข ซ่ึงมีผลตออัตราการคงอยูตลอดจนการสําเร็จการศึกษา โดยมีการแตงตั้ง

อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปสําหรับชั้นปท่ี 1 และแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธตามสาขาวิชาท่ีนิสิตสนใจ เม่ือ

นิสิตบัณฑิตเขาสูชั้นปท่ี 2 เพ่ือทําหนาท่ีดูแล ใหคําแนะนํา วางแผนการเรียนและการทําปริญญานิพนธใหเปนไปตาม

แผนการศึกษา ซ่ึงการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 สําหรับการดูแลนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามการดูแลนิสิตของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญา

นิพนธอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหคําปรึกษาในเรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอนหรือชวยแกไขปญหาในเรื่องอ่ืนๆของนิสิต 
 

ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 นิสิตสามารถยื่นขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตอประธานหลักสูตร กรรมการบริหาร

หลักสูตรไดโดยตรง ท้ังเปนวาจาหรือสงเปนเอกสาร และนําเขาสูการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ประจําหลักสูตร และหาทางแกไข หากเปนเรื่องในเชิงนโยบาย เปนเรื่องท่ีตองแกไขโดยคณะจะพิจารณาสงตอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนลําดับตอไปเพ่ือหาวิธีการแกไขในระดับคณะวิชา 

 

4. อาจารย 

การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

 ระบบการรับอาจารยประจําเปนไปตามเกณฑของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สําหรับการแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําเสนอชื่ออาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร โดยทําหนาท่ีกํากับดูแลการจัดการเรียนการ

สอนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการโดยคณะฯ เสนอรายชื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาแตงตั้ง มีวาระคราวละ 1 ป 

 1. หลักสูตรมีระบบและกลไก ท่ีมีการบริหารจัดการโดยการวางแผนดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ังนี้หลักสูตรมีแนวทางในการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร

ประกอบดวย การสรรหาและรับอาจารยใหมท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ.กําหนดการ   ธํารงรักษา การ

หาตําแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ 

 2. มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน 

 3. มีการมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 

 

 4. หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบท่ีวางแนวทางไว มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ

ทบทวนบทบาท หนาท่ีของกรรมการบริหารหลักสูตร ไดแก การคัดเลือกนิสิตเขาศึกษา ประสานงานและบริหารการ
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จัดการเรียนการสอนใหครบถวนตามหลักสูตร การพิจารณาการสอบและผลการศึกษาเพ่ือนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย 

จัดระบบและกลไกการทําปริญญานิพนธของนิสิตใหดําเนินการตามกรอบเวลาท่ีกําหนด จัดใหมีการประกันคุณภาพ 

เชน การจัดทํา มคอ. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง และทําการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป เพ่ือทํา

หนาท่ีเหลานี้ใหครบถวนและมีประสิทธิภาพจึงมีการมอบหมายงานใหกรรมการแตละทานตามคุณสมบัติและ

ความสามารถ เชน การมอบหมายกรรมการทําหนาท่ีประสานงานกับคณาจารยอ่ืนๆในการจัดการเรียนการสอน 

การมอบหมายกรรมการท่ีมีประสบการณทําหนาท่ีประชาสัมพันธหลักสูตร 
 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

 1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน จะไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ท้ัง

ทางดานการจัดการเรียนการสอนและดานวิชาการ โดยคณะและมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเปนทุนพัฒนา

บุคลากร เชน ทุนสนับสนุนในการทําวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนิสิต 

 2. กํากับ และสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสรางผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 

 3. หลักสูตรจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยในดานการสอน การสรางผลงาน

วิชาการฯ 

 4. ประเมินการดําเนินการสงเสริมพัฒนาอาจารย และประเมินผลการพัฒนาตนเองอาจารยประจําหลักสูตร 

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมกันออกแบบ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสอดคลองตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีระบบการเปด-ปด หลักสูตรตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะวิเคราะหหลักสูตรเดิมเพ่ือ

การพัฒนา ปรับปรุง โดยการนําขอมูลจากท่ีทําการสํารวจความคิดเห็นของศิษยเกา, บัณฑิตจบใหมและความพึง

พอใจของผู ใชบัณฑิต โดยสอบถามดานคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน รวมท้ังจัดการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสื่อ

และนวัตกรรม เพ่ือใหขอเสนอแนะท้ังดานเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนพัฒนาศักยภาพของนิสิตมา

ประกอบการพิจารณาปรับปรงุ เนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรและกําหนดแผนการเรียนการสอน 

3. มีการกําหนดรายวิชาในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัยและ พิจารณากําหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) ใหครอบคลุม Learning Outcome และจัดแผนการเรียนการ

สอน 
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4. เสนอ มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง ตามข้ันตอนท่ีมหาลัยกําหนดและสงให สกอ.และสงให สกอ.รับทราบ

หลักสูตร 

5. จัดการใหมีการเรียนการสอน ตาม มคอ.2 ฉบับปรับปรุง ท่ีไดรับรองจาก สกอ.แลว และกํากับติดตาม

การจัดการเรียน การสอนใหเปนไปตาม มคอ. 3 และจัดทํารายการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)    สง

มหาวิทยาลัยตามกําหนดระยะเวลา 

 6. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําป (มคอ.7) และวิเคราะหผลการดําเนินการและนําผลการ

ประเมินใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไป 

 7. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปสุดทายเก่ียวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และ  นําผล

การประเมินไปปรับปรงุหลักสูตรตอไป 
 

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การกําหนดผูสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดดําเนินการวางระบบและดําเนินการการกําหนดผูสอนดังนี้ 

 1. กําหนดผูรับผิดชอบรายวิชาเพ่ือบริหารจัดการรายวิชาเพ่ือบริหารจัดการรายวิชาและกําหนดผูสอนตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

 2. พิจารณากําหนดผูสอนโดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีสอน รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหัวขอนั้น ๆ 

 3. พิจารณาทบทวนการกําหนดผูสอนจากผลประเมินการสอนโดยนิสิต 
 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดดําเนินการวางระบบและดําเนินการการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา

แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 

 1. กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะตองสง มคอ.3 กอนเปดภาคเรียนการศึกษา 1 เดือน 

 2. กํากับดูแลใหรายละเอียดวิชาใน มคอ 3 ครอบคลุมเนื้อหาตามคําอธิบายรายวิชา 

 3. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลใหสอดคลองกับจุดดําในมาตรฐานผลการเรียนรู 

(mapping) ท้ังนี้กําหนดใหมีการประเมินการสอนเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและใหนิสิตประเมินการสอนของ

ผูสอน 
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การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเช่ียวชาญ

สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอปริญญานิพนธ 

 1. เม่ือนิสิตศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 จะมีการเลือกท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ และหัวขอปริญญานิพนธ 

 2. นิสิตขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติ

ของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดแก ความ

เชี่ยวชาญสอดคลองกับหัวขอปริญญานิพนธ จํานวนนิสิตในท่ีปรึกษาตออาจารย ความพรอมของอาจารยท่ีปรึกษา  

 

การควบคุมหัวขอปรญิญานิพนธใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

 หลักสูตรมีการควบคุมหัวขอปริญญานิพนธใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร ดังนี้ 

 1. นิสิตเสนอหัวขอปริญญานิพนธ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสอบโครง

รางปริญญานิพนธ ใหเปนไปตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไมนอยกวา 4 คน ประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธรวม อาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 2 คน และให

แตงตั้งกรรมการ 1 คน เปนเลขานุการ และเสนอตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 

 การพิจารณาคณะกรรมการสอบเคาโครง จะพิจารณากรรมการท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญท่ีสอดคลองกับ

ศาสตรท่ีเก่ียวของกับหัวขอปริญญานิพนธ 

 2. คณะกรรมการสอบโครงรางปริญญานิพนธ พิจารณา หัวขอปริญญานิพนธโดยพิจารณาจากความ

สอดคลองกับสาขาวิชา ความทันสมัยตามความกาวหนาของศาสตร ความพรอมดานวิชาการดานการทําวิจัยของ

นิสิต คณะกรรมการจะพิจารณาใหผาน หรือไมผานข้ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ จากนั้นใหขอเสนอแนะแก

นิสิตในการปรับแกใหเปนหัวขอปริญญานิพนธท่ีเหมาะสม มีเนื้อหา วิธีการวิจัยท่ีทันสมัยครอบคลุมวัตถุประสงคการ

วิจัยท่ีตั้งไว 

 3. นิสิตปรับปรุงแกไขเคาโครงฯตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาฯเสนอแนะ พรอมท้ังเสนอเคาโครงท่ีแกไข 

เพ่ือขออนุมัติการทําปริญญานิพนธ และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย 

 4. อาจารยท่ีปรึกษาติดตามผลความกาวหนาการทําปริญญานิพนธใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

 5. นิสิตรายงานความกาวหนาในการทําปริญญานิพนธแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
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การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําปริญญานิพนธ และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะมีการชวยเหลือกํากับ ติดตาม ผลการทําปริญญานิพนธ การเขียน

รายงาน ความกาวหนาของการทําปริญญานิพนธตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยท่ีประชุมไดมีการประชุมวางแผน 

และกําหนดเปนขอกําหนด ดังนี้ 

 1. นิสิตตองรายงานความกาวหนาในการทําวิจัยแกอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธทุกเดือน 

 2. อาจารยท่ีปรึกษารับรองรายงานความกาวหนาการทําปริญญานิพนธของนิสิต และรายงานตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 3. ในกรณีท่ีนิสิตบางคนขาดการติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยท่ีปรึกษาตองแจงตอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาหาแนวทางติดตาม สืบคน และหาทางชวยเหลือนิสิตในกรณีท่ีมีปญหา

ตองการความชวยเหลือ 

 4. หลักสูตรสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย โดยใหนิสิตเขียนบทความวิจัยในชวงท่ีกําลังทําปริญญา

นิพนธ โดยสามารถนําผลการวิจัยบางสวน ไปนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ ท้ังนี้หลักสูตร

ไดตั้งงบประมาณทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานท้ังในและตางประเทศใหกับนิสิตทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง โดย

จะตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 

 5. อาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธสนับสนุนใหนิสิตเขียนบทความวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติหรือวารสารในประเทศท่ีไดรับการรับรองจาก สกอ. 

 6. สงเสริมใหนิสิตขอทุนสนับสนุน ท้ังทุนการนําเสนอผลงานในตางประเทศ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ

ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จากบัณฑิตวิทยาลัย 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร มีระบบการดําเนินงานดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

 1. ประชุมวางแผนพิจารณา วิเคราะห และประเมินความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดาน

กายภาพ อุปกรณสื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู (โดยใชขอมูลจากผลการประเมินปการศึกษาท่ี

ผานมา) 

 2. ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 3. สํารวจความพึงพอใจของนิสิต 

 4. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 5. เสนอแนวทางการแกปญหาตอคณะกรรมการหลักสูตร 
 

จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ใชทรัพยากรการเรียนรู เชน หนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน เอกสาร 

อุปกรณการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑตางๆ เปนตน นอกจากนี้นิสิตสามารถใชทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนการสอนจากสํานักหอสมุดกลาง สํานักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
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สอนท่ีสําคัญ คือ เครื่องมืออุปกรณ หองปฏิบัติการ เนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวน

ใหญในการทํางานจริงในวงการการผลิตสื่อ  จึงมีความจําเปนท่ีนิสิตตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือ อุปกรณ

และซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหเกิดความเขาใจหลักการ วิธีการใชงานท่ีถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมท้ัง

การเขาถึงแหลงสารสนเทศท้ังหองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป ดังนั้นตองมีทรัพยากรข้ันต่ําเพ่ือ

จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. มีหองเรียนท่ีมีสื่อการสอนและอุปกรณท่ีทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. มีหองปฏิบัติการในการผลิตสื่อ ท้ังหองปฏิบัติการถายทํา หองตัดตอ หองคอมพิวเตอรท่ีมีความพรอมท้ัง

วัสดุอุปกรณ และระบบซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง

หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

3. มีเจาหนาท่ีสนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรท่ีใชประกอบการสอน

ท่ีพรอมใชปฏิบัติงาน 

4. มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปดสอนท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของ

ในจํานวนท่ีเหมาะสม โดยจํานวนตําราท่ีเก่ียวของตองมีมากกวาจํานวนคูมือ 

5. ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการใหอาจารยและ

นิสิตไดศึกษาคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผูสอน

แตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 1. หลักสูตรสํารวจความตองการและความพึงพอใจตอการจัดแหลงความรูและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทุก

ภาคการศึกษา 

 2. นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยนิสิตและอาจารยมาปรบัปรุง 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพ่ือติดตามการ

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือมีการดําเนินงานตามขอ 1-5 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 

2561 

ปท่ี 2 

2562 

ปท่ี 3 

2563 

ปท่ี 4 

2564 

ปท่ี 5 

2565 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินการท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

-     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

  1.1.1 กอนการสอน 

  กรณีรายวิชากลาง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ ประชุมผูประสานงานรายวิชาเพ่ือกํากับ 

และดูแลรายละเอียดของแตละรายวิชา ใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน 

  กรณีกลุมวิชา คณาจารยประจําหลักสูตร ประชุมรวมกันกอนเปดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการ

สอนของรายวิชาท่ีจะเปดสอน พิจารณาหัวขอท่ีจะสอน อาจารยผูสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและ

ขอคําแนะนํา เพ่ือนําไปวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชาท่ีอาจารยแตคนรับผิดชอบ 

  1.1.2 ระหวางสอน 

  อาจารยผูสอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตแสดงถึงความเขาใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการ

เรียนรูจากวิธีการสอน ดวยการสัมภาษณ การสนทนา หรือใชแบบสอบถาม 

  1.1.3 หลังการสอน 

  อาจารยผูสอนประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก การทํากิจกรรมแบบฝกหัด 

การทํารายงาน และผลการสอบ ผลท่ีไดจากการประเมินจะนํามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธการสอนประกอบกับ

การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและวิธีสอน 
  

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจง

เปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน 

  1.2.2 การประเมินการสอนเปนแบบครบวงจร ไดแก การประเมินตนเอง การประเมินจากนิสิต 

การประเมินจากเพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานท่ีมอบหมายแกนิสิต 

และความสอดคลองกับโครงการสอน 

  1.2.3 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประชุมพิจารณาความสอดคลองระหวางประสิทธิภาพของ

กลยุทธการสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 การทําวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารยผูสอน นิสิตปจจุบัน และบัณฑิตท่ี

สําเร็จตามหลักสูตร 

 2.2 การประเมินวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการดําเนินการ

หลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณอาจารยและนิสิต 
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 2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจางหรือผูมีสวนเก่ียวของตอคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรและการ

สํารวจการไดงานของบัณฑิต 

 

3. การประเมินการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร 

 จัดทํารายงานเพื ่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจําทุกปตามตัวบงชี ้ของ สกอ.           

ผูประเมินคุณภาพการศึกษา ไดแก ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกสถาบันท่ีไดรับการแตงตั้งโดยคณบดี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1 อาจารยประจําวิชารายงานการประเมินผลการเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเม่ือจบ ภาค

การศึกษา 

 สําหรับรายวิชากลางอาจารยผูประสานงานรายวิชาเสนอผลการเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาประเมินผลการเรียน (ตัดเกรด) 

 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 2 จากการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฯ และวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

 4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานท่ีไดจากการประเมินใน

ขอ 4.2 และวางแผนปรับปรงุ/พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป 
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ภาคผนวก 

 

 ภาคผนวก ก      ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ  

           บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 ภาคผนวก ข   สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 ภาคผนวก ค   รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

 ภาคผนวก ง   รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 ภาคผนวก จ   ประวัติและผลงานของอาจารย 

 ภาคผนวก ฉ   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข   

สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาและปรบัปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  

 รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

วันพุธท่ี 6 ธันวาคม 2560 
 

 

การวิพากษหลักสูตร ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน ไดแก 

 1. รองศาสตราจารย ดร.กุลทิพย ศาสตระรุจิ 

 2. รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ 

 3. รองศาสตราจารยกิติมา สุรสนธ ิ

 4 ผูชวยศาสตราจารยนลินี สตีะสุวรรณ 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.กุลทิพย ศาสตระรุจิ 
 

ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

1 ช่ือหลักสูตร : หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 
  

 

2 ช่ือปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร) 
  

 

3 ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร    

4 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    

5 อาจารยประจําหลักสตูร/อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 
  

 

6 โครงสรางหลักสูตร    

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

   2.1 วิชาแกน 

  

ปรับช่ือวิชาและคําอธิบาย

รายวิชาใหสอดคลองตาม

คําแนะนํา โดยอยูในพ้ืนฐานสื่อ

และนวัตกรรมสื่อสาร 

   2.2 วิชาเอกบังคับ    

   2.3 วิชาเอกเลือก    

7 เน้ือหาของหลักสตูร 
  

ควรปรับใหสอดคลองกับ

ขอคิดเห็น 

8 การวัดและประเมินผล    

9 ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละหมวดวิชา/

แขนงวิชา 
  

พิจารณาตามขอเสนอแนะ 
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ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

10 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค

การศึกษา 
  

 

11 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด

เน้ือหาวิชา 

 
  

 

12 ลําดับและความตอเน่ืองของรายวิชาในหลักสูตร    

13 ความสอดคลองของเน้ือหารายวิชากับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูทรงคุณวุฒิ 

 ยังมีความไมสอดรับในบางสวน อาทิเชน แขนงวิชานวัตกรรมสื่อสาร นาจะเปนตัวแกนหลักใหกับ แขนง

วิชาการสื่อสารสุขภาพ และแขนงวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล เพ่ือจะทําใหเกิดความเปรียบเทียบระหวางแขนงวิชา 

เชน กลยุทธการสรางแบรนด และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ หรือวิชาการสื่อสารรวมสมัย การเลาเรื่อง เปน

ตน และควรปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองตามคําแนะนํา โดยอยูในพ้ืนฐานในสาขาสื่อและ

นวัตกรรมสื่อสาร และควรพิจารณากลุมเปาหมายและขอมูลตลาดแรงงานในอนาคตประกอบดวย 
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2. รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิร ิ
 

ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

1 ช่ือหลักสูตร : หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

  ทันสมัยและสอดคลองกับ 

Thailand  4.0  

2 ช่ือปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร) 

   

3 ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร    

4 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    

5 อาจารยประจําหลักสตูร/อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

  ในสวนอาจารยประจําหลักสูตร

ควรระบุคณุวุฒิท้ังปริญญาตรี โท 

เอก ใหครบเชนเดียวกันกับ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

6 โครงสรางหลักสูตร    

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ   มีปรับช่ือภาษาอังกฤษใหตรงกับ

ช่ือภาษาไทย และปรับ

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาให

ชัดเจนมากข้ึน 

   2.1 วิชาแกน   

   2.2 วิชาเอกบังคับ   

   2.3 วิชาเอกเลือก   

7 เน้ือหาของหลักสตูร    

8 การวัดและประเมินผล    

9 ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละหมวดวิชา/

แขนงวิชา 

   

10 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค

การศึกษา 

   

11 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด

เน้ือหาวิชา 

  รายละเอียดโดยรวมอยูในเกณฑด ี

มีบางวิชาควรเพ่ิมรายละเอียดให

ชัดเจนมากข้ึน จะทําใหสมบูรณ

อยางยิ่ง 

12 ลําดับและความตอเน่ืองของรายวิชาในหลักสูตร    

13 ความสอดคลองของเน้ือหารายวิชากับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
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3. รองศาสตราจารยกิติมา สุรสนธิ 
 

ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

1 ช่ือหลักสูตร : หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

   

2 ช่ือปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร) 

   

3 ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร    

4 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    

5 อาจารยประจําหลักสตูร/อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

   

6 โครงสรางหลักสูตร   เสนอแนะใหพิจารณา - ควรเพ่ิม

เน้ือหาในคําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎี

เก่ียวกับกระบวนการสือ่สาร และ

การสื่อสารมวลชน บทบาทหนาท่ี 

จริยธรรมจรรยาบรรณ 

ผลกระทบอิทธิพลของการสื่อสาร

กับมวลชนตอปจเจกบุคคล 

องคกร และสังคม 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

   2.1 วิชาแกน    

   2.2 วิชาเอกบังคับ    

   2.3 วิชาเอกเลือก    

7 เน้ือหาของหลักสตูร    

8 การวัดและประเมินผล    

9 ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละหมวดวิชา/

แขนงวิชา 

   

10 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค

การศึกษา 

   

11 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด

เน้ือหาวิชา 

  เสนอแนะใหพิจารณา 

12 ลําดับและความตอเน่ืองของรายวิชาในหลักสูตร    

13 ความสอดคลองของเน้ือหารายวิชากับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูทรงคุณวุฒิ 

 ภาพรวมควรมีรายละเอียดรายวิชาใหชัดเจน เพ่ือใหผูสอนสามารถนําไปใชเปนกรอบในการสอนได มี

ขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. วิชา ทฤษฎีการสื่อสาร และนวัตกรรมการสื่อสาร ควรเพ่ิมเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชน บทบาทหนาท่ี จริยธรรมจรรยาบรรณ 

ผลกระทบอิทธิพลของการสื่อสารกับมวลชนตอปจเจกบุคคล องคกร และสังคม 

 2. ปรับ คําอธิบายรายวิชา การวิจัยสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร เปนศึกษาแนวคิดหลักการ และกระบวนการวิจัย 

อาทิ การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย การออกแบบวิจัย การศึกษาเครื่องมือ การวิเคราะห การตีความ และการ

รายงานผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับสื่อ และนวัตกรรมการสื่อสาร เชน การวิจัยเพ่ือกําหนด    กลยุทธิ์การสื่อสาร หรือการ

วัดประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของการใชสื่อ และแบบแผนการสื่อสารใหมๆ 

 3. วิชากลยุทธและการจัดการการสื่อสาร ควรศึกษาแนวคิดดานการจัดการและกลยุทธท่ีเก่ียวของกับสื่อและ

การสื่อสาร ทิศทางการตลาด และอุตสาหกรรมสื่อ ในบริบทสังคมปจจุบัน (ควรเพ่ิมคําอธิบายขยายความใหเกิด

ความชัดเจน เพ่ือใหเขาใจตรงกัน ระหวางผูเขียนคําอธิบายกับผูสอน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 Page 95 

 

4. ผูชวยศาสตราจารยนลินี สีตะสุวรรณ 
 

ท่ี รายการท่ีตรวจสอบ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

1 ช่ือหลักสูตร : หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 

   

2 ช่ือปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร) 

   

3 ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร   เขียนรายละเอียดใหชัดเจนตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว เพ่ือผูท่ี

ตองการจะเขาศึกษาไดเขาใจได

งายข้ึน 

4 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา    

5 อาจารยประจําหลักสตูร/อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 

   

6 โครงสรางหลักสูตร    

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

   2.1 วิชาแกน    

   2.2 วิชาเอกบังคับ    

   2.3 วิชาเอกเลือก    

7 เน้ือหาของหลักสตูร    

8 การวัดและประเมินผล    

9 ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละหมวดวิชา/

แขนงวิชา 

   

10 แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาค

การศึกษา 

   

11 ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด

เน้ือหาวิชา 

   

12 ลําดับและความตอเน่ืองของรายวิชาในหลักสูตร    

13 ความสอดคลองของเน้ือหารายวิชากับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

   

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูทรงคุณวุฒิ 

 ขอใหเขียนรายละเอียดใหชัดเจนตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เพ่ือผูท่ีตองการจะเขาศึกษาไดเขาใจไดงายข้ึน และ

ลดทอนลักษณะจุดมุงหมายเชิงวิชาการเปนการทํางาน เพ่ือยุคดิจิทัลจริงๆจะชวยไดมาก 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประเมนิหลกัสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ภาคผนวก จ   

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงาน 
 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวศรีรัฐ  ภักดีรณชิต 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   MISS SRIRATH PAKDEERONACHIT 

ตําแหนงทางวิชาการ      ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน         วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท        081-100-2051   

Email         srirath@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2538 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2542 

Ph.D. Health Science  Illinois State University, USA 2551 
 

ความเช่ียวชาญ 

 การสื่อสารสุขภาพ  

 คําศัพทเฉพาะทางการแพทย (Medical Terminology)  

 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของมนุษย (Basic Human Anatomy and Physiology) 

 การรณรงคการสื่อสารสุขภาพ (Health Communication Campaign)  

 การวิจัยและการประยุกตใชความรู (Research and Knowledge Application) 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, และศรีรัฐ ภักดีรณชิต. (2560). การวิเคราะหองคประกอบของรานคา 

        ออนไลนท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายแฟชั่นของผูบริโภค. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสาร 

         สังคม, 5(1), 21-31. 

ศรีรัฐ ภักดีรณชิต, ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล, และอภิรพี เศรษฐรักษ ตันเจริญวงศ. (2560). การวิเคราะหเนื้อหาสื่อ 

        โฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่ในโทรทัศนไทย. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 5(2), 103-114. 

ยุพารัตน อดกลั้น, ศรีรัฐ  ภักดีรณชิต, ชนญญา  ชัยวงศโรจน, นพพร จงกมลวิวัฒน, และวรินทร กฤตยาเกีรณ. (2559).   

        การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปองกันโรคกระดูกพรุนของประชาชนในเขต 

        อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 4(1), 84-98. 
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2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Wongkaew, P., & Pakdeeronachit, S. (2017). Creative Work “Salmon”. Culture and Arts Festival  2 0 1 7 
 (p.106). Srinakharinwirot University. Bangkok. 
Akebut, M., & Pakdeeronachit, S. (2 0 1 6 ) .  The Creating Motion Infographic for Contraception 
 Knowledge. Culture and Arts Festival 2016 (p.33). Srinakharinwirot  University. Bangkok. 
 

3.  ตํารา/หนังสือ 
ไมมี 
 

4.  ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CS201 RESEARCH METHODOLOGY 

CS202 RESEARCH AND KNOWLEDGE APPLICATION 

CS371 PROFESSIONAL PRACTICE 

CS482 COMMUNICATION INNOVATION SENIOR PROJECT 

IC241 MEDICAL TERMINOLOGY 

IC242 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 

IC365 HEALTH COMMUNICATION CAMPAIGN 

INC232 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 

INC102 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION AND DIGITAL MEDIA 

SHC501 RESEARCH IN SCIENCE AND HEALTH 

SHC502 ETHICS AND LAW IN SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 

SHC513 SEMINAR IN SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 

SHC523 TRENDS AND CONCEPTS IN SCIENCE AND HEALTH 

SHC539 THESIS 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

1. ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานพัสดุอยางมี

จรรยาบรรณ ของเจาหนาท่ีพัสดุ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผูรวมโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

2. การวิเคราะหเรื่องอาหารปลอดภัยบน

สื่อสังคมในประเทศไทย 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผูรวมโครงการ 

3. การวิเคราะหเนื้อหาสื่อโฆษณา

รณรงคตอตานการสูบบุหรี่ในโทรทัศน

ไทย 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

4.การวิเคราะหเนื้อหาสื่อโฆษณารณรงค

ตอตานการสูบบุหรี่ในโทรทัศนไทย 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 

5. พฤติกรรมการใชหนาจอ ปจจัยการ

รับสื่อสมารทโฟนและแทบเลตของ

เด็กไทยวัย 0-3 ป 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผูรวมโครงการ 

6. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพในตลาดออนไลน 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผูรวมโครงการ 

7. การรับรูขาวสารดานสุขภาพของ

ผูสูงอายุในจังหวัดนครนายก 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหนาโครงการ 

8. กลยุทธการสื่อสารสุขภาพของ      

เฟสบุคแฟนเพจดานการสื่อสารเพ่ือ

สุขภาพ 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผูรวมโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวศศิธร  ยุวโกศล 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   MISS SASITHON YUWAKOSOL 

ตําแหนงทางวิชาการ      อาจารย 

ท่ีทํางาน         วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท        086-781-8818   

Email         sasithony@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

อ.บ. ภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542 

นศ.ม. วารสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 

นศ.ด. นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 

 

ความเช่ียวชาญ 

 วารสารศาสตร การสื่อสารในสื่อใหม จิตวิทยาการสื่อสาร  การวิจัยและประเมินผล  
 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ดวงกมล ชาติประเสริฐ, และศศิธร ยุวโกศล. (2556). พฤติกรรมและการใชประโยชนจากเว็บไซตเครือขายสังคม

เฟซบุค. วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา, 21(36), 57-35. 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Yuwakosol, S., Santawee, K. (2017). Media Literacy: Advantages and Applications A Case Study of 

Srinakharinwirot University. Paper presented in “International Business Economic 

Tourism Sciences Technology” and “ Humanities Social Sciences and Education 

Research Conference” (p.45).  London, United Kingdom. 

Y u w a k o s o l , S .  (2016). The Usage of Social Networking Sites for Education in the Higher 

Education Context. Paper presented in“The 7th International Conference on Applied 

Human Factors and Ergonomics” (p225-238). Orlando, Florida, USA. 
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Teeraswasdi, P., Yuwakoso,l S., & Santawee, K.  (2015). The Usage of Social Networking Sites 

 for Education in the Higher Education Context. Paper presented in “ 1 National and 

 International Conference on Administration and Management”  (p.38-45), KU Home, 

 Bangkok.  

 
3.  ตํารา/หนังสือ 

ไมมี 

 

 4.  ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CD213 E-MEDIA AND CULTURE 

CS201 RESEARCH METHODOLOGY 

CS202 RESEARCH AND KNOWLEDGE APPLICATION 

CS371 PROFESSIONAL PRACTICE 

CS482 COMMUNICATION INNOVATION SENIOR PROJECT 

CS371 PROFESSIONAL PRACTICE 

IC102 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION AND DIGITAL MEDIEA 

IC111 THEORY AND COMMUNICATION BEHAVIOR 

IC311 PERSUASION AND CAMPAIGNS FOR INNOVATION MANAGEMENT 

IC313 MEDIA LITERACY IN INNOVATION MANAGEMENT CONTEXT 

IC412 SEMIOTIC COMMUNICATION FOR INNOVATIVE MANAGEMENT 

INC111 THEORY AND COMMUNICAITON BEHAVIOR 

SHC501 RESEARCH IN SCIENCE AND HEALTH 

SHC511 STRATEGIC PLANNING FOR SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 

SHC513 SEMINAR IN SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 

SHC521 WRITING FOR SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 
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5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

1. โครงการประเมินบทบาทสื่อสาธารณะ

บนชองทางท่ีหลากหลาย 

องคการกระจายเสียงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

2560 หัวหนาโครงการ 

2.แนวทางสงเสริมการผลิตเนื้อรายการ

โทรทัศนไทยเพ่ือตอบสนองแนวคิด 

เศรษฐกิจสรางสรรค 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทiวิโรฒ 

2560 หัวหนาโครงการ 

3.โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการดานการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

และ/หรือนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

กระทรวงพาณิชย 2560 ผูรวมโครงการ 

4. กลยุทธสรางแบรนดดานการทองเท่ียว

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของจังหวัด

นครนายก 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทiวิโรฒ 

2560 ผูรวมโครงการ 

5.สถานภาพงานวิจัยดานการยอมรับ

นวัตกรรมสื่อสาร 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทiวิโรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 

6.โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม

นโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย 

2559 ผูรวมโครงการ 

7.โครงการสํารวจทัศนคติและความ     

พึงพอใจของผูชมไทยพีบีเอสในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไตรมาส  

3 และ 4 ป 2558 

องคการกระจายเสียงและแพร

ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

2559 หัวหนาโครงการ 

8.การวิจัยประเมินผลการดําเนนิงานดาน
การวิจัยและพัฒนาของวุฒสิภา ไดรับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การวิจัยประเมินผลการดําเนินงานดานการ
วิจัยและพัฒนาของวฒุิสภา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2559 หัวหนาโครงการ 

9.การรูเทาทันสื่อ : ประโยชนและการ

นําไปใช กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาต ิ

2558 หัวหนาโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

10.โครงการศึกษาสภาพปญหาจากการ

รองเรียนท่ีเปนการเอาเปรียบผูบริโภคใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ 

2558 หัวหนาโครงการ 

11.การศึกษาศักยภาพทางการสื่อสารของ

ชุมชนทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนตลาดน้ํา

อัมพวา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผูรวมโครงการ 

12.การวิจัยและปรับปรุงตัวชี้วัดดาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม. 

กรุงเทพมหานคร 2557 ผูรวมโครงการ 

13.การปฏิบัติการสารสนเทศดาน

จิตวิทยาการสื่อสาร 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยแหงชาต ิ

2557 ผูรวมโครงการ 

14.การใชเว็บไซตเครือขายสังคมเพ่ือ

ประโยชนดานการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 

15.โครงการเสริมสรางความพรอมสูการ

เปนสถานประกอบการท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมาตรฐานระดับนานาชาติ 

องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี

พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน (องคการมหาชน) 

2557 ผูรวมโครงการ 

16.โครงการการจัดทําแนวทางทดสอบ

เพ่ือรับบัตรผูประกาศในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ 

2559 หัวหนาโครงการ 

17.โครงการสงเสริมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนรุนใหม 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ 

2557 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายจารุวัส หนูทอง 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) MR. JARUWAT NHUTHONG 

ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 

ท่ีทํางาน วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่สารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท   090-154-6545 

Email dr.jaruwat@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541 

กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 

ความเช่ียวชาญ 

การบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

จารุวัส หนูทอง. (2560). ผลการพัฒนาชุดการสอนมินิคอรส บรระบบปฏิบัติการ iOS เรื่องการถายภาพในสตูดิโอ 

           สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาการผลิตภาพยนตรและสื่อดิจิตอล. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสาร 

          สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 5(1), 8-20. 

จารุวัส หนูทอง. (2559). การพัฒนากระบวนการถายทอดความรู เรื่อง Color Grading รวมกับบทเรียนบนระบบ  

          ปฏิบัติการ iOS สําหรับการสอนแบบมินิคอรส. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย                    

          ศรีนครินทรวิโรฒ, 4(2), 116-124. 

ภัทริกา เจริญสุข, จารุวัส หนูทอง, ปยะดา จิตรต้ังประเสริฐ, และปยรัตน ดรบัณฑิต. (2557). การพัฒนาการทดลอง 

          เสมือน เรื่อง เทคนิคการแยกสาร เพ่ือศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนิสิตชั้นปท่ี 3 ภาควิชา 

          เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 30(1), 123-140. 

นรชัย พิทักษพรชัย, จารุวัส หนูทอง, และปยรัตน ดรบัณฑิต. (2557). การพัฒนาประสิทธิผลทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร    

           เรื่องการแยกสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูในการทดลอง 

           เสมือน . วารสารศึกษาศาสตร, 25(2), 40-54. 
 

https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140892
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140892
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=140892
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2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Nhuthong, J.  (2017) .  “The Production of a Short Film for Public Health, Titled “Self-delusion”: 

 The Study of Creative Short Movie about Self-delusion. SSAMIC International Conference 

 2017 (p.93). Srinakharinwirot. Bangkok. 
 

3.  ตํารา/หนังสือ 

ไมมี 

 

4. ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CD101 INTRODUCTION TO CINEMA AND DIGITAL MEDIA 

CD221 PRINCIPLE OF CINEMA PRODUCTION TECHNOLOGY 

CD322 CINEMA AND DIGITAL MEDIA PRODUCTION I 

CD324 EDITING I 

CD353 EDUTAINMENT PRODUCTION 

CD421 EDITING II 

CD442 SPECIAL EFFECT FOR CINEMA AND DIGITAL MEDIA 

CD451 INDEPENDENT STUDY 

CC456 DIGITAL VIDEO AND SOUND 

IC252 INTRODUCTION TO MEDIA PRODUCTION 

CS371 PROFESSIONAL PRACTICE 

CS481 COMMUNICATION INNOVATION THESIS 

SHC502 ETHICS AND LAW IN SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 

SHC503 INTEGRATED MEDIA FOR SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 
 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
 

 

 

 

 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

1. การพัฒนากระบวนการถายทอดความรู 

เรื่อง Color Grading รวมกับบทเรียนบน

ระบบปฏิบัตกิาร iOS สําหรับการสอนแบบ

มินิคอรส 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

2. ผลการพัฒนาชุดการสอนมินิคอรส บน

ระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง การถายภาพใน

สตูดิโอ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา

การผลิตภาพยนตรและสื่อดิจิตอล 

 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

3. การสื่อสารการทองเท่ียวกับรายการ

ทองเท่ียวทางโทรทัศน 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผูรวมโครงการ 

4. การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสม 

ผสานรวมกับระบบไอจูนยู ( I Tunes U) 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   MR.PRIT SUPASETSIRI 

ตําแหนงทางวิชาการ      รองศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโทรศัพท       0-2260-1012 

Email          pritsu@swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2518 

กศ.ม. ภาษาและวรรณคดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523 

M.F.A. Theatre and Costume Design Illinois State University, USA 2531 

 

ความเช่ียวชาญ 

 ดานการแสดง การออกแบบเพ่ือการแสดง ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดี 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

นิ ธิ อ ร  พ ร อํ าไพ ส กุล , และพ ฤทธิ์  ศุ ภ เศรษ ฐ ศิ ริ . (2560 ). ภู มิ ป ญ ญ าในสื่ อ ก าร ตู น ชุ ด  กบ นอกกะลา .                 

 วารสารศิลปศาสตรปริทัศน, 12(23), 51-62. 

รัชนียญา กลิ่นน้ําหอม, และ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. (2560). น้ําทวมคือสงครามและประชาชนคือเหยื่อ : มโนทัศนท่ี

 สะทอนจากพาดหัวขาวในหนังสือพิมพไทย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 19(1), 114-125. 

ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, และศรีรัฐ ภักดีรณชิต. (2560). การวิเคราะหองคประกอบของรานคา  

        ออนไลนท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องแตงกายแฟชั่นของผูบริโภค. วารสารวิชาการนวัตกรรม 

        สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 9(1), 21-31. 

กรกฎ  แพทยหลักฟา, พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ, และสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2559). กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

 ในการพัฒนาแหลงเรียนรู ศิลปวัฒนธรรม  : กรณี ศึกษาชุมชนริมนาจันทบูร,  วารสารวิจัยและพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 8(2), 7-18. 

จรัสพิมพ วังเย็น, และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ. (2559). การศึกษาวิเคราะหผลิตภัณฑผาผืนพาซาญา. วารสารรมยสาร,                  

          14(1), 179-191. 
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ปรัชญา เปยมการุณ, และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ. (2559). พัฒนาการภาพยนตรรักของไทย ระหวางป พ.ศ. 2545-

 2555,  วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 17(2), 141-148. 

ภานุ พัฒนปณิธิพงษ, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, อานาจ เย็นสบาย, และสาธิต ทิมวัฒนบัณเทิง. (2559). วิถีชุมชนกับการ

 สืบทอด ภูมิปญญาเครื่องปนดินเผาในเขตลุมแมนาเจาพระยา, วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ       

 สวนสุนันทา ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 8(2), 43-62. 

เมธวดี  พยัฆประโคน, และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ . (2559). ผาไหมทอมือพ้ืนบาน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร .      

 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 18(1). 94-105.  

รินบุญ  นุชนอมบุญ, และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ. (2559). การออกแบบในงานภาพยนตรกับบริบทสังคมและ         

        วัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลงานของหมอมหลวงพันธุเทวนพ เทวกุลในชวงป พ.ศ. 2553 – 2557,   

        วารสาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 17(2), 95-103.  

อัญชลี จันทรเสม, และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. (2559). การสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพดานกลยุทธการสื่อสารเรื่อง 

        ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย. วารสารบรรณศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  

        9(1), 101-109. 

อุสุมา สุขสวัสดิ์, และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ. (2559). การศึกษาวิเคราะหภาพยนตรไทยนอกกระแสท่ีไดรับรางวัล    

        ระหวาง พ.ศ. 2543-2555, วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 17(2), 71-80. 

รจนา จันทราสา, และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ. (2558). ผลิตภัณฑหัตถกรรมหญาแฝก กลุมชาติพันธุไทยลื้อ   

        กรณีศึกษาอัตลักษณวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา,  7(1),      

        16-48. 

ปยวดี  มากพา, และพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ. (2558). การพัฒนารูปแบบการแสดงนาฏศิลปไทยเพ่ือการทองเท่ียว

 เชิงศิลปวัฒนธรรม, วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 17(1), 36-46.   

พฤทธิ ์ศุภเศรษฐศิริ. (2557). เครื่องเบญจรงคไทยปจจุบัน: กรณีศึกษาเครื่องเบญจรงคหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ   

        ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 21(1), 13-34.   

เสาวลักษณ พันธบุตร, และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. (2557). การใหบริการวิชาการแกชุมชน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :     

       กรณีศึกษาการพัฒนาชุดการสอนสําหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน IT สําหรับครูโรงเรียนบานวังใหม  

       อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 16(1), 85-92. 

 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

    ไมมี 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

 ไมมี 

 

http://opac.lib.buu.ac.th/opac/servlet/Search?DLang=T&Type=B&DBName=SE&SearchType1=2&Collection=ALL&SearchType=2&SHT=3&LPP=10&NSH=T&Search1=%C7%D2%C3%CA%D2%C3%CA%B6%D2%BA%D1%B9%C7%D1%B2%B9%B8%C3%C3%C1%E1%C5%D0%C8%D4%C5%BB%D0%2e
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4.  ภาระงานสอน 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

 
 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

1. การสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพดาน 

กลยุทธการสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผูรวมโครงการ 

2. การวิเคราะหองคประกอบของรานคา

ออนไลนท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เครื่องแตงกายแฟชั่นของผูบริโภค 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผูรวมโครงการ 

3. ผาทอมือเชื้อสายเขมรในเขตอําเภอ          

เขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผูรวมโครงการ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CD143 SKETCH AND DIGITAL DRAWING  

CD241 CONCEPT AND STYLE 

CD315 CINEMA AND DIGITAL MEDIA AESTHETICS AND CRITICISM 

CD344 PRODUCTION DESIGN I 

CD345 COSTUME DESIGN AND CINEMA  

CD346 COSTUME DESIGN FOR EVENT PRODUCTION  

CD411 THAI IDENTITY IN CINEMA  

CD441 PRODUCTION DESIGN II  

CS102 CONTEMPORARY AESTHETICS 

CS481 COMMUNICATION INNOVATION THESIS  

DB501 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN DESIGN 

DB511 INNOVATION AND TECHNOLOGY IN DESIGN FOR BUSINESS 
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ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

4. สุนทรียภาพในทศชาติชาดก ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2558 ผูรวมโครงการ 

5. ภูมิปญญาในสื่อการตูนชุด “กบนอก

กะลา” 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผูรวมโครงการ 

6. การสื่อสารเรื่องโรคมะเร็งในนิตยสาร    

ชีวจิต 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายนพดล อินทรจันทร 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   MR.NOPPADOL INCHAN 

ตําแหนงทางวิชาการ      ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน         วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโทรศัพท       086-318-0505 

Email          noppadoli@g.swu.ac.th    
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศป.บ. การออกแบบเพ่ือการแสดง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 

M.F.A. Costume Design Illinois State University, USA 2549 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555 

 

ความเช่ียวชาญ 

     การออกแบบ  ภาพยนตร  ศิลปะการแสดง  ศิลปวัฒนธรรม 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

นพดล อินทรจันทร. (2559). ผูกํากับศิลปในบริบทสังคมไทย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัย 

          ศรีนครินทรวิโรฒ, 18(2), 26-31.  

จรัสพิมพ วังเย็น, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, นพดล อินทรจันทร, และวรรณรัตน ตั้งเจริญ. (2559). การศึกษา

 วิเคราะหผลิตภัณฑผาผืนพาซาญา. วารสารรมยสาร, 14(1), 179-191. 

แกลวทนง สอนสังข, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิร,ิ วิรุณ ตั้งเจริญ, และนพดล อินทรจันทร. (2559). ปจจัยสูความสําเร็จใน ก า ร

 ออกแบบเกาอ้ีของนักออกแบบไทยรวมสมัย. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, 10(2), 32-45. 

กองเกียรติ มหาอินทร, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, นพดล อินทรจันทร, และกิตติกรณ นพอุดมพันธุ. (2558). วัฒนธรรมการ

นุงซ่ินตีนจกแมแจม จังหวัดเชียงใหม : สถานภาพในการดํารงอยู. วารสารรมยสาร, 13(3), 35-48. 

อโศก ไทยจันทรารักษ, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, อํานาจ เย็นสบาย, และนพดล อินทรจันทร. (2558). การผลิต

 ศิลปกรรม แรงบัลดาลใจจากปราสาทเขาพนมรุง. วารสารรมยสาร, 13(2), 113-124. 

นพดล อินทรจันทร. (2557). ภาพยนตรไทยในฐานะสินคาทางวัฒนธรรม. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2(2), 6-13.  

นพดล อินทรจันทร. (2557). การศึกษาบทบาทและลักษณะอันพึงประสงคของผูกํากับศิลปในภาพยนตรไทย.  

 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 16(1), 57-67.  
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2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

D. Naan, N., & Inchan, N. (2014). Educational Process Of Theatre Group Creating For Children And  

Youth. Case Study: Theatre Group in Bangkok. Proceeding of The Asian Conference on 

Arts and Culture 2014 (p.125-137). Bangkok, Thailand. 

รสิกา ไฝขาว, และนพดล อินทรจันทร. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนของโรงเรียนบัลเลตใน

 เขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 

 (น.1122-1233). ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

Ngerndang, A., & Inchan, N. (2017). The Development of Supplementary Activities for Improving the 

 Elementary Education’s Before Applying to the University Education  

          Majoring in Thai Classical Dance Education. Proceeding of Social Science, Arts, and Media  

          International Conference 2017 (p.30-37). Bangkok, Thailand. 

Kerdpeng, P., & Inchan, N. (2017). The Study of Identites and Passing on Knowledge: Rum Klong 

 Yaw (Drum Dance)  in School of Nakhon Sawan Province.  Proceeding of Social Science, 

 Arts, and Media International Conference 2017 (p.38-43). Bangkok, Thailand. 

Thongsoi, P., & Inchan, N. (2017).  A study of the Khon Preformance Process in Secondary Schools 

 in Bangkok. Proceeding of Social Science, Arts, and Media International Conference 2017 

 (p.44-50). Bangkok, Thailand. 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

 ไมมี  

 

4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CD142 RENDERING TECHNIQUE IN DIGITAL MEDIA 

CD213 E-MEDIA AND CULTURE 

CD241 CONCEPT & STYLE 

CD243 MAKEUP FOR CONTEMPORARY MEDIA 

CD315 CINEMA AND DIGITAL MEDIA AESTHETICS AND CRITICISM 

CD344 PRODUCTION DESIGN I 

CD345 COSTUME DESIGN & CINEMA 

CD346 COSTUME DESIGN FOR EVENT PRODUCTION 

CD441 PRODUCTION DESIGN II 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CD451 INDEPENDENT STUDY 

CS371 PROFESSIONAL PRACTICE 

CS481 COMMUNICATION INNOVATION THESIS 

DB511 INNOVATION AND TECHNOLOGY IN DESIGN FOR BUSINESS 

DB512 THAI IDENTITY AND DESIGN FOR BUSINESS 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ ผูรวม

โครงการ) 

1. การศึกษาบทบาทและสถานภาพของ

ผูออกแบบเครื่องแตงกายในละคร

โทรทัศนไทย 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 

2. การศึกษาวิเคราะหเครื่องแตงกายใน

ละครโทรทัศนเรื่อง “ปริศนา” ตั้งแต 

พ.ศ.2530-2558 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

3. การศึกษาทัสนะตอลักษณะอันพึง

ประสงคของนักออกแบบเครื่องแตงกาย

ในละครโทรทัศนไทย 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวสามมิติ สุขบรรจง   

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  MISS SAMMITI SUKBUNJHONG 

ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน        วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

เบอรโทรศัพท      096-292-4195 

Email         sammiti@gmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

อ.บ.    ศิลปการละคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2537 

กศ.ม.  ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

M.S. Theatre: Directing Illinois State University, USA 2549 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 

ความเช่ียวชาญ 

          การแสดง การกํากับการแสดง ภาพยนตรและสื่อ 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 ไมมี 
 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Sukbunjhong, S. (2016). The Social Constructiion of Adorability of Child Stars in TV Drama Programs. 

 International Conference On Humanities And Cultural Studies (p.74). Prague, Czech.  

Sukbunjhong, S. (2016). Path of Creativity in Entrepreneur: Basic Concept of Creative 

 Economy Development. International Conference on human Factors, Business 

 Management and Society (p.263-272). Walt Disney World, Florida, USA. 

Diloksirithanapat, K., & Sukbunjhong, S. (2017). Theatre in Education (TIE) to Build  Understanding 

 in the Environmental Preserving for Young Villagers. SSAMIC International  Conference 

 2017 (p.47-48). Bangkok, Thailand. 
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3.  ตํารา/หนังสือ 

 ไมมี 

 

4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CD101 INTRODUCTION TO CINEMA AND DIGITAL MEDIA 

CD131 DIRECTING FOR CINEMA I 

CD214 SCRIPT ANALYSIS 

CD241 CONCEPT AND STYLE 

CD232 VOCAL TECHNIQUE 

CD315 CINEMA AND DIGITAL MEDIA AESTHETICS AND CRITICISM 

CD331 ACTING AND MEDIA I 

CS102 CONTEMPORARY AESTHETICS 

CD451 INDEPENDENT STUDY 

CS371 PROFESSIONAL PRACTICE 

CS481 COMMUNICATION INNOVATION THESIS 

PA634 PRACTICUM IN PERFORMING ART EDUCATION 

PA631 PERFORMING ART EDUCATION AND SOCIAL ISSUE 
 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม

โครงการ) 

1. ศิลปะการแสดงกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

และการแสดงออกผานสื่อโทรทัศนของผู

ประกาศขาวในประเทศไทย 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลยั

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหนาโครงการ 

2. เทศกาลภาพยนตรนานาชาติในกลุม

ประชาคมอาเซียน : การวิเคราะห

สภาพการณของงานเทศกาลภาพยนตร

นานาชาติและบทบาทในการสรางความ

ตระหนักรูถึงความสําคัญของการรวมมือใน

กลุมประชาคมเซียน 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

3. เด็กในละครทีวีไทย : การวิเคราะหการ

นําเสนอภาพและการแสดงของเด็กในสื่อ

ละครโทรทัศนไทยปจจุบัน 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

4. การศึกษาปจจัยของการขับเคลื่อนและ

พัฒนางานภาพยนตรไทยเพ่ือใหเปนสินคา

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในบริบท

ของอาเซียน 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 

5. แนวทางการสรางสรรครูปแบบรายการ

บันเทิงสงเสริมวัฒนธรรมในสื่อโทรทัศน

ดิจิตอลเพ่ือเขาสูตลาดอาเซียน 

ทุนวิจัยเงินรายไดมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหนาโครงการ 

6. แนวทางสงเสริมการผลิตเนื้อรายการ

โทรทัศนไทยเพ่ือตอบสนองแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรค 

ทุนวิจัยเงินรายไดมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผูรวมโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 
 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายฐะณุพงศ  ศรีกาฬสินธุ  

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) MR.THANUPONG SRIKALSIN 

ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท 081-701-1801 

Email srikalsin@gmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2528 

คอ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2545 

กศ.ด. การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 
 

ความเช่ียวชาญ 

  Internet Technology 

  Interractive Webpage Design 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ฐะณุพงศ ศรีกาฬสินธุ, จักรกฤษณ โปณะทอง, อรรณพ โพธิสุข, สมสรรญก วงษอยูนอย, และภรูิวัตร คัมภีรภาพพัฒน.  

 (2559). “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน ผานระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนท่ีสําหรับ 

           วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน”. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  

           4(1), 73-83.  

ฐะณุพงศ ศรีกาฬสินธุ. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน แบบซอมเสริมบนระบบปฏิบัติการ  

          แอนดรอยด : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธบนเว็บเพจ. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

          มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, 3(1), 38-50. 

พัชราภรณ วรโชติกําจร, และฐะณุพงศ ศรีกาฬสินธุ. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนระบบเครือขาย 

          อินเทอรเนต็: ระบบการจัดการฐานขอมูล. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,  

          3(1), 51-66. 

 
  

mailto:srikalsin@gmail.com
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2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเตม็จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ณัฐกฤตย  ดิฐวิรุฬห, และฐะณุพงศ ศรีกาฬสินธุ. (2560). การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดย

 เรือสําราญ กรณีการจัดมหกรรมเรือสําราญและมารีนา ครั้งท่ี 2. การประชุมการวิชาการระดับชาติ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 10 “นวัตกรรมสรรสรางชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอยางยั่งยืน”. (น.46). 

 ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

ณัฐกฤตย  ดิฐวิรุฬห, และฐะณุพงศ ศรีกาฬสินธุ. (2559). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอน

 ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนท่ี. การประชุมการวิจัยทาง

 การศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 4 “พลังการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาการศึกษาไทย” (น.38). กรุงเทพมหานคร: 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

3.  ตํารา/หนังสือ 

  ไมมี 
 

 

4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

CC212 INTERNET TECHNOLOGY 

CC214 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 

CC332 COMPUTER GRAPHIC FOR COMMUNICATION 

CC351 COMPUTER MULTIMEDIA 

CC353 COMPUTER AIDED DESIGN 

CC352 INTERACTIVE WEB PAGE DESIGN 

CS481 COMMUNICATION INNOVATION THESIS 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

1. การพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ

เพ่ือจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัด

นครนายก 

ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินแผนดิน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2561 ผูรวมโครงการ 

2. การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือประชาสัมพันธ

การทองเท่ียวโดยเรือสําราญ กรณีการจัด

มหกรรมเรือสําราญและมารีนา ครั้งท่ี 2 

ทุนอุดหนุนการวิจัยการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

2560 ผูรวมโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน บน

ระบบเครือขายอุปกรณการสื่อสารเคลื่อนท่ี 

ทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

2560 หัวหนาโครงการ 

4. แนวทางการสงเสริมธุรกิจเรือสําราญ

และมารีนา 

ทุนอุดหนุนวิจัยกรมเจาทา 

กระทรวงคมนาคม 

2559 ผูรวมโครงการ 

5. โครงการประเมินผลการจัดมหกรรมเรือ

สําราญและมารีนา ณ อาวปอ แกรนด มารี

นา จังหวัดภูเก็ต 

ทุนอุดหนุนวิจัยกรมเจาทา 

กระทรวงคมนาคม 

2559 ผูรวมโครงการ 

6. ชุมชนตนแบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT) : เง่ือนไขความสําเร็จของ

การพัฒนาชุมชนโดยเยาวชน 

ทุนอุดหนุนวิจัยของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

7. ประเมินผลลัพธ/ผลกระทบ การวัดความ

เชื่อม่ัน และการสํารวจความพึงพอใจ

โครงการ/งานพัฒนาของกรมเจาทา

ประจาํปงบประมาณ2558 ประกอบดวย

โครงการยอย 2 โครงการ 

ทุนอุดหนุนวิจัยกรมเจาทา 

กระทรวงคมนาคม 

2558 ผูรวมโครงการ 

8. การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ

สอน บนระบบเครือขายอุปกรณการสื่อสาร

เคลื่อนท่ี 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

9. โครงการประเมินผลการจัดมหกรรมเรือ

สําราญและมารีนา และศึกษาแนวทางการ

สงเสริมธุรกิจเรือสําราญและมารีนา 

ทุนวิจัยกรมเจาทา 2558 ผูรวมโครงการ 

10. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรการ

สอนแบบซอมเสริมบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด : วิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ

บนเว็บเพจ 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 
 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายกฤชณัท แสนทวี 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   MR.KRITCHANAT SANTAWEE  

ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

ท่ีทํางาน        วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท        081-010-5004 

Email          kritchanat@swu.ac.th    

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

นศ.บ. การประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 

ศศ.บ. สือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545 

ค.บ. ธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 2548 

นศ.ม. นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550 

ว.ม. สือ่สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552 

นศ.ด นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2554 
 

ความเช่ียวชาญ 

 การประชาสัมพันธ, นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน 

ผลงานทางวิชาการ  

1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

กฤชณัท แสนทวี. (2560). อิทธิพลของชื่อเสียงองคกรตอความภักดีในแบรนด. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม, 

7(2), 81-89. 

 กฤชณัท แสนทวี. (2560).ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอชื่อเสียงองคกรของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร.วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 5(2), 31-39. 

กฤชณัท แสนทวี. (2557). เครือขายสังคมออนไลน : มุมมองใหมของพ้ืนท่ีสาธารณะและภาคประชาสังคม. 

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 2(2), 19-35. 

ชัชฎา อัครศรีวร, และกฤชณัท แสนทวี. (2557). การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือการขับเคลื่อนนวัตกรรม

ผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 2(1), 6-17. 
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2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Yuwakosol, S., Santawee, K., & Intrama, V. (2018). Conceptualising Media Health Literacy in 

Thailand: Bridging between Media and Health Concept.,  The IAFOR International 

Conference on Sustainability, Energy & the Environment −Hawaii 2 0 1 8  Official 

Conference Proceedings (p.300-310). Hawaii: U.S. 

Santawee, K. (2017). The Influence of Brand Equity on Brand Loyaity toward Consumer Product in 

Bangkok. ISER International  Conference (1-3). Oxford: UK.  

Santawee, K. (2 0 1 6 ) .  The Factors Influencing Brand Loyaty of Consumer in Bangkok, 

Thailand. Proceeding International Conference of Communication, Industry and 

Community 2016 (p.349-360). Bali: Indonesia.  

กฤชณัท  แสนทวี, และชัชฎา นากาโอคะ. (2559). อิทธิพลของปจจัยดานจริยธรรมและการกํากับดูแล              

กันเอง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามความคาดหวังของผูรับสาร. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 1 (น.789-801). นครสวรรค: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค. 

Santawee, K. & Akarasriworn, C. (2015). Guidelines to Develop Media Literacy Competencies of 

Youth in Thailand. Paper presented at “The Fourth International Conference of Media 

Literacy: Multidisciplinary Approach of Media Literacy Research and Practice” (p.356-365). 

Hong Kong: Hong Kong Baptist University. 

กฤชณัท แสนทวี, และชัชฎา อัครศรีวร. (2558). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน

 และเปนมิตรตอสิ่ งแวดลอมโดยใช  ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมเปนฐานของจังหวัดนครนายก.             

 การประชุม วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 1 (น.35-48). 

 เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา. 

กฤชณัท แสนทวี. (2558). รูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัทออแกนไนซเซอรในประเทศไทย. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี 4 “การบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถ่ิน

อยางยั่งยืน”. (น.354-364), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

กฤชณัท แสนทวี. (2557). แบรนดไทยแลนด: การวัดคุณคาแบรนดประเทศไทยจากภาพลักษณและบุคลิกภาพดาน

การทองเท่ียว. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งท่ี 7 (น.169-192), ชลบุรี: 

โรงแรมชลจันทรพัทยารีสอรท. 
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กฤชณัท แสนทวี. (2557). ความสนใจเนื้อหาและการตระหนักรูเก่ียวกับขาวภาวะโลกรอนในหนังสือพิมพไทย.        

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งท่ี10 (น.290). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 

3  ตํารา/หนังสือ 

ไมมี 
 

4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

IC111 THEORY AND COMMUNICATION BEHAVIOR 

IC231 WRITING FOR TOURISM COMMUNICATION 

IC232 BRANDING FOR TOURISM COMMUNICATION 

IC312 CREATIVE WRITING FOR MASS MEDIA 

IC321 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FOR INNOVATION MANAGEMENT 

IC332 TOURIST BEHAVIOR ANALYSIS 

IC351 COMMUNICATION TO MEETING, INCENTION, CONFERENCE AND EVENTS FOR TOURISM 

IC364 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FOR TOURISM 

CS202 RESEARCH AND KNOWLEDGE APPLICATION 

CS371 PROFESSIONAL PRACTICE 

CS482 COMMUNICATION INNOVATION SENIOR PROJECT 

INC222 BRANDING FOR TOURISM 

INC313 BRAND MANAGEMENT 

TMC251 PRINCIPLES OF ADVERTISEMENT AND PUBLIC RELATIONS 

SHC521 WRITING FOR SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/ 

ผูรวมโครงการ) 

1. บ ท บ าท ห น า ท่ี ก า ร เป น พ้ื น ท่ี

สาธารณะของสื่อมวลชนและสื่อใหมใน

การสื่ อสารป ระเด็ นการเมืองของ

สังคมไทย 

ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/ 

ผูรวมโครงการ) 

2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาแบ

รนดดานการทองเท่ียวของประเทศ

ไทยในโครงการทองเท่ียว  วิถีไท 

ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

3. อิทธิพลของชื่อเสียงองคกรตอ

ความภักดีในแบรนด 

ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

4 . แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เนิ น ง า น

ประชาสัม พันธและการจัดการ

ชื่อเสียงองคกรภาครัฐในยุคสังคม

ขอมูลขาวสาร 

เงินงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

5. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณคาแบรนด

ดานการทองเท่ียวของประเทศไทยใน

โครงการทองเท่ียววิถีไทย 

ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

6. อิทธิพลของชื่อเสียงองคกรตอ

ความภักดีในแบรนด 

ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

7. กลยุทธการสื่อสารอัตลักษณ  

แบรนดประเทศไทยโดยใชการตลาด

บรรจุภัณฑ             

ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 
 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวปรวัน  แพทยานนท 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) MISS PORAWAN PATTAYANON 

ตําแหนงทางวิชาการ   อาจารย 

ท่ีทํางาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

เบอรโทรศัพท 063-956-5142 

Email parn101@hotmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศป.บ. ศิลปะการแสดง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 

M.S. Theatre : Acting Illinois State University, USA 2546 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 
 

 

ความเช่ียวชาญ 

 การแสดง, การคัดเลือกนักแสดง, ภาพยนตร 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ปรวัน แพทยานนท. (2560). การศึกษาบทบาทและทัศนะตอลักษณะอันพึงประสงคของผูฝกนักแสดงภาพยนตร. 

 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 5(2), 168-174. 

 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Suesat, S., La-ongmanee, J., Ekpipattana, K., Phibulsiri, T., Permsuwanjareon, K., Meekangwal, J., & 

 Pattayanon, P. (2560) “Heart”: The Study of Creative Short Movie about organ donation. 

 SSAMIC International Conference 2017 (97). Bangkok: Srinakharinwirot University. 

ทัศนัย กรัณฑรัตน, และปรวัน แพทยานนท. (2560). การใชกิจกรรมนาฏศิลปดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู SMILE  

         เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ(EQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1. การประชุมวิชาการนําเสนอ 

         ผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 1 (น.63-75). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป.    

  

mailto:parn101@hotmail.com
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วีรดี  จินตะไล, และปรวัน แพทยานนท. (2560). การจัดกิจกรรมการเรียนรูนาฎศิลปเพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบํติตาม 

         แนวคิดซิมพซันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2. การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

         สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลปครั้งท่ี 1. (น.117-133). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป.   

วีรภัทร จินตะไล, และปรวัน แพทยานนท. (2560). การสรางกิจกรรมนาฏศิลปพัฒนาความคิดสรางสรรคของ    

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ). การประชุมวิชาการนําเสนอ 

          ผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 1 เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยดาน 

          ศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0”(น.101-115). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป.   

อัมรา  บุญประเสริฐ, และปรวัน แพทยานนท. (2560). การพัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ิน เรื่อง การแสดงแกลมอ        

         สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ จังหวัดศรีสะเกษ. การประชุมวิชาการ      

           ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งท่ี 12 (น.1-10). ศรีสะเกษ: โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ. 

อานนท  เลียนอยาง, และปรวัน แพทยานนท. (2560). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องนาฏศิลป    

          อาเซียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

          (ฝายมัธยม). การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 2: ศิลปะ 4.0 (ศิลปะเพ่ือการ

 สรางสรรคและศิลปะเพ่ือการศึกษา) (น.254-270). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

กนิษฐา สังขรัตน, และปรวัน แพทยานนท. (2559). การศึกษาการใชกิจกรรมละครเพ่ือลดความเครียดสําหรับเด็กท่ีถูก       

          ทารุณกรรม กรณีศึกษาบานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร.       

          โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ The National Fine Arts Conference 2016 (NFAC 2016) Fine Arts  

          in ASEAN Context: ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 1 (น.114-133). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
 

3.  ตํารา/หนังสือ 

 ไมมี 

 

4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CD101 INTRODUCTION TO CINEMA AND DIGITAL MEDIA 

CD231 CASTING AND AUDITION 

CD331 ACTING AND MEDIA I 

CD333 ACTING FOR CINEMA II 

CD363 ARTISTS MANAGEMENT 

CS371 PROFESSIONAL PRACTICE 

CD431 NEW TECHNIQUE IN ACTING 

CS102 CONTEMPORARY AESTHETICS 

CD451 INDEPENDENT STUDY 



หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 Page 150 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CS481 COMMUNICATION INNOVATION THESIS 

PA634 PRACTICUM IN PERFORMING ART EDUCATION 

PA633 PERFORMING ART EDUCATION AND YOUTH POTENTIAL 
 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

1. การศึกษาบทบาทและทัศนะตอ

ลักษณะอันพึงประสงคของผูฝกนักแสดง

ภาพยนตร 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 

2. การศึกษาทัศนะตอภาพยนตรสารคดี

ของนักวิชาการและผูมีสวนเก่ียวของดาน

การผลิตภาพยนตรสารคดี 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผูรวมโครงการ 

3. การศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรู

ศิลปะการแสดงไทยในปจจุบัน 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 

4. การสื่อสารสุขภาพเพ่ือการเขาสูสงัคม

ผูสูงอายุในจังหวัดนครนายก 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผูรวมโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวเสาวลักษณ  พันธบุตร 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   MISS SAOWALUCK  PHANTHABUTR   

ตําแหนงทางวิชาการ      อาจารย 

ท่ีทํางาน         วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท        081-355-9355 

Email          saowaluck@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

ศศ.บ. ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2534 

ศป.ม. ศิลปะสมัยใหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2548 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2558 

 

ความเช่ียวชาญ 

การออกแบบและผลิตสื่อในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล 

การออกแบบคาแรคเตอร (Character Design) 

การเขียนภาพประกอบ (Illustrator) 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

เสาวลักษณ พันธบุตร. (2560). อยูอยางคนรวมสมัยในยุคดิจิทัล. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย 

          ศรีนครินทรวิโรฒ, 5(2), 161-167. 

เสาวลักษณ พันธบุตร, และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. (2557). รูปแบบและกระบวนการบริการวิชาการแกชุมชน     

         กรณีศึกษา “คร”ู ในโรงเรียน จังหวัดสระแกว. วารสารวัฒนธรรมและศิลปะ, 16(1), 105-115. 

เสาวลักษณ พันธบุตร. (2557). การพัฒนาสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย : การออกแบบกราฟกเบื้องตนเพ่ือสื่อปฏิสัมพันธ.  

      วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2(1), 18-23. 
 

 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Phanthaboot, S. (2017). Creative work: Media Art “You Control Social or Social Controls You.”. 

 SSAMIC International Conference (p.99). Bangkok: Srinakharinwirot University. 
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Phanthaboot, S. (2017). Creative work: Media Art “Click = Give Life”. SSAMIC  

         International Conference (p.100). Bangkok: Srinakharinwirot University. 

Phanthaboot, S. (2017). Creative work: Media Art “My Mom and Me We Eat the  Same”. 

 SSAMIC International Conference (p.104). Bangkok: Srinakharinwirot University. 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

 ไมมี 

 

4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

ID131 INTRODUCTION TO GRAPHICS DESIGN FOR INTERACTIVE MEDIA 

ID141 INTRODUCTION TO DIGITAL ANIMATION 

ID234 MOTION GRAPHICS DESIGN FOR DIGITAL MEDIA 

ID252 PLOT AND CHARACTER 

ID346 DESIGN INNOVATION FOR DIGITAL MEDIA 

ID353 WEB PAGE DESIGN 

ID361 INTERACTIVE AND MULTIMEDIA SENIOR PROJECT 

ID455 E-MULTIMEDIA DESIGN 

ID461 INDEPENDENT STUDY 

IC251 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATION INNOVATION 

CS371 PROFESSIONAL PRACTICE 

CS481 COMMUNICATION INNOVATION THESIS 

SHC503 INTEGRATED MEDIA FOR SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 

SHC512 INTEGRATED PROJECTS FOR SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 

DB511 INNOVATION AND TECHNOLOGY IN DESIGN FOR BUSINESS 

DB513 DESIGN STUDIO FOR BUSINESS 
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5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบ 

ประมาณท่ี 

ไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

1. ปจจัยท่ีสงผลตอความรูความเขาใจ 

เก่ียวกับการประกันคุณภาพของนิสิตและ 

บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย 

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 

2. การสํารวจความตองการผูรับบริการ 

วิชาการ และรูปแบบของการบริการวิชาการ 

ทางดาน IT ในชุมชนจังหวัดสระแกว 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย 

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 

3. การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสราง 

แบรนดคาแรคเตอรเพ่ือใชในสื่อสังคม 

ออนไลน 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย 

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 

4. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย 

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผูรวมโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   วาท่ีรอยตรีปรัชญา  เปยมการุณ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)      ACTING SUB. LT.PRACHAYA PIEMKAROON  

ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

ท่ีทํางาน        วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท        089-811-8454 

Email          prachaya@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2545 

ว.ม. การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2549 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 

 

ความเช่ียวชาญ 

สื่อและวัฒนธรรม, นวัตกรรมการสื่อสาร, สื่อสารมวลชน, การรูเทาทันสื่อ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ปรัชญา เปยมการุณ. (2560). การประกอบสรางสุนทรียะแหงรัก และ ภาพสะทอนสังคมในภาพยนตรรักของไทย     

           พ.ศ.2548-2552. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 4(1), 62-71. 

ปรัชญา เปยมการุณ, และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. (2559). พัฒนาการภาพยนตรรักของไทย ระหวางป พ.ศ.        

           2545-2555. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 17(2), 145-152. 

ปรัชญา เปยมการุณ. (2559). ความงามในภาพขาว: บทสํารวจฐานคิด มิติเชิงสุนทรียะ. วารสารวิชาการนวัตกรรม 

   สื่อสารสังคม, 1(1), 15-30. 

ยุคลวัชร ภักดีจักริวุฒิ์, ปรัชญา เปยมการุณ, และอภิรพี เศรษฐรักษ ตันเจริญวงศ. (2559). ไทยพวนกับกลยุทธ               

           เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ,  

           4(1), 18-32. 
 
 

2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ไมมี 
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3.  ตํารา/หนังสือ 

  ไมมี 

 

4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CC355 BROADCAST MEDIA 

IC252 INTRODUCTION TO MEDIA PRODUCTION 

IC255 MEDIA DESIGN FOR HEALTH COMMUNICATION 

IC352 EDUTAINMENT PRODUCTION FOR TOURISM 

IC353 EDUTAIMENT PRODUCTION FOR HEALTH 

IC261 COMMUNICATION MANAGEMENT 

CD222 DIGITAL PHOTOGRAPHY 

CS482 COMMUNICATION INNOVATION SENIOR PROJECT 

CD411 THAI IDENTITY IN CINEMA 

CD353 EDUTAINMENT PRODUCTION 

INC153 INTRODUCTION TO MEDIA PRODUCTION 

INC211 MEDIA AND STORYTELLING 

INC251 PHOTOGRAPHY FOR HEALTH COMMUNICATION 

INC252 PHOTOGRAPHY FOR TOURISM 

INC261 STRATEGIC PLANNING FOR PUBLIC RELATIONS 

IC251 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATION INNOVATION 

SHC502 ETHICS AND LAW IN SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 

SHC503 INTEGRATED MEDIA FOR SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION 

 

5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม

โครงการ) 

1. การประเมินศักยภาพการทองเท่ียว

จังหวัดนครนายกเพ่ือจัดทําเสนทางการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

 

ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2558 ผูรวมโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ 

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนา

โครงการ/ผูรวม

โครงการ) 

2. ภู มิทัศนสื่อภายใตบริบทการสื่อสาร    

การทองเท่ียว 

ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 

3. การสื่อสารการทองเท่ียวกับรายการ

ทองเท่ียวทางโทรทัศน 

ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวภัทธิรา  ธีรสวัสดิ ์

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   MISS PHATTHIRA TEERASAWASDI 

ตําแหนงทางวิชาการ      อาจารย 

ท่ีทํางาน         วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโทรศัพท        083-072-6655   

Email         phatthira@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

นศ.บ. การโฆษณา 

   

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2542 

ศศ.ม สิง่แวดลอมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2546 

นศ.ม. การประชาสัมพันธ 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 

กศ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 

ความเช่ียวชาญ 

บริหารโครงการทางการสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้ังในและนอกระบบการศึกษา หลักสูตร

ฝกอบรม การออกแบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา ประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณ 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์, และกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล. (2557). การพัฒนาชุดสื่อการสอนศิลปะ เรื่อง การทําหัวโขน 

        หนุมาน สําหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

         ประสานมิตร (ฝายประถม). วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ, 14(1), 100-113. 

    

2  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Intrama, V., Sookbunjung S., Santawee, K., & Teerasawad, P. (2016). Path of Creativity in 

 Entrepreneur: Basic Concept of Creative Economy Development. International Conference 

 on human Factors, Business Management and Society (p.263-272) ,  Walt Disney World, 

 Florida, USA. 

 

 

mailto:phatthira@g.swu.ac.th
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=141931
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=141931
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=141931
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ภัทธิรา ธีรสวสัดิ์. (2558). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราการยอมรับนวัตกรรมโทรทัศนระบบดิจิตอลของประชาชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร, การประชุมวิชาการ 1st National and International Conference on 

Administration and Management. (น.38-45) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

3  ตํารา/หนังสือ 

ไมมี  

 

4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CD201 DIGITAL MEDIA AND SOCIETY 

CI101 COMMUNICATION INNOVATION 

CS202 RESEARCH AND KNOWLEDGE APPLICATION 

CS371 PROFESSIONAL PRACTICE 

CS482 COMMUNICATION INNOVATION SENIOR PROJECT 

IC102 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION AND DIGITAL MEDIEA 

IC111 THEORY AND COMMUNICATION BEHAVIOR 

IC112 PRINCIPLES OF INNOVATION 

IC211 AUDIENCE ANALYSIS TECHNIQUES FOR INNOVATION MANAGEMENT 

COMMUNICATION 

IC261 COMMUNICATION MANAGEMENT 

IC262 STRATEGIC OF TECHNOLOGICAL AND INNOVATIVE MANAGEMENT 

IC332 TOURIST BEHAVIOR ANALYSIS 

IC421 STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT OF INNOVATION 

COMMUNICATION PROJECTS 

IC461 STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT OF HEALTH COMMUNICATION 

PROJECTS 

RS521 THEORY AND COMMUNICATION BEHAVIOR 

TMC251 PRINCIPLES OF ADVERTISEMENT AND PUBLIC RELATIONS 
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5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

1. โครงการเสริมสรางและพัฒนาระเบียบ

วินัยและจรยิธรรมของขาราชการฝาย

อัยการ กิจกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร 

ทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณ

สํานักพัฒนาระบบบริหาร

ราชการ สํานักงานอัยการสูงสุด 

2557 หัวหนาโครงการ 

2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราการยอมรับ

นวัตกรรมโทรทัศนระบบดิจิตอลของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 

3. อิทธิพลของชื่อเสียงองคกรตอความ

ภักดีในแบรนด 

ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผูรวมโครงการ 

4. โครงการวิจัยและพัฒนาความรอบรู

ดานสุขภาพของกลุมผูสูงอายุในจังหวัด

นครนายก 

ทุนอุดหนุนวิจัย เงินรายได

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

2560 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   MRS. CHATCHADA AKARASRIWORN NAGAOKA 

ตําแหนงทางวิชาการ      อาจารย 

ท่ีทํางาน         วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโทรศัพท       082-970-4400 

Email          chatchada@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

B.B.A. Business Administration มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2543 

B.S. Business Administration University of North Carolina-

Charlotte, USA 

2545 

M.S. Technology Management Eastern Illinois University, USA 2547 

Ph.D. Educational Technology University of Northern Colorado, 

USA 

2554 

 

ความเช่ียวชาญ 

Communication Technology; Communication Innovation; and Technology Integration  

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ชัชฎา อัครศรีวร, และกฤชณัท แสนทวี. (2557). การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพ่ือการขับเคลื่อนนวัตกรรม

ผลิตภัณฑขาวเพ่ือสุขภาพ. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 2(2), 6-17. 
 

     2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

กฤชณัท  แสนทวี, และชัชฎา นากาโอคะ. (2559). อิทธิพลของปจจัยดานจริยธรรมและการกํากับดูแลกันเอง       

 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามความคาดหวังของผูรับสาร. การประชุมวิชาการระดับชาติ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งท่ี 1 (น.789-801). นครสวรรค: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

กฤชณัท แสนทวี, และชัชฎา อัครศรีวร. (2558). ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน

 และเปนมิตรตอสิ่ งแวดลอมโดยใช  ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมเปนฐานของจังหวัดนครนายก.             

mailto:chatchada@g.swu.ac.th
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 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงราย ครั้งท่ี 1 (น.35-48). 

 เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา. 

Santawee, K., & Akarasriworn, C. (2015). Guidelines to Develop Media Literacy Competencies of 

 Youth in Thailand. Paper presented at “The Fourth International Conference of Media 

 Literacy: Multidisciplinary Approach of Media Literacy Research and Practice” (p.356-365). 

 Hong Kong: Hong Kong Baptist University. 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

  ไมมี  
 

4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

CS101 DIGITAL SOCIETY AND CULTURAL ECOLOGY 

CC101 COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION 

CI101 COMMUNICATION INNOVATION 

CD201 DIGITAL MEDIA AND SOCIETY 

CS371 PROFESSIONAL PRACTICE 

CS482 COMMUNICATION INNOVATION SENIOR PROJECT 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

1. การตระหนักรูและรูเทาทันการกลั่น

แกลงทางไซเบอรของเยาวชนไทย 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 หัวหนาโครงการ 

2. อิทธิพลของคุณคาแบรนดท่ีสงผลตอ

ความภักดีในแบรนดผลิตภัณฑอุปโภค

และบริโภคของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ทุนวิจัยเงินรายไดมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 

3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรูเทาทันขอมูล

และสือ่ดิจิทัลของเยาวชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหนาโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ปงบประมาณ

ท่ีไดรับทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หัวหนาโครงการ/

ผูรวมโครงการ) 

4. อิทธิพลของปจจัยดานจริยธรรมและ

การกํากับดูแลกันเองในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศนตามความ

คาดหวังของผูรับสาร 

ทุนวิจัยเงินรายไดมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

5. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงเสริมการ

จัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนและเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมโดยใช ชุมชน สังคม และ

วัฒนธรรมเปนฐานของจังหวัดนครนายก 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหนาโครงการ 

6. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการรูเทา

ทันสื่อสําหรับเยาวชนไทย 

ทุนวิจัยเงินรายไดวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหนาโครงการ 
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ประวัติและผลงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวพรรณทิพา เจริญไทยกิจ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   MISS PHANTIPHA CHAROENTHAIKIJ  

ตําแหนงทางวิชาการ      อาจารย 

ท่ีทํางาน         คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 

เบอรโทรศัพท        02 649 5000 ตอ 1-1912   

Email         phantipha@swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 

2542 

วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546 

ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553 
 

ความเช่ียวชาญ   

 Product Development, Sensory Evaluation, Consumer Research, Rice and Rice Based 

Product Properties, Functional Product Development 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

Charoenthaikij, P., Laungprasan, P., Sungkhamongkolkit, A., Uan-on, T., No, HK., & Prinyawiwatkul, W. 

 (2014 ). Quality of Composite Wheat-Wet Milled Glutinous Rice Flour Bread and Effects of 

 Chitosan on Its Quality during Storage. J. Chitin Chitosan 19(2), 107-114. 

Torrico, DD., Carabante, KM., Pujols, KD., Chareonthaikij, P., & Prinyawiwatkul, W. (20 15 ) . Oil and 

 tastant  concentrations affect saltiness and bitterness perception of oil-in-water emulsions. 

 International Journal of Food Science and Technology, 50(12), 2562–2571. 

Charoenthaikij,P. , Uanon, T. , & Prinyawiwatkul, W. (2 0 1 6 ) .  Effects of pineapple pomace fibre on 

 physicochemical properties of composite flour and dough, and consumer acceptance of 

 fibre-enriched wheat bread. International Journal of Food Science and Technology, 5 1 (5 ), 

 1120–1129. 
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2.  บทความท่ีไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Chareonthaikij, P., Jaifua, J., Methakullawat, C., & Uan-On, T. (2014). Effects of different emulsifiers 

 on the quality of bread with pineapple pomace fiber. Food Innovation Asia Conference  

          2014 (Oral presentation), (p.76-84). Bitec Bangna, Bangkok, Thailand. 

 

3.  ตํารา/หนังสือ 

ไมมี 

 

4.  ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

AIT222 DESIGN COMCEPT FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY 

AIT413 PROJECT 

AIT421 DESIGN, CREATITY AND INNOVATION MANAGEMENT 

FSN344 FOOD QUALITY ASSURNCE 

FSN364 FOOD QUALITY ASSURNCE LABORATORY 

FSN401 CONSUMER SCIENCE IN FOODS 

FSN442 INNOVATION AND PRODUCT DEVELOPMENT 

SHC524 TRENDS IN FOOD AND NUTRITION 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

 ไมมี 
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ภาคผนวก ฉ    

ตารางเปรียบเทยีบการปรบัปรุงหลักสูตร 
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รายละเอียดการปรับปรุง 

 

ช่ือหลักสูตรเดิม  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตรและสุขภาพ  

   หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 

ช่ือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร  

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 

 

สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

         การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร (Master of Arts 

Program in Media and Communication Innovation) เปนหลักสูตรท่ีผลิตมหาบัณฑิตทางการผลิตสื่อและ

นวัตกรรมสื่อสาร โดยแบงเปนแขนงวิชาดังนี้  

  1. แขนงวิชาการสื่อสารสุขภาพ  (Health Communication)  

  2. แขนงวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล  (Cinema and Digital Media)  

  3. แขนงวิชานวัตกรรมสื่อสาร  (Communication Innovation) 

 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

1. วิชาแกน 9 9 

2. วิชาบังคับ 9 9 

3. วิชาเลือก 6 6 

4. ปริญญานิพนธ 12 12 

หนวยกิตรวม 36 36 
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รายละเอียดการปรับปรุง 

หมวดวิชาแกนกลาง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
สสส 501  การวิจัยเพ่ือการส่ือสาร         3(2-2-5)  

วิทยาศาสตรและสุขภาพ                                              

SHC 501  Research  in  Science  and  Health  

Communication  

      ศึกษาแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย หลักการทําวิจัย 

รูปแบบการวิจัย การออกแบบงานวิจัย สถิติเพ่ือการ

วิจัย การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย การคนควาศึกษา

ผลการวิจัย  การแกปญหาดวยการวิจัย  การใช

โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การแปลผล

และการนําเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณและ

จริยธรรมของการวิจัย ตลอดจนฝกการทํางานวิจัย

ขนาดย อ ย  (Baby Research) รวม ท้ั ง วิ เค ราะห 

วิพากษงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารวิทยาศาสตร

และสุขภาพ 

สนส 501  การวิจัยส่ือและนวัตกรรมส่ือสาร    3(2-2-5) 

MCI 501  Research in Media and 

Communication Innovation  

 ศึกษาแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย หลักการทําวิจัย 

รูปแบบการวิจัย การออกแบบงานวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย 

การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย  การคนควาศึกษา

ผลการวิจัย การแกปญหาดวยการวิจัย การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการ

นําเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณและจริยธรรมของการ

วิจัย ฝกการทํางานวิจัยขนาดยอย (Baby Research) 

วิ เคราะห  วิพากษ งาน วิจัย ท่ี เกี่ ยวของกับ ส่ือและ

นวัตกรรมส่ือสาร 

- เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ

ปรับคําอธิบายรายวิชา เพ่ือให

เกิดความกระชับ และชัดเจน

มากยิ่งขึ้น มีความเหมาะสม

กับยุคสมัย ปจจุบัน 

สสส 502  จรรยาบรรณและกฎหมาย      3(3-0-6) 

ทางการส่ือสารวิทยาศาสตรและสุขภาพ             

SHC 502  Ethics and Law  in  Science  and  

Health  Communication  

     ศึกษาสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น 

ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย กฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับการส่ือสารในประเด็นของการเผยแพร การ

นําเสนอ ลิขสิทธ์ิ โดยการศึกษาวิเคราะหแกไขปญหาท่ี

เกี่ยวของ รวมถึงอิทธิพลของการส่ือสารท้ังในระดับ

บุคคลและระดับองคกร ตลอดจนจรรยาบรรณ คุณธรรม

และจริยธรรมของนักส่ือสาร 

สนส 502 ปรัชญาและแนวคิดรวบยอดทาง    3(3-0-6)          

การส่ือสาร  

MCI 502   Concept in Communication and 

Communication Innovation 

 ศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิดรวบยอดทางการ

ส่ือสาร องคประกอบ ปจจัย อุปสรรค นวัตกรรมการ

ส่ือสาร วิเคราะหประสิทธิภาพของการส่ือสารในบริบท

ตางๆ นโยบายการส่ือสารมวลชน สิทธิขอบเขตเสรีภาพ

ของส่ือ จริยธรรมในการส่ือสาร การนําเสนอแนวคิดและ

การพัฒนาระบบการส่ือสาร  

- เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ

ปรับคําอธิบายรายวิชา เพ่ือให

เกิดความกระชับ และชัดเจน

มากยิ่งขึ้น มีความเหมาะสม

กับยุคสมัย ปจจุบัน 

สสส 503  ส่ือบูรณาการเพ่ือการส่ือสาร   3(2-2-5) 

วิทยาศาสตรและสุขภาพ                  

SHC 503  Integrated  Media  for  Science  and  

Health  Communication  

    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  ประเภทของส่ือและการ

ประยุกต ใช ส่ืออย างบูรณาการเพ่ือตอบสนองงาน

สรางสรรคในประเภทตางๆ ตามเปาหมายท่ีกําหนด โดย

มุงเนนการผสานแนวความคิด การฝกปฏิบัติการเลือกใช

ส่ือในรูปแบบตางๆ เชิงบูรณาการ โดยการศึกษาขอดี 

ขอดอยของส่ือในรูปแบบตางๆ ตลอดจนสรางสรรคส่ือ

และนําเสนอขอมูล ขาวสาร ความรูดานวิทยาศาสตร

และสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

สนส 503  แนวคิดสรางสรรคเพ่ือส่ือและ       3(2-2-5) 

นวัตกรรมส่ือสาร                                      

MCI 503  Creative thinking for media and 

Communication Inovation  

        ศึกษาวิเคราะห แนวคิดในการสรางสรรคส่ือรวม

สมัย ความคิดรวบยอด กระบวนการแปลแนวคิด ส่ือ

นวัตกรรมสมัยใหมท่ีตอบการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย

วิเคราะหผลกระทบผูบริโภค การตอยอดนวัตกรรม การ

เลือกส่ือและพัฒนาการส่ือสาร และการจัดการไปสู

นวัตกรรมภายใตกระบวนการทางการวิจัย 

- เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ

ปรับคําอธิบายรายวิชา เพ่ือให

เกิดความกระชับ และชัดเจน

มากยิ่งขึ้น มีความเหมาะสม

กับยุคสมัย ปจจุบัน 
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หมวดวิชาบังคับ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
สสส 511 การวางแผนกลยุทธการส่ือสาร    3(1-4-4)

วิทยาศาสตรและสุขภาพ                   

SHC 511  Strategic Planning for  

Science and Health Communication  

       ศึกษาห ลักการ แนวคิดทฤษฎี  ตลอดจน

กระบวนการเกี่ยวกับการจัดการส่ือสาร และการ

วางแผนกลยุทธการ ส่ือสารท่ี เหมาะสมในงาน

วิทยาศาสตร เพ่ือใหผูเรียนสามารถบูรณาการองค

ความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ือสารเขากับงานทางดาน

วิทยาศาสตรในลักษณะตางๆ ไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ผานการฝกปฏิบัติการวางแผนและ

บริหารโครงการส่ือสารงานวิทยาศาสตร ท่ี ไดรับ

มอบหมายอยางเปนระบบ 

สนส 511 การวางแผนกลยุทธการส่ือสาร     3(3-0-6) 

สุขภาพ 

MCI 511  Strategic Planning  for Health 

Communication  

 ศึกษากระบวนการเกี่ยวกับการจัดการส่ือสาร 

และการวางแผนกลยุทธการส่ือสารท่ีเหมาะสมในงาน

วิทยาศาสตร การส่ือสารสุขภาพ การบูรณาการองค

ความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ือสารเขากับงานทางดาน

สุขภาพในลักษณะตางๆ ไดอย างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการวางแผนการบริหารโครงการ

ส่ือสารงานส่ือสารสุขภาพท่ีไดรับมอบหมายอยางเปน

ระบบ  

- เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชา 

แ ล ะ ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย

รายวิชา เพ่ือใหเกิดความ

กระชับ และชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น มีความเหมาะสม

กับยุคสมัย ปจจุบัน 

สสส 512  โครงงานบูรณาการการส่ือสาร   2(1-2-3)

วิทยาศาสตรและสุขภาพ                 

SHC 512  Integrated  Projects for Science and 

Health Communication  

        ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสรางสรรคส่ือ

วิทยาศาสตรและสุขภาพ ตลอดจนฝกปฏิบัติ เลือก

ประเด็นท่ีนาสนใจ ศึกษาคนควาขอมูลและการหา

แหลงขอมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและสุขภาพและ

นํามาบูรณาการผสมผสานเพ่ือการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

พรอมท้ังอภิปรายขอมูลท่ีนําเสนอ โดยใชกรณีศึกษา

ตลอดจนการนําเสนอสูสาธารณะ 

สนส 512 ส่ือบูรณาการเพ่ือการส่ือสารสุขภาพ 3(1-4-4)                  

MCI 512 Integrated  Media  for  Health  

Communication  

 ศึกษาแนวคิด วิเคราะห  การใช ส่ือและการ

ประยุกต ใช ส่ืออยางบูรณาการเพ่ือตอบสนองงาน

สรางสรรคในประเภทตางๆ ตามเปาหมายท่ีกําหนด  

การผสานแนวความคิด การฝกปฏิบัติการเลือกใชส่ือ  ใน

รูปแบบตางๆเชิงบูรณาการ การศึกษาขอดี ขอดอยของ

ส่ือในรูปแบบตางๆ การสรางสรรคส่ือและนําเสนอขอมูล 

ขาวสาร ความรูดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

(เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชา 

และเพ่ิมจํานวนหนวยกิต) 

เพ่ือใหเกิดความกระชับ 

และชัดเจนมากยิ่งขึ้น มี

ความเหมาะสมกับยุคสมัย 

ปจจุบัน 

 

สสส 513 สัมมนาการส่ือสารวิทยาศาสตร   1(0-2-1) 

และสุขภาพ 

SHC 513 Seminar in  Science and Health  

Communication  

      ศึกษาวิเคราะห วิพากษและอภิปราย ประเด็น

ปญหาทางดานนวัตกรรมการส่ือสารวิทยาศาสตรและ

สุขภาพ ในบริบทสังคมไทยและสากล ติดตาม

ผลงานวิจัยทางนวัตกรรมการส่ือสารวิทยาศาสตรและ

สุขภาพ มาอภิปรายอยางมีเหตุผล ท้ังน้ีประเด็น

ปญหาอาจเปล่ียนไปตามความตองการของผูเรียน 

สนส 611  สัมมนาการส่ือสารสุขภาพ           3(1-4-4)         

MCI 611  Seminar in Health Communication  

 ศึกษาวิเคราะห วิพากษและอภิปราย ประเด็น

ปญหาทางดานการส่ือสารสุขภาพ ในบริบทสังคมไทย

และสากล ติดตามผลงานวิจัยทางการส่ือสารสุขภาพ ฝก

ปฏิบัติการ อภิปรายอยางมีเหตุผล ท้ังน้ีประเด็นปญหา

อาจเปล่ียนไปตามความตองการของผูเรียน   

- เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชา 

เพ่ิมจํานวนหนวยกิต และ

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

เพ่ือใหเกิดความกระชับ 

และชัดเจนมากยิ่งขึ้น มี

ความ เหมาะสมกับยุ ค

สมัย ปจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
สสส 521  การเขียนเพ่ือการส่ือสาร        3(2-2-5) 

วิทยาศาสตรและสุขภาพ                              

SHC 521 Writing for Science and Health 

Communication    

      ศึกษาทฤษฎี หลักการ และฝกฝนทักษะดาน

การเขียนเชิงสรางสรรคทางวิทยาศาสตรและ

สุขภาพ อาทิ ขาว คอลัมน บทความ ฯลฯ โดย

คํานึงถึงผูรับสารท่ีมีความหลากหลายทางดานภูมิ

หลัง เพ่ือนําไปประยุกตใชกับงานเขียนประเภทตาง 

ๆ เพ่ือการส่ือสาร ท่ีมุงตอบสนองวัตถุประสงคใน

การสรางความสัมพันธระหวางองคกร ประชาชน 

และผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก การเขียนเพ่ือเผยแพร

ทางส่ือตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง 

วิทยุ โทรทัศน  การเขี ยน เพ่ื อ เผยแพรทาง ส่ื อ

โปสเตอร แผนพับ หรือการเขียนบนส่ืออินเทอรเน็ต 

เปนตน 

 ยายไปหมวดวิชาเอกเลือก 

เปล่ียนช่ือวิชา รหัสวิชา 

แ ล ะ ป รั บ คํ า อ ธิ บ า ย

รายวิชา เพ่ือใหเกิดความ

กระชับ และชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น มีความเหมาะสม

กับยุคสมัยปจจุบัน 

 

 

 สนส 531 ภาพยนตรโลกและการวิพากษ          3(2-2-5) 

MCI 531 Global Cinema and Criticism    

 ศึกษาวิเคราะห แนวคิดของสกุลภาพยนตร รูปแบบ

และเทคนิคการเลาเรื่องในวิถีตะวันตก และตะวันออก 

วิเคราะหพัฒนาการภาพยนตรในมิติทางวัฒนธรรม มิติ

ทางธุรกิจ และมิติทางศิลปะ  วิเคราะหและฝกปฏิบัติแนว

ทางการวิจารณ การประเมินคุณคา ผลงานภาพยนตรใน

ทุกรูปแบบ 

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 532 ปฏิบัติการภาพยนตรและส่ือดิจิทัล     3(1-4-4) 

MCI 532 Cinema and Digital Media Production 

Studio  

 วิเคราะห  บูรณาการความคิด การสรางสรรค

ภาพยนตร ฝกปฏิบัติการ เทคนิควิธีและกระบวนการใน

การผลิต การกํากับ การออกแบบงานภาพยนตรในรูปแบบ

ตางๆ การนําเสนอแนวคิดผานวิถีของภาพยนตร พัฒนา

โดยบริบทของการวิจัยและพัฒนา 

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 631  สัมมนาภาพยนตรและส่ือดิจิทัล       3(1-4-4) 

MCI 631  Seminar in Cinema and Digital Media 

 ศึกษาวิเคราะหวิพากษและอภิปรายประเด็นปญหา

ทางดานภาพยนตรและส่ือดิจิทัลในบริบทสังคมไทยและ

สากล ติดตามผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางดานภาพยนตรและส่ือดิจิทัล ประเด็นอาจเปล่ียนไป

ตามความตองการของผูเรียน 

- เพ่ิมรายวิชา 

 



หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 Page 170 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
 สนส 551 การวิพากษส่ือและบริบททางสังคม  3(2-2-5) 

MCI 551 Media Criticism and Social Context  

 การวิเคราะหส่ือในสังคมปจจุบันดวยปรัชญาและ

แนวคิดทฤษฎีวิพากษท่ีเกี่ยวกับส่ือมวลชนเพ่ือใหเกิด

ประโยชนทางวิชาการและวิชาชีพ 

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 552 กลยุทธส่ือและการจัดการการส่ือสาร   3(2-2-5)                                                        

MCI 552 Strategic Media and Communication 

Management  

 การประยุกตห ลักการจัดการและกลยุทธ ท่ี

เกี่ยวของกับส่ือและการส่ือสาร ทิศทางทางการตลาด

และอุตสาหกรรมส่ือในบริบทสังคมปจจุบัน 

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 651 สัมมนาการส่ือสารรวมสมัย     3(1-4-4) 

MCI 651 Seminar  in  Science and Health 

Communication  

 ศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวของกับส่ือและการส่ือสาร 

โดยประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎี ทางการส่ือสารท่ีรวมสมัย 

เปนไปตามทิศทางของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงในปจจุบัน   

- เพ่ิมรายวิชา 

       

หมวดวิชาเลือก 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
วษ 502  วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม  3(3-0-6) 

SCE 502 Science  Technology  and  Society                                            

          ศึกษาปรัชญาวิทยาศาสตร  ธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับทางสังคมตาง ๆ 

หรือเรื่องราวของการสังคมในมวลมนุษยโดยเฉพาะใน

ดานเศรษฐกิจและการดํารงชีวิต 

 - ยกเลิกรายวิชา 

สสส 522  ความคิดรวบยอดทางการส่ือสาร 2(1-2-3) 

SHC 522 Communication Concept                                                  

   ศึกษาความหมายของความคิดรวบยอด ธรรมชาติและ

ท่ีมาของความคิดรวบยอด ภาพรวมของแนวคิดและทฤษฎี

ดานการส่ือสารอยางเปนระบบ วิเคราะหและประยุกตใช

หลักการทางการส่ือสารกับสถานการณตางๆ ในสังคมได

อยางเหมาะสม โดยการเรียนท้ังทฤษฎี กระบวนการกลุม 

และการเรียนรูผานประสบการณตรงจากกิจกรรมท้ังใน

และนอกชั้นเรียนพรอมแลกเปล่ียนเรียนรู และออกแบบ

เสนทางการเรียนรูรวมกัน 

 

 - ยกเลิกรายวิชา 
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สสส 523  แนวโนมและแนวคิดใน           3(2-2-5)

วิทยาศาสตร และสุขภาพ                                                                            

SHC 523 Trends and Concepts in Science and 

Health  

       ศึกษาและคนควาขอมูลความกาวหนาทางดาน

วิทยาศาสตรและสุขภาพท่ีเปนประเด็นสาธารณะ การ

ดูแลสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต การปองกัน

ภาวะเส่ียงของบุคคลวัยตางๆ ส่ิงแวดลอมกับสุขภาพ 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมท้ังศึกษา

แนวโนมดานสุขภาพท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาน้ันๆ 

สนส 521  แนวโนมและแนวคิดดานส่ือสุขภาพ3(2-2-5)             

MCI 521  Trends and Concepts in Health  

 ศึกษาวิเคราะหขอมูลความกาวหนาทางดานสุขภาพ

ท่ีเปนประเด็นสาธารณะ การดูแลสงเสริมสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต การปองกันภาวะเส่ียงของบุคคลวัยตางๆ 

ส่ิงแวดลอมกับสุขภาพ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ ศึกษาแนวโนมดานสุขภาพท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลา

น้ันๆ รวมท้ังนโยบายภาครัฐและองคกรท่ีเกี่ยวของกับ

ระบบสาธารณสุขไทยและสากล 

(เป ล่ียนรหัสวิชา ชื่อ วิชา 

และปรับคําอธิบายรายวิชา) 

เพ่ื อ ให เกิดความกระชับ 

และชัดเจนมากยิ่ งขึ้ น  มี

ความเหมาะสมกับยุคสมัย 

ปจจุบัน 

 

สสส 524 ประเด็นแนวโนมดานอาหารและ  3(2-2-5)

โภชนาการ                                                                          

SHC 524  Trends  in  Food  and  Nutrition             

      ศึกษาและวิเคราะหบทบาท ความสําคัญของอาหาร

และโภชนาการตอสุขภาพ ประเภทของสารอาหารตาง 

ๆ บทบาทของอาหารท่ีสงผลตอรางกาย โภชนบําบัด 

กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังแนวโนมของการผลิต และ

การบริโภคอาหาร ตลอดจนภูมิปญญาและนวัตกรรม

ดานอาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือนําความรูไปประยุกตใชใน

งาน ส่ือสารด านอาหารและโภชนาการไดอย างมี

ประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและมีความสามารถตาม

ความตองการขององคกรตาง ๆ 

สนส 522 แนวโนมและแนวคิดดานอาหารและ 3(2-2-5)

โภชนาการ      

MCI 522  Trends and Concepts in Food and 

Nutrition  

 ศึกษาวิเคราะหบทบาท ความสําคัญของอาหารและ

โภชนาการตอสุขภาพ ประเภทของสารอาหารตาง ๆ 

บทบาทของอาหารท่ีส งผลตอรางกาย โภชนบําบัด 

กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังแนวโนมของการผลิต และ

การบริโภคอาหาร ภูมิปญญาและนวัตกรรมดานอาหารเพ่ือ

สุขภาพ การประยุกตความรูเพ่ือใชในงานส่ือสารดาน

อาหารและโภชนาการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคิด

ริเริ่มและมีความสามารถตามความตองการขององคกรตาง 

ๆ  

(เปล่ียนรหัสวิชา และชื่อ

วิ ช า ) เ พ่ื อ ให เกิ ด ค ว าม

กระชับ  และชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น มีความเหมาะสมกับ

ยุคสมัย ปจจุบัน 

 

สสส 525 การส่ือสารวิทยาศาสตรเพ่ือเยาวชน 3(2-2-5) 

SHC 525 Science Communication for Youth 

       ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางการส่ือสาร 

พรอม ท้ั งอ งคประกอบและป จจั ย ท่ี มี อิท ธิพลต อ

กระบวนการการส่ือสารในบริบทตางๆ รวมถึงการศึกษา

บ ทบ าทห น า ท่ี ค วามรับ ผิ ดชอบ  และจ ริ ย ธรรม

จรรยาบรรณในการส่ือสารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเพ่ือ

เย าวชน  อี ก ท้ั งยั ง วิ เค ร าะห แ ละส ร า งส รรค ส่ื อ

วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน โดยเนนกระตุนความสนใจ

และปลูกฝงเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตรแกเยาวชน  

 - ยกเลิกรายวิชา 
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สสส 526 การส่ือสารการตลาดเพ่ือสุขภาพ3(2-2-5)และ

ความงาม                                 

SHC 526 Marketing Communication for Health 

and Beauty  

     ศึกษาแนวคิดด านการ ส่ือสารการตลาดแบบ

ผสมผสานในงานสุขภาพและความงาม โดยมุงเนนให

ผูเรียนสามารถวางแผนการส่ือสารการตลาด การบูรณา

การส่ือแตละประเภทตลอดจนกระบวนการส่ือสาร

รูปแบบตางๆ เชนการโฆษณา การประชาสัมพันธ  การ

ขายตรง การสงเสริมการขาย การใชส่ือบุคคล ในการ

สนับสนุนการตลาดเชิงสุขภาพไดอยางเหมาะสมและมี

คุณธรรม 

สนส 621 การส่ือสารการตลาดเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5)

และความงาม                 

MCI 621 Marketing Communication for Health and 

Beauty  

 ศึกษาแนวคิดด านการ ส่ือสารการตลาดแบบ

ผสมผสานในงานสุขภาพและความงาม การวางแผนการ

ส่ือสารการตลาด กฎหมาย ท่ี เกี่ ย วกั บการโฆษณ า

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ สุขภาพ สถานพยาบาลและ

เครื่องมือแพทยการบูรณาการส่ือกระบวนการส่ือสารการ

โฆษณา การประชาสัมพันธ  การขายตรง การสงเสริมการ

ขาย การใชส่ือบุคคล ในการสนับสนุนการตลาดเชิงสุขภาพ

ไดอยางเหมาะสมและมีคุณธรรม 

- เปล่ียนรหัสวิชา 

 

สสส 527 การอานและแปลผลงานดาน     3(1-4-4) 

วิทยาศาสตรและสุขภาพ                                    

SHC 527 Reading and Interpreting Science and 

Health Literature  

 ศึ ก ษ าก ารอ าน เชิ ง วิ เค ร าะห ง านท างด าน

วิทยาศาสตรและสุขภาพ ขอมูลทางชีวสถิติเบ้ืองตนและ

ขอมูลทางดานระบาดวิทยา เพ่ือนํามาแปลผลและสราง

ความเขาใจในการส่ือสารอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ยกเลิกรายวิชา 

สสส 528 การส่ือสารวิทยาศาสตรเพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 

SHC 528 Science  Communication for 

Community  

      ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางการส่ือสาร 

พรอม ท้ั งอ งคประกอบและป จจั ย ท่ี มี อิท ธิพลต อ

กระบวนการการส่ือสารในบริบทตางๆ รวมถึงการศึกษา

บ ทบ าทห น า ท่ี ค วามรับ ผิ ดชอบ  และจ ริ ย ธรรม

จรรยาบรรณในการส่ือสารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

วิเคราะหและสรางสรรคส่ือวิทยาศาสตรเพ่ือชุมชน โดย

มุงใหความรูและเพ่ิมประสบการณดานวิทยาศาสตรท่ี

สอดคลองตอวิถีชีวิตและภูมิปญญาของชุมชน 

  - ยกเลิกรายวิชา 
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สสส 529  ส่ือเพ่ือพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  3(1-4-4) 
SHC 529 Media  for  Science  Museum 
      ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางการส่ือสาร 
พรอม ท้ั งอ งคป ระกอบและป จจัย ท่ี มี อิท ธิพลต อ
กระบวนการการส่ือสารในบริบทตางๆ รวมถึงการศึกษา
บ ทบ าทห น า ท่ี ค วามรั บ ผิ ดชอ บ  และจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณในการส่ือสารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
วิเคราะหและสรางสรรคส่ือวิทยาศาสตรสําหรับใชใน
พิ พิ ธภัณ ฑ และแหล ง เรียนรู ในชุ ม ชน  โดย มุ ง ให
วิทยาศาสตรเขาถึงมวลชน และมุงพัฒนาการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพ่ือใหกาวทันตอโลกในยุคปจจุบัน  

 - ยกเลิกรายวิชา 

วษ 501 วิทยาศาสตรบูรณาการ             3(3-0-6) 

CE 501 Integrated Science  

     ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานและการบูรณ าการทาง

วิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับส่ิงรอบตัว โดยการนําความรู

ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตเขากับการใชชีวิตประจําวัน

และส่ิงแวดลอมรอบๆตัว เพ่ือนําไปสรางเปนส่ือท่ีเขาใจ

วิทยาศาสตรไดมากยิ่งขึ้น 

 - ยกเลิกรายวิชา 

 สนส 523 แนวโนมนวัตกรรมส่ือสุขภาพ         3(2-5-5) 
และความงาม                           
MCI 523 Trends and Innovation for Health and 
Beauty  
 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลแนวโนมความกาวหนา 
เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวโนมสําหรับธุรกิจใหบริการดาน
สุขภาพและความงาม  การผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑท่ี
ดีตอสุขภาพและความงาม ความเทาทันการตลาดทาง
นวัตกรรมสุขภาพและความงามท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 524 การเขียนเพ่ือการส่ือสารสุขภาพขั้นสูง3(2-2-5) 

MCI 524 Writing for Health Communication 

 ศึกษาวิเคราะหเทคนิค รูปแบบ และฝกปฏิบัติการ

ดานการเขียนเชิงสรางสรรคทางสุขภาพในรูปแบบ ขาว 

คอลัมน บทความวิชาการ โดยคํานึงถึงผูรับสารท่ีมีความ

หลากหลายทางดานภูมิหลัง ประยุกตใชกับงานเขียน

ป ระ เภ ท ต า ง  ๆ  เพ่ื อ ก าร ส่ื อ ส าร  ท่ี มุ งต อ บ สน อ ง

วัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธระหวางองคกร 

ประชาชน และผูมีสวนเกี่ยวของ การเขียนเพ่ือเผยแพรทาง

ส่ื อ ต า ง  ๆ  อ า ทิ  ห นั ง สื อ พิ ม พ  โป ส เต อ ร  แ ผ น พั บ 

อินเทอรเน็ต และวารสารวิชาการ 

ย าย จ ากห ม วด วิช า เอ ก

บังคับ เปล่ียนชื่อวิชา รหัส

วิชา และปรับ คําอ ธิบาย

รายวิชา) เพ่ือใหเกิดความ

กระชับ  และชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น มีความเหมาะสมกับ

ยุคสมัยปจจุบัน 
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 สนส 622  โครงงานบูรณาการการส่ือสาร       3(1-4-4)

สุขภาพ  

MCI 622  Integrated Projects for Health 

Communication  

 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสรางสรรคส่ือสุขภาพ

เลือกประเด็นท่ีนาสนใจ ศึกษาคนควาขอมูลและการหา

แหลงขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพนํามาบูรณาการผสมผสานเพ่ือ

ฝกปฏิ บั ติการสร างสรรค ส่ือ สุขภาพ ท่ี เหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย  การเขียนสรุปวิธีการทํางานสรางสรรค

นํ า เส น อ ใน ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ห รื อ ตี พิ ม พ ใน

วารสารวิชาการ  

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 541 ภาพยนตรไทยศึกษาและการพัฒนา 3(2-2-5) 

MCI 541 Thai Cinema Study and Development 

 ศึกษา แนวคิด วิเคราะห สังเคราะห เทคนิควิธีการ

ของภาพยนตรในบริบทของไทยนับแตอดีตถึงปจจุบัน 

กําหนดทิศทาง จุดยืน การตอยอด การศึกษาเปรียบเทียบ 

การพัฒนารูปแบบการผลิตภาพยนตรไทย ท้ังดานการ

กํากับการแสดง การออกแบบ และการผลิต การนําเสนอ

ภาพลักษณ แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยใน

ตลาดภาพยนตรโลก 

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 542 ผลกระทบตอผูชมและส่ือ            3(2-2-5) 

MCI 542 Audience and Media Effect  

 ศึกษาวิเคราะห พฤติกรรมความคิด ความเชื่อ ของ

ผูรับส่ือในบริบทสังคมตางๆ ผูรับส่ือในสังคมยุคดิจิทัล 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมตอการพัฒนาส่ือ 

อิทธิพลของส่ือตอผูชม อิทธิพลของผูชมตอการผลิตส่ือ

  

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 543 เทคนิคการเลาเรื่องและการเขียน  3(1-4-4)เพ่ือ

งานภาพยนตรและส่ือดิจิทัล             

MCI 543 Narrative Technique and Writing for 

Cinema and Digital Media  

 ศึกษาวิเคราะห เทคนิควิธีการเลาเรื่อง การเขียนเพ่ือ

งานภาพยนตรและส่ือดิจิทัล ฝกปฏิบัติการเขียน การ

พัฒนาบท การพัฒนาโครงเรื่อง วิธีการเลาเรื่องผานสตอรี่

บอรด การเขียนเพ่ือนําเสนองานภาพยนตรและส่ือดิจิทัล

  

- เพ่ิมรายวิชา 
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 สนส 641 การกํากับภาพยนตรขั้นสูง           3(2-2-5) 

MCI 641 Advanced Directing for Cinema 

Production  

 ศึกษาวิเคราะหแนวคิด  เทคนิคการกํากับภาพยนตร

ในรูปแบบรวมสมัย  การสรางและการวิเคราะหภาพยนตร

ในรูปแบบของการกํากับภาพยนตรในประเทศตะวันตกและ

ตะวันออก  

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 642 อุตสาหกรรมภาพยนตรและการจัดการ  3(2-2-5) 

MCI 642 Film Industry and Management  

 ศึกษาวิเคราะหธรรมชาติของอุตสาหกรรมภาพยนตร

ในประเทศไทย และตางประเทศ  ท่ีมาของแหลงทุน การ

บริหารจัดการ การตลาด การสรางโอกาสใน ธุรกิ จ

ภาพยนตร  ภาพยนตรในฐานะสินคาทางวัฒนธรรม 

ประเด็นและขอจํากัด การวางแผนงานการดําเนินงานการ

เผยแพร และการประสานความรวมมือกับองคกรตางๆ 

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 561 กลยทุธการสรางแบรนดและการ   3(2-2-5)

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

MCI 561 Strategic branding and Integrated 

marketing communication  

 กลยุทธการสรางแบรนด โดยสามารถคิดวิเคราะห

และประเมินคาตราสินคาจากกรณีศึกษาตางๆ การสราง

ภาพลักษณและชื่อเสียงองคกรผานแบรนด  และการใชการ

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในงานนวัตกรรมส่ือสาร

เพ่ือใหแผนงานการส่ือสารการตลาดบรรลุเปาหมาย  

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 562 จิตวิทยาในส่ือรวมสมัย               3(2-2-5) 

MCI 562 Psychology in Contemporary Media  

 วิเคราะหกระบวนการทางส่ือและการส่ือสาร ภายใต

บริบทและความรวมสมัยในสังคมดวยแนวคิดและทฤษฎี

ทางจิตวิทยา พฤติกรรม และการรับรู 

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 563 การเลาเรื่องขามส่ือ                  3(2-2-5) 

MCI 563 Transmedia Storytelling  

 บทบาทและความสําคัญของการเลาเรื่องในส่ือตางๆ 

การเลาเรื่องขามส่ือ เพ่ือสรางสรรคเน้ือหาสารใหสอดคลอง

สภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไปของส่ือและสังคม 

- เพ่ิมรายวิชา 
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 สนส 661 การวางแผนโครงการและการ       3(1-4-4) 

ประเมินผลทางการส่ือสาร  

MCI 661 Communication project planning and 

evaluation  

 การวางแผนโครงการทางการส่ือสารตางๆ รวมถึง

การวัดและประเมินผลสําเร็จจากการดําเนินโครงการ และ

สามารถประยุกตความรู ในการจัดทําโครงการและ

ประเมินผลโครงการนวัตกรรมส่ือสารได  

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 662 สัมมนาการจัดการเน้ือหาส่ือใน      3(1-4-4) 

ยุคดิจิทัล  

MCI 662  Seminar in media content management 

in digital age  

 อภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบ เน้ือหา ท่ีปรากฏในส่ือ

ประเภทตางๆ รวมถึงแนวคิดดานการจัดการเน้ือหาเพ่ือให

สอดคลองกับธรรมชาติของส่ือแตละประเภท ตลอดจน

ประยุกตใช สรางสรรคใหเกิดประโยชน และเขาถึงผูรับสาร

ในยุคของดิจิทัลไดอยางเหมาะสม  

- เพ่ิมรายวิชา 

 สนส 671 การศึกษาเฉพาะเรื่องในส่ือและ     3(1-4-4)

นวัตกรรมส่ือสาร  

MCI 671  Selected Topics in Media and 

Communication Innovation  

      ศึกษาประเด็นตางๆ ทางส่ือและนวัตกรรม

ส่ือสาร ผานการแลกเปล่ียน สนทนา จากเรื่องท่ีอยูใน

กระแสสังคม ตลอดจนการนําแนวคิดตางๆ มารวม

อภิปรายใหเกิดองคความรู และสามารถนําไปตอยอดให

เกิดประโยชนในเชิงวิชาการ  

- เพ่ิมรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 Page 177 

 

ปริญญานิพนธ 
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สสส 539  ปริญญานิพนธ                12 หนวยกิต 

SHC 539  Thesis                                             

             ศึกษาคนควาในหัวขอท่ีสนใจดานการส่ือสาร

วิทยาศาสตรและสุขภาพอันกอใหเกิดองคความรูใหม 

ตามรูปแบบและวิธีการวิจัยในแนวทาง โดยอยูภายใต

การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 

เรียบเรียงรายงานผลการศึกษาอยางเปนรูปแบบ และ

นําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือการ

เผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการจรรยาบรรณและจริยธรรม

ของการวิจัย ตลอดจนฝกการทํางานวิจัยขนาดยอย 

(Baby Research) รวมท้ังวิเคราะห วิพากษงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับการส่ือสารวิทยาศาสตรและสุขภาพ 

ปพท 691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 12 หนวยกิต 

GRT 691  Master’s Thesis  

     

- เป ล่ียนรหัสวิชาและ    

ชื่อวิชา  
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