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หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการส่ือสารวิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 
หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
คณะ/สถาบนั/ส านัก    วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม ร่วมกบั ศนูยว์ทิยาศาสตรศกึษา  
                                  และบณัฑติวทิยาลยั  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ช่ือหลกัสตูร 
   ภาษาไทย             : หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ  
   ภาษาองักฤษ         :  Master of Arts Program in Science and Health Communication 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
   ภาษาไทย         ชื่อเตม็   :  ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (การสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ) 

               ชื่อยอ่    :  ศศ.ม. (การสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ) 
   ภาษาองักฤษ     ชื่อเตม็   :  Master of Arts (Science and Health Communication)    

               ชื่อยอ่    :  M.A. (Science and Health Communication) 
 

3. วิชาเอก/ แขนง : ไม่ม ี
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
   จ านวนหน่วยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 36 หน่วยกติ 
 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
          5.1 รปูแบบ  
             หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ ทีเ่ปิดสอนเป็น 
             หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 2 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 
          5.2 ภาษาท่ีใช้ 
             ภาษาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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         5.3 การรบัเข้าศึกษา 
            รบัผูเ้ขา้ศกึษาทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีใ่ชภ้าษาไทยได้  
         5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
            ไม่ม ี
         5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
            ใหป้รญิญาสาขาวชิาเดยีว 
 
 6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูร 
   หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ เป็นหลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2557  
   โดยจะเริม่ใชห้ลกัสตูรนี้ใน ภาคการศกึษาที ่1 ของปีการศกึษา 2557 

- ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจาก คณะกรรมการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
     ในการประชุมครัง้ที ่7/2556 เมื่อวนัที ่22 เดอืน สิงหาคม พ.ศ.2556  

- ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจาก สภาวิชาการ  
  ในการประชุมครัง้ที ่6/2556 เมื่อวนัที ่8 เดอืน ตลุาคม พ.ศ.2556 
- ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจาก สภามหาวิทยาลยั 

     ในการประชุมครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่3 เดอืน มกราคม พ.ศ.2557 
 
 

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
    หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบับณัฑติศกึษา   
ในปีการศกึษา 2559 (หลงัจากเปิดท าการสอนแลว้ 2 ปี) 
 

 8. อาชีพท่ีประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
              ผู้ส าเร็จการศกึษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชพีในสายงานด้านการสื่อสารทั ้งใน

องคก์รภาครฐัและองคก์รเอกชนไดด้งันี้ 
          8.1 ปฏบิตังิานในองคก์รภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพและวทิยาศาสตร์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทกัษะใน

การสื่อสารและการผลติสื่อเพื่อการสื่อสาร ไดแ้ก่ นกัประชาสมัพนัธป์ระจ าโรงพยาบาล ศูนยบ์รกิารสุขภาพ 
หรอืพพิธิภณัฑท์างวทิยาศาสตร ์ผูป้ฏบิตังิานดา้นการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัสุขภาพและวทิยาศาสตร์
ของหน่วยงานต่าง ๆ  

          8.2 ปฏิบตัิงานในองค์กรเอกชน ที่ด าเนินธุรกจิซึ่งเกี่ยวข้องกบัวทิยาศาสตร์และสุขภาพ เช่น 
เจา้หน้าทีส่ ื่อองคก์รประจ าโรงพยาบาลเอกชน นกัประชาสมัพนัธ ์นกัสื่อสารการตลาดของสถานเสรมิความ
งามและสถาบนัส่งเสรมิสุขภาพเอกชน ผูแ้ทนจ าหน่วยเครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทย ์ผู้น าเสนอขอ้มูลยา 
(Medical Representative) แก่แพทย ์และวธิกีารใช้ยาที่ถูกต้องแก่แพทย ์ตอบขอ้ซกัถามและขอ้สงสยั
เกี่ยวกบัยา เพื่อให้แพทยส์ามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และให้ผลการรกัษาที่มปีระสิทธิภาพมากที่สุด 
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รวมทัง้ ผูแ้ทนจ าหน่ายผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและเวชส าอางค์ นักเขยีนหรอืคอลมั
นิสต์ประจ านิตยสารสุขภาพ ซึ่งอาชพีดงักล่าวมานัน้ นอกจากจ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านสุขภาพและ
วทิยาศาสตรแ์ลว้ยงัจ าเป็นตอ้งมทีกัษะการสื่อสารทีด่เีพื่อสรา้งความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ย 

          8.3 ประกอบอาชพีในองคก์รระดบัชาตแิละระดบัโลกที่เกี่ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์ สุขภาพ และชวีติ
ความเป็นอยูข่องคนในสงัคม เช่น เจ้าหน้าที่องค์การอนามยัโลก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสรมิ
สุขภาพ หรอืแม้แต่องค์กรพฒันาเอกชนต่าง ๆ ได้แก่ ส านักงานเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมองค์กร
พฒันาเอกชนเพื่อการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ ภาคพื้นเอเชยี-แปซฟิิค เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องมี
ทกัษะในการสื่อสารและการผลติสื่อเพื่อเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนัธกจิขององคก์ร 
 

 
 
 

 

9. ช่ือ นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารย ์
    ผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 
ล าดบั
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

1 อ.ดร.ศรรีฐั  ภกัดรีณชติ            วท.บ  (กายภาพบ าบดั), 2538 มหาวทิยาลยัมหดิล 

  วท.ม  (กายวภิาคศาสตร)์, 2542 มหาวทิยาลยัมหดิล 

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

2 อ.ดร.ศศธิร  ยวุโกศล อ.บ. (ภาษาเยอรมนั), 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  นศ.ม. (วารสารสนเทศ), 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  นศ.ด. (นิเทศศาสตร)์, 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3 อ.ดร.กมลวรรณ  กนัยาประสทิธิ ์ วท.บ. (ชวีวทิยา), 2547 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  ประกาศนียบตัรบณัฑติ(วชิาชพีครู), 2549 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  กศ.ด. (วทิยาศาสตรศกึษา), 2554 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
  

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
    จดัการเรยีนการสอนในสถานทีต่ ัง้ ไดแ้ก่ หอ้งบรรยาย วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวทิยาลยั 
    ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
      ภายใต้ยุคแห่งสงัคมขอ้มูลข่าวสารในปจัจุบนั ประชาชนจ าเป็นต้องได้รบัขอ้มูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ ตลอดจนต้องเป็นข้อมูลที่มปีระสทิธภิาพทัง้ในด้านเนื้อหาสาระ และรูปแบบในการน า เสนอที่
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะขอ้มูลด้านสุขภาพสบืเนื่องมาจากในปจัจุบนัผู้คนในสงัคมได้หนัมาสนใจ
และเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเองมากขึน้ นอกจากนี้ยงัรวมไปถงึความตอ้งการขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตร์เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจและใช้ในการด ารงชีวติในปจัจุบนัมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพ
อากาศเปลีย่นแปลง (Climate change) หรอืภาวะโลกรอ้น เป็นตน้ ดงันัน้ วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่มบีทบาทในการผลติบุคลากรดา้นการสื่อสาร ซึง่จะไดน้ าสถานการณ์และ
ความจ าเป็นเชงิสงัคมและเศรษฐกจิมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรดงันี้ 
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      11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม การน าเสนอขา่วสารดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพในปจัจุบนัไดใ้หค้วามส าคญัต่อบทบาทของผูผ้ลติขา่วสารทีจ่ะตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญในวงการแพทยห์รอืสุขภาพ หรอืนกัวชิาการ   ดา้นวทิยาศาสตร ์ใหเ้ป็นผูม้คีวามสามารถในการสื่อสารขอ้มลู 
            การเผยแพร่ความรูด้า้นวทิยาศาสตร์และสุขภาพที่ด ีมคีวามถูกต้องไปยงัประชาชนผู้รบัสารถือ
เป็นหลกัการส าคญัมากในวงการวทิยาศาสตร์และสุขภาพ ซึง่มกัใหค้วามส าคญัความถูกต้องและเที่ยงตรง
ของขอ้มูล พร้อมทัง้มหีลกัฐานประกอบเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือ เพราะสิง่เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยั และวถิชีวีติของประชาชนโดยตรง 
   11.1.1 สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate change) และสภาวะน ้า
ท่วมครัง้ใหญ่ ตลอดจนภยัพบิตัทิางธรรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั ไดส้ะท้อนและเป็นปจัจยัส าคญัประการ
หนึ่งทีบ่่งชีใ้หเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างวทิยาศาสตร์ และการด ารงชวีติประจ าวนัของมนุษยว์่ามคีวาม
เกีย่วขอ้งและส่งผลต่อระดบัปจัเจกบุคคล และสงัคมอยา่งเป็นวงกวา้ง ซึง่ไม่อาจปฏเิสธได้ว่าขอ้มูลข่าวสาร
ทางวทิยาศาสตรไ์ดก้ลายเป็นขอ้มลูส าคญัทีถู่กน ามากล่าวถงึภายใตส้ถานการณ์และความเปลีย่นแปลงของ
โลกทีเ่กดิขึน้ อยา่งไรกต็ามทีผ่่านมาการน าเสนอขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ซึ่งมกัเป็นขอ้มูลทางวชิาการซึ่งมี
การใชค้ าศพัทแ์ละภาษาเชงิเทคนิค ตลอดจนรปูแบบการสื่อสารต่างๆ ซึง่ยากแก่การท าความเขา้ใจของคน
ในสงัคม ดงันัน้ การสรา้งบุคคลใหม้คีวามสามารถในการสื่อสารองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรซ์ึง่เป็นเรื่องใกล้
ตวัและมคีวามส าคญัต่อด ารงชวีติประจ าวนัของทุกคนจงึเป็นสิง่จ าเป็น และจะกลายเป็นสะพานเชื่อมโยง
ระหวา่งองคค์วามรูเ้ชงิวชิาการ ไปสู่การด าเนินชวีติในปจัจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   11.1.2 เนื่องจากในปจัจุบนัได้มีการเปลี่ยนผ่านแนวคิดด้านสุขภาพ จากปญัหาภายในของ
ประเทศสู่ปญัหาทีต่อ้งการความร่วมมอืระหวา่งรฐั ไปถงึปญัหาทีต่อ้งการความร่วมมอืขององค์กรทัง้รฐัและ
เอกชนทัว่โลก ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรไทยในการท างานด้านสุขภาพโลกร่วมถึง Global 
Health กบัการสร้างเครอืข่ายในประเทศ ซึ่งเป็นสิง่ที่สะท้อนให้เหน็ว่าปญัหาด้านสุขภาพไม่ได้ถูกจ ากดั
เฉพาะในระดบัปจัเจกบุคคลหรอืในมติจิุลภาคเท่านัน้ แต่เป็นการให้ความส าคญัต่อการสร้างความร่วมมอื
ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งหลายฝ่ายในระดบัมหภาค การสื่อสารจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัยิง่ประการหนึ่งที่สามารถ
น าไปใชใ้นการสรา้งเสรมิสุขภาพในระดบัปจัเจกบุคคล และการสร้างเครอืข่ายองค์กรด้านสุขภาพในระดบั
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันัน้การสร้างศกัยภาพทางด้านการสื่อสารและการผลติสื่อให้กบับุคลากรด้าน
สุขภาพจงึมคีวามจ าเป็นและส าคญัต่อระบบส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยทัง้ในระดบัปจัเจก 
และในระดบัองคก์รต่อไป 
      11.2 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
     จากการเจรญิเตบิโตของธุรกจิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพในประเทศไทยซึ่งมอีตัราที่สูงมากใน
ปจัจุบนั ทัง้ในกลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่เช่นการแขง่ขนัทางการตลาดของโรงพยาบาลเอกชน สถานเสรมิความ
งาม และการท าศลัยกรรม ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กบัผู้ด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ต้องเผชญิกบัการแข่งขนัที่รุนแรงระหว่างโรงพยาบาลเอกชนด้วยกนัเอง 
รวมทัง้การแขง่ขนักบัโรงพยาบาลรฐับาลทีห่นัมาพฒันาตวัเองเพื่อแข่งกบัโรงพยาบาลเอกชนมากขึน้ เช่น 
การใหบ้รกิารคลนิิกพเิศษในช่วงหลงัเวลาท าางานปกต ิส่งผลใหธุ้รกจิโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มกีาร
ปรบักลยทุธใ์นการแขง่ขนัเช่น การลดราคาค่าหอ้งพกั และการจดัแพค็เกจรกัษาในราคาประหยดั หรอืแบบ
เหมาจ่ายในราคาพเิศษ รวมถงึการสรา้งธุรกจิในรูปของเครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกจิ หรอืแม้แต่การขยาย
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ธุรกจิของสถานเสรมิความงามหลายแห่งไปเปิดสาขายงัต่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ใหบ้รกิารสุขภาพไปสู่การให้บรกิารเชงิการท่องเที่ยว (Health tourism) ส าหรบันักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หรอืแมแ้ต่ชาวไทยเอง สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ไดเ้ป็นดชันีบ่งชีถ้งึการขยายตวัของธุรกจิดา้นวทิยาศาสตร์
และสุขภาพซึ่งมกัมีความเกี่ยวข้องควบคู่กนัไป ดงันัน้ องค์กรด้านสุขภาพต่างๆ จึงจ าเป็นต้องสร้าง
ศกัยภาพทางการแข่งขนัของตนเองภายใต้กระแสการเตบิโตของธุรกจิในกลุ่มนี้ โดยการสื่อสารจดัเป็น
สมรรถนะทางการแข่งขนัส าคญัยิง่ประการหนึ่ง ทัง้ในด้านการสื่อสารองค์กร การสื่อสารการตลาด การ
ประชาสมัพนัธ ์และการส่งเสรมิการขาย เป็นตน้ 

 
 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ
สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสตูร 
     จากผลกระทบของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ส ังคมและวฒันธรรม ร่วมกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพของการพัฒนาหลกัสูตรการสื่อสารวทิยาศาสตร์และสุขภาพ ตลอดจน
การศึกษาถึงศักยภาพและคุณสมบัติของบุคคลากร พบว่า มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการสอนตลอดจนท าการวจิยัในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสื่อสารและการผลติสื่อ รวมทัง้การ
สื่อสารเพื่อสุขภาพมาอยา่งต่อเนื่อง ประกอบกบัไดร้บัความร่วมมอืจากคณาจารยท์ ัง้ในและต่างประเทศ ใน
ปะเทศ  ได้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ที่ได้น าเอาศาสตร์ทางด้าน
วทิยาศาสตร์เข้ามาบูรณาการร่วมกบัศาสตร์ทางด้านการสื่อสารของวทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม  
รวมถึง มหาวทิยาลยั  La Trobe University ประเทศออสเตรเลยี ที่ให้ความสนใจในแนวทางการพฒันา
หลกัสูตรนี้ เพื่อให้สอดรบักบัความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึน้ รวมถึงพฒันาการของ
ศาสตรด์า้นการสื่อสารที่มคีวามเป็นพหุวชิา (Multidisciplinary) และสหสาขาวชิา (Interdisciplinary) มาก
ยิง่ขึน้ จงึเอือ้ต่อการพฒันาหลกัสูตรด้านการสื่อสารให้มคีวามหลากหลายและทนัสมยัสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการและการเปลีย่นแปลงของสงัคมและพฒันาการของศาสตร์ และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากกว่าเดมิ จงึเป็นการเพิม่โอกาสให้กบัการเปิดหลกัสูตรใหม่ๆ เพื่อ
รองรบัความต้องการ จากเหตุผลดงักล่าวมาแล้วจงึเกิดการพฒันาหลกัสูตรการสื่อสารวทิยาศาสตร์และ
สุขภาพ โดยการพฒันาหลกัสตูรไดใ้หค้วามส าคญักบัการรบัฟงัความตอ้งการ และสภาพปญัหาที่เกดิขึน้ใน
การท างานจากหน่วยงานภาครฐั และเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมทัง้น าขอ้เสนอ ขอ้คดิเหน็ มาก าหนดเป็น
กจิกรรมการเรยีนรู ้การสรา้งประสบการณ์ เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถท างานไดต้รงกบัความตอ้งการมากขึน้ 
       12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
           สถานการณ์หรอืการพฒันาทางการศกึษาในปจัจุบนัทีใ่หค้วามส าคญักบัความสามารถในการจดั
การศึกษาให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแข่งขนันัน้จะเห็นได้ว่าเป็นไปในทศิทางที่
สอดคลอ้งกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยัฯ ทีมุ่่งเน้นการมสี่วนร่วมกบัสงัคมในการสบืสาน และสร้างเสรมิภูมิ
ปญัญาใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยยดึ
หลกัจรยิธรรมทางวชิาการและหลกัการให้การศกึษาแก่ประชาชน นอกจากนัน้การสื่อสารนับเป็นปจัจยั
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ส าคญัในการถ่ายทอดและสรา้งความเขา้ใจกบัชุมชุน  ดงันัน้การพฒันาหลกัสูตรในครัง้นี้จงึให้ความส าคญั
กบัการพฒันาหลกัสตูรบนฐานสมรรถนะเพื่อมุ่งเน้นการพฒันาคนใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทัง้ใน
เชงิวชิาการ และวชิาชพีในศาสตรข์องตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมบนฐานคุณธรรมจรยิธรรมต่อไป 
 

 13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 
      โดยพืน้ฐานหลกัสตูรของวทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มนีโยบายในการเชื่อมโยงศาสตรใ์นแขนง
ต่างๆ อาท ิการสื่อสาร คอมพวิเตอร ์วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีบรหิารธุรกจิ และศลิปะ เขา้ไวด้้วยกนั ท า
ใหน้ิสติไดเ้ชื่อมโยงการเรยีนการสอนกบัหลกัสตูรอื่นๆ  อกีทัง้หลกัสูตรนี้เป็นความร่วมมอืของวทิยาลยั
นวตักรรมสื่อสารสงัคม, ศนูยว์ทิยาศาสตรศ์กึษาและบณัฑติวทิยาลยั 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
    1.1 ปรชัญาของหลกัสตูร 

 การสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ 
    1.2 หลกัการของหลกัสตูร 
        หลกัสตูรการสื่อสารวทิยาศาสตร์และสุขภาพ เป็นหลกัสูตรที่พฒันาขึน้จากแนวคดิการบูรณาการ

ศาสตรต่์างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัการสื่อสารเป็นเครื่องมอืในการเขา้ถงึความรูใ้นศาสตรด์้านต่างๆ ทัง้
ในฐานะผู้ส่งสาร (Sender) และในฐานะผู้รบัสาร (Receiver/ Reader) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะความรูใ้นดา้นวทิยาศาสตร ์และสุขภาพ ซึง่เป็นเรื่องทีส่ าคญัต่อการด ารงชวีติและอยู่ในความ
สนใจของประชาชนในสงัคม เนื่องจากองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพซึง่จดัเป็นเรื่องใกล้ตวันัน้ 
มกัถูกมองวา่เป็นเรื่องทางวชิาการ มคีวามเฉพาะทางทัง้ในเชงิทฤษฎแีละปฏบิตั ิซึง่ยากต่อการท าความ
เขา้ใจของผูค้นทัว่ไป จงึจ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพและเครื่องมอืทีเ่หมาะสม ผ่านกระบวนการ
สื่อสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ทัง้ในระดบัปจัเจกบุคล และในระดบัสงัคม 
      ในปจัจุบนัศาสตรด์า้นการสื่อสารได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมอืในการก าหนดวธิคีดิ และแนวปฏบิตัิ
ของคนในสงัคมอยา่งแพร่หลาย ถงึแมห้ลายคนอาจมองวา่การสื่อสารเป็นเรื่องใกลต้วัและทุกคนสามารถ
สื่อสารไปยงับุคคลอื่นๆ ได้ แต่การสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อสร้างประสทิธผิลตามที่คู่ส ื่อสารทัง้
สองฝา่ยตอ้งการนัน้ จ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะในการสื่อสารของผูส้่งสาร (Sender) อทิธพิลของเนื้อหาสาร 
(Message) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ทีเ่หมาะสม และผูร้บัสาร (Receiver) ที่มคีวามกระตอืรอืร้น 
ดงันัน้ กระบวนการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพจงึไม่สามารถเกดิขึน้ไดโ้ดยปราศจากการเรยีนรู้ถึงหลกัการ
สื่อสารและแนวทางในเชิงปฏิบตัทิี่เหมาะสม โดยผู้ส่งสารจ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสมของทัง้
กระบวนการสื่อสารที่ส่งผลต่อผู้รบัสารให้มากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารในประเดน็ที่ยากต่อความ
เข้าใจของผู้คน และเป็นประเดน็ที่มีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ ดงัเช่น องค์ความรู้ทาง
วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ เป็นตน้ 
 ขอบข่ายของหลกัสูตรการสื่อสารวทิยาศาสตร์และสุขภาพนี้ จะเป็นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้
ความรูแ้ละเทคนิคทางการสื่อสารเพื่อน าเสนอเนื้อหาดา้นวทิยาศาสตร์และสุขภาพอย่างมปีระสทิธภิาพ
มากทีสุ่ด ทัง้การสื่อสารในเชงิสงัคม และการสื่อสารเชงิธุรกจิ โดยในการสื่อสารเชงิสงัคมนัน้จะมุ่งเน้นถงึ
กระบวนการและเทคนิควธิีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์อนัมีประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชวีติประจ าวนั รวมถึงการเผยแพร่และรณรงค์ส่งเสรมิสุขภาพ และสุขภาวะที่ดใีห้กบัประชาชน ด้วย
รปูแบบและวธิกีารสื่อสารทีเ่หมาะสม ส าหรบัในด้านการสื่อสารเชงิธุรกจินัน้ จะมุ่งเน้นถึงกระบวนการ
และเทคนิควธิใีนการสื่อสารองคก์ร การประชาสมัพนัธ ์การโฆษณา การสื่อการตลาด ตลอดจนแนวคดิ
และเทคนิคในการผลติสื่อในรปูแบบต่างๆ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจุบนัมากยิง่ขึน้  
 การจดัหลกัสตูรและรายวชิาจะยดึหลกัการบรูณาการศาสตรด์า้นการสื่อสารรปูแบบต่างๆ เขา้มาใช้
เป็นเครื่องมอืในการจดัการองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ และสุขภาพ ในลกัษณะสหสาขาวชิา (Multi 
disciplinary) ตลอดจนน าไปสู่การบรูณาการศาสตรด์า้นการสื่อสารใหเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งขององคค์วามรู้
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ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ โดยการผสมผสานกนัขององคค์วามรู้ (Interdisciplinary) จากศาสตร์ด้าน
การสื่อสาร และศาสตรด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ ในรปูแบบของการวจิยั หรอืชิ้นงาน/ โครงการเชงิ
สร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และสุขภาพ เพื่อให้ผู้ที่ศกึษาเป็นผู้ที่มีความชดัเจน และครบถ้วนในสิง่ที่
สนใจและต้องการศึกษา ทัง้นี้ หลกัสูตรนี้เน้นการน าความรู้ซึ่งมีความร่วมสมยัทัง้องค์ความรู้จากใน
ประเทศ และองคค์วามรูจ้ากต่างประเทศมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์มากทีสุ่ดในการศกึษาวจิยั เพื่อสร้างองค์
ความรูใ้หม่ทีเ่ป็นองคค์วามรูซ้ ึง่มคีวามเหมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยในปจัจุบนั 

    1.3 ท่ีมาและความส าคญัของหลกัสตูร 
     วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ได้ด าเนินการสอนศาสตร์ด้านการ
สื่อสารมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแลว้ และหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อ และการสื่อสาร ที่ด าเนินการเปิดอยู่ใน
ปจัจุบนัได้รบัการตอบรบัจากผู้เรียนในระดบัปรญิญาตรเีป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหลกัสูตรนวตักรรม
สื่อสาร ซึง่ถูกจ าแนกออกเป็น 3 สาขา คอื สาขาการสื่อสารเพื่อการจดัการนวตักรรม สาขาการสื่อสาร
เพื่อการท่องเที่ยว และสาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ ซึ่งในปีการศกึษา 2556 สาขาการสื่อสารเพื่อ
สุขภาพ ได้รบัความนิยมจากผู้ต้องการเขา้ศึกษาต่อในระดบัปรญิญาตรีในระบบแอดมิชชัน่กลางใน
สดัส่วนทีส่งูเป็นอนัดบัสองของประเทศ จงึเป็นสิง่ที่สะท้อนให้เหน็ถึงความต้องการศกึษาต่อในศาสตร์
ด้านการสื่อสารสุขภาพที่เพิ่มมากขึน้ ประกอบกบัความต้องการใช้องค์ความรู้ด้านการสื่อสารมาเป็น
กลไกส าคญัประการหนึ่งในการขบัเคลื่อนและพฒันาดา้นต่างๆ ของสงัคม ประกอบกบัผลจากการศกึษา
ความตอ้งการของผูเ้รยีน และหน่วยงาน หรอืผูป้ระกอบการ พบวา่ มคีวามตอ้งการผูท้ ี่มคีวามรู้เกี่ยวกบั
การสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพในระดบัทีส่งูขึน้  

         เนื่องจากองคค์วามรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพนัน้ เป็นองคค์วามรูท้ ี่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และจ าเป็นต้องอาศยัผู้ที่มีประสบการณ์ในการสื่อสารที่มปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
ประกอบกบัทีผ่่านมายงัไม่มสีถาบนัการศกึษาในประเทศไทยทีเ่ปิดสอนดา้นการสื่อสารวทิยาศาสตร์และ
สุขภาพในระดบับณัฑิตศึกษา ในลกัษณะการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสหสาขาวชิา นอกจาก
หลกัสูตรการสื่อสารวทิยาศาสตร์และสุขภาพ จะเน้นให้นิสติมคีวามรู้ในแนวคิดทฤษฎีที่เป็นหลกัทัง้
ทางการสื่อสาร และทางวทิยาศาสตร์ และ/ หรอื สุขภาพแล้ว ยงัให้นิสติได้มโีอกาสเรยีนรู้รายวชิาบาง
รายวชิาจากผูเ้ชีย่วชาญในต่างประเทศ ตลอดจนการทศันศกึษาดงูานยงัหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตร์และ
สุขภาพ ทัง้ภายในประเทศและต่างๆ ประเทศ ตามแขนงวชิาทีผู่เ้รยีนสนใจ คอื การสื่อสารวทิยาศาสตร ์
และการสื่อสารสุขภาพ ซึ่งเป็นการเปิดทางเลอืกให้กบัผู้เรยีนได้ศกึษาตามความถนัดและตามความ
ตอ้งการของหน่วยงาน 

    1.4 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
          เพื่อผลติมหาบณัฑติสาขาการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพทีม่คีณุลกัษณะดงันี้ 

1. สามารถผสานความรูท้างวทิยาศาสตรห์รอืสุขภาพกบักระบวนการสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
    เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 
2. มศีกัยภาพในการวจิยัและสามารถเลอืกใชง้านวจิยัมาประยกุตใ์นการสื่อสารเพื่อการพฒันาคณุภาพ 
   ชวีติ 
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3. สามารถสรา้งสรรคน์วตักรรมการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 
4. มคีุณธรรมและจรยิธรรมต่อวชิาชพีและสงัคม 

 
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนพฒันา/แผนการ
เปล่ียนแปลง 

กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

1. มกีารพฒันาและปรบัปรุง
หลกัสตูรการสื่อสารวทิยาศาสตร์
และสุขภาพใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมและความ
ตอ้งการของนิสติทีจ่บการศกึษา
แลว้และใหม้มีาตรฐานไม่ต ่ากวา่ที ่
สกอ.ก าหนด 

1. พฒันาหลกัสตูรโดยมี
พืน้ฐานจากหลกัสตูรในระดบั
สากล (ACM/IEEE) 
2. ตดิตามประเมนิหลกัสตูร
อยา่งสม ่าเสมอ  

1. เอกสารปรบัปรุงหลกัสตูร 
2. รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร 

2. ปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของธุรกจิและการ
พฒันาทีก่า้วหน้าของวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยขีองการสื่อสาร
วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 

1.ตดิตามความเปลีย่นแปลง
ในความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการทางดา้น
เทคโนโลยกีารสื่อสาร
วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 
2. สรา้งเครอืขา่ยกบั
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน
เพื่อวเิคราะหค์วาม
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
การสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละ
สุขภาพ 

1. รายงานผลการประเมนิความพงึ
พอใจในการใชบ้ณัฑติของสถาน
ประกอบการ 
2. ความพงึพอใจในทกัษะ ความรู้
ความสามารถในการท างานของ
บณัฑติโดยเฉลีย่ในระดบัด ี
3. มหีน่วยงานภาครฐัเขา้ร่วมอยา่ง
น้อย 3 หน่วยงาน 
4. มหีน่วยงานภาคเอกชนเขา้ร่วม
อยา่งน้อย 3 หน่วยงาน 

3. พฒันาบุคลากรดา้นการเรยีน
การสอนและบรกิารวชิาการใหม้ี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละ
สุขภาพไปปฏบิตังิานจรงิ 

1. สนบัสนุนบุคลากรดา้นการ
เรยีนการสอนใหท้ างาน
บรกิารวชิาการแก่องคก์ร
ภายนอก 
 

1.ปรมิาณงานบรกิารวชิาการต่อ
อาจารยใ์นหลกัสตูร 
2. ใบรบัรองวชิาชพี 
3.การเผยแพร่ผลงานวจิยัในสาขา
อยา่งต่อเนื่อง 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

 1. ระบบการจดัการศึกษา 
     1.1 ระบบ 

      การจดัการศกึษาเป็นระบบทวภิาค คอื ปีการศกึษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษา หนึ่งภาค
การศกึษาปกต ิมรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกวา่ 15 สปัดาห ์ เป็นการจดัการศกึษาเตม็เวลา เป็นไปตาม
ระเบยีบและขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒวา่ดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2554 

     1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
          ไม่ม ี
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลกัสตูร 
    2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          วนัเสาร-์อาทติย ์ 
    2.2 คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 
          (1) เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีุกสาขา 
          (2) ผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอุดมศกึษาและ/หรอืเป็นไปตามระเบยีบ 
              ขอ้บงัคบัการคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  
              พ.ศ. 2554 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
          นิสติบางคนทีเ่ขา้มาศกึษาในหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละ 
          สุขภาพ อาจจะประสบปญัหาดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. นิสติมทีกัษะและความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษไม่เพยีงพอ เนื่องจากต ารา เอกสารเป็น 
    ภาษาองักฤษ 

          2. นิสติทีม่คีวามรูท้างดา้นการสื่อสาร มกัจะไม่มพีืน้ฐานความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์และวทิยาศาสตร์ 
              สุขภาพโดยตรง  
          3. นิสติทีม่คีวามรูท้างดา้นวทิยาศาสตร ์และวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มกัจะไม่มพีืน้ฐานความรูท้างดา้น 
              การสื่อสาร   
      2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 

กลยทุธท์ีจ่ะใชใ้นการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปญัหา/ขอ้จ ากดัของนิสติ มดีงันี้ 
           1.  ก าหนดใหน้ิสติทีร่บัเขา้ศกึษา รบัการอบรมในหลกัสตูรเกีย่วกบัการอ่านและการแปลบทความ 
               ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษาต่างๆทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัและมอบหมายใหน้ิสติ 
               อ่านบทความภาษาองักฤษในทุกรายวชิา เพื่อใหน้ิสติคุน้เคยกบัการอ่านและการแปลบทความ 
               ภาษาองักฤษ  
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          2.  จดัวชิาปรบัพืน้ฐานใหแ้ก่นิสติทีไ่ม่มพีืน้ฐานความรูท้างดา้นการสื่อสาร หรอื ไม่มพีืน้ฐานความรู ้  
             ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรส์ุขภาพโดยตรง โดยใหล้งทะเบยีนเรยีนเพิม่ไม่น้อยกวา่ 6  
              หน่วยกติ  
     2.5 แผนการรบันิสิตและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชัน้ปีที ่1 20 - 20 - 20 
ชัน้ปีที ่2 - 20 - 20 - 

จ านวนนิสติสะสม - 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 20 - 20 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  มีค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 
200,000 บาท / นิสติ 1 คน 
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งบประมาณรายจ่าย หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (นอกเวลา) 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม/
นิสิต 1 คน 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน 
1. ค่าตอบแทนผูส้อน หน่วยกิต บาท/ชัว่โมง ครัง้/ภาคเรียน เป็นเงิน   
    - ค่าตอบแทนผูส้อน 36 1,200 18 777,600   

รวมค่าตอบแทนผูส้อน 777,600  
2. ค่าวสัดุประกอบการเรยีนการสอน (ตลอดหลกัสูตร) 200,000  
3. ค่าครุภณัฑท์ี่ตอ้งใชส้ าหรบันิสติหน่ึงกลุ่ม (ตลอดหลกัสูตร) 500,000  
4. ทุนเรียนดสี าหรบันิสติรุ่นนัน้ 510,000  
5. ค่าใชจ้่ายเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ 22,196  
6. กจิกรรมในโครงสรา้งหลกัสูตร คน งบประมาณ ครัง้ เป็นเงิน   
   - สมัมนาทางวชิาการ 20 13,500 1 270,000   
   - การศกึษาดูงาน 20 75,000 1 1,500,000   

รวมค่ากจิกรรมในโครงสรา้งหลกัสูตร 1,770,000  
ค่าใช้จ่ายรวม 3,762,600  
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อนิสิต 1 คน (นิสิตขัน้ต า่ 30 คน)  142,616 

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านัก 
1. งบพฒันาหน่วยงาน (ข ัน้ต ่า รอ้ยละ 5) 2,172  
2. งบวจิยัของหน่วยงาน (ข ัน้ต ่า รอ้ยละ 5) 2,172  
ค่าใช้จ่ายรวม 4,344 129,764 

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ์ 
1. ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์(อตัราต่อหวั) 15,000  
ค่าใช้จ่ายรวม 15,000 144,764 

 หมวดกองทนุพฒันามหาวิทยาลยั 
1. กองทุนพฒันามหาวทิยาลยั (รอ้ยละ 15) 9,432  
ค่าใช้จ่ายรวม 9,432 154,196 

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัมหาวิทยาลยั 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง ปี งบประมาณ  เป็นเงิน   
    - ค่าส่วนกลางมหาวทิยาลยั 2 4,360  8,720   
    - ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง 2 3,000  6,000   
    - ค่าธรรมเนียมส านกัคอมพวิเตอร ์ 2 1,040  2,080   
    - ค่าธรรมเนียมบณัฑติวทิยาลยั 2 5,904  11,808   

รวมค่าใชจ้่ายส่วนกลาง 28,608  
ค่าใช้จ่ายรวม 28,608 182,804 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร (ถวัเฉล่ีย) 200,000 
 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีนิสิตลงทะเบียนเรยีนท่ี LaTrobe University  
                    ประเทศออสเตรเลีย 
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2.7 ระบบการศึกษา 
   ระบบการศึกษาเป็นแบบชัน้เรียน เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒว่าด้วย 

การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
       2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 
                นิสติที่เคยเรยีนในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นมาก่อน เมื่อเขา้ศกึษาในหลกัสูตรนี้ สามารถเทยีบโอน
หน่วยกติได ้ทัง้นี้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าด้วย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2554 
การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การเทยีบโอนหน่วยกติของรายวชิาในระดบัเดยีวกนัที่ได้เคย
ศึกษามาแล้วจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่นที่มหาวทิยาลยัรบัรอง เพื่อนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 
     3.1 หลกัสตูร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกติ  

            เป็นหลกัสตูร มหาบณัฑติ แบบ  ก 2 โดยมจี านวนหน่วยกติรายวชิาเท่ากบั 24 หน่วยกติ และ 
            ปรญิญานิพนธ ์12 หน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกวา่  36  หน่วยกติ 

           3.1.2 โครงสรา้งหลกัสตูร  
 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
  1 วชิาแกน 9 
  2 วชิาบงัคบั 9 
  3 วชิาเลอืก ไม่น้อยกวา่ 6 
  5. ปรญิญานิพนธ ์ 12 
จ านวนหน่วยกิตรวม(ไม่น้อยกว่า) 36 

 

 
หมายเหตุ  นิสติทีไ่ม่มพีื้นฐานความรู้ทางวทิยาศาสตร์ หรอื วทิยาศาสตร์สุขภาพ หรอื ความรู้ทางการ
สือ่สารตอ้งเรยีนรายวชิาปรบัพื้นฐาน โดยก าหนดใหเ้รยีนในรายวชิาเพิม่เตมิ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
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         3.1.3 รายวชิา 
1.  หมวดวิชาแกน ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต ดงัน้ี 
สสส 501 การวจิยัเพื่อการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ    3(2-2-5) 
SHC 501 Research  in  Science  and  Health  Communication  
สสส 502 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ    3(3-0-6) 
SHC 502 Ethics  and  Law  in  Science  and  Health  Communication  
สสส 503 สื่อบรูณาการเพื่อการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                      3(2-2-5) 
SHC 503 Integrated  Media  for  Science  and  Health  Communication 

  
 

2.  หมวดวิชาเอก 
     2.1 วิชาบงัคบั  ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต ดงัน้ี 
สสส 511 การวางแผนกลยทุธก์ารสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ     3(1-4-4) 
SHC 511 Strategic Planning  for Science and Health Communication  
สสส 512 โครงงานบรูณาการการสื่อสารวทิยาศาสตร์และสุขภาพ     2(1-2-3) 
SHC 512 Integrated Projects for Science and Health Communication  
สสส 513 สมัมนาการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ     1(0-2-1) 
SHC 513 Seminar  in  Science and Health Communication  
สสส 521 การเขยีนเพื่อการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ   3(2-2-5) 
SHC 521 Writing  for Science and Health Communication  

1.2 วิชาเลือก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ดงัน้ี 
วษ 502 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสงัคม                                                       3(3-0-6) 
SCE 502 Science  Technology  and  Society  
สสส 522 ความคดิรวบยอดทางการสื่อสาร 2(1-2-3) 
SHC 522 Communication Concept  
สสส 523 แนวโน้มและแนวคดิในวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                                      3(2-2-5) 
SHC 523 Trends  and  Concepts  in  Science and Health  
สสส 524 ประเดน็แนวโน้มดา้นอาหารและโภชนาการ                                                   3(2-2-5) 
SHC 524 Trends  in  Food  and  Nutrition  
สสส 525 การสื่อสารวทิยาศาสตรเ์พื่อเยาวชน                                                    3(2-2-5) 
SHC 525 Science  Communication  for  Youth  
สสส 526 การสื่อสารการตลาดเพื่อสุขภาพและความงาม                                  3(2-2-5) 
SHC 526 Marketing Communication for Health and Beauty 
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สสส 527 การอ่านและแปลผลงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ            3(1-4-4) 
SHC 527 Reading and Interpreting Science and Health Literature  
สสส 528 การสื่อสารวทิยาศาสตรเ์พื่อชุมชน            3(1-4-4) 
SHC 528 Science  Communication  for  Community  
สสส 529 สื่อเพื่อพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์            3(1-4-4) 
SHC 529 Media  for  Science  Museum  
วษ 501 วทิยาศาสตรบ์รูณาการ            3(3-0-6) 
SCE 501 Integrated  Science 

 
 

      2.3 วิชาปรบัพื้นฐาน ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
        นิสติทีไ่ม่มพีืน้ฐานความรูท้างวทิยาศาสตร ์หรอื วทิยาศาสตรส์ุขภาพ หรอื ความรูท้างการสื่อสารตอ้ง
เรยีนรายวชิาปรบัพืน้ฐาน โดยก าหนดใหเ้รยีนในรายวชิาเพิม่เตมิ  ไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกติ โดยคณาจารยใ์น
สาขาวชิาเป็นผูก้ าหนดใหจ้ากหมวดวชิาเลอืก 
  
3.  ปริญญานิพนธ ์จ านวน  12  หน่วยกิต 
   สสส 539    ปรญิญานิพนธ ์                                                                    12 หน่วยกติ 
   SHC 539   Thesis 

 
ความหมายของรหสัวิชา 
1) รหสัตวัอกัษร   
    สสส (SHC)   หมายถงึ รายวชิาในสาขาการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 
    วษ  (SCE)    หมายถงึ รายวชิาในสาขาวทิยาศาสตรศกึษา 
2) รหสัตวัเลข   
    เลขตวัแรก    หมายถงึ  หมวดวชิาแกนของระดบัมหาบณัฑติ 
    เลขตวักลาง  หมายถงึ  หมวดวชิาของหลกัสตูร 
                                 0 หมายถงึ  หมวดวชิาแกน 
                                 1 หมายถงึ  หมวดวชิาบงัคบั 
                                 2 หมายถงึ  หมวดวชิาเลอืก 
                                 3 หมายถงึ  หมวดวชิาพเิศษ 
    เลขตวัทา้ย   หมายถงึ  แสดงล าดบัทีข่องรายวชิาในแต่ละหมวดวชิา 
                                1-6 หมายถงึ วชิาบรรยายและวเิคราะหใ์นชัน้เรยีน 
                                7-9 หมายถงึ วชิาวเิคราะหแ์ละสรา้งสรรคง์าน 
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3) ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกติ 
    เลขรหสันอกวงเลบ็         หมายถงึ จ านวนหน่วยกติทัง้หมดของแต่ละรายวชิา 
    เลขรหสัในวงเลบ็ตวัที ่1   หมายถงึ จ านวนชัง่โมงการบรรยาย 
    เลขรหสัในวงเลบ็ตวัที ่2   หมายถงึ จ านวนชัง่โมงปฏบิตักิาร 
    เลขรหสัในวงเลบ็ตวัที ่3   หมายถงึ จ านวนชัง่โมงทีศ่กึษาดว้ยตนเอง 
 
            3.1.4 แผนการศกึษา 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 
  รหสัวิชา                                    ช่ือวิชา     หน่วยกิต 
สสส 501 การวจิยัเพื่อการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ         3(2-2-5) 

สสส 502 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการสื่อสาร                    
วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 

3(3-0-6) 

สสส 511 การวางแผนกลยทุธก์ารสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 3(1-4-4) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 

นิสติทีไ่ม่มปีรญิญาตรดีา้นการสื่อสารหรอืดา้นวทิยาศาสตรใ์หเ้รยีนปรบัพืน้ฐานไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกติ 
 
  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
สสส 503 สื่อบรูณาการพื่อการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 3(2-2-5) 
สสส 521 การเขยีนเพื่อการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ   3(2-2-5) 

                    วชิาเอกเลอืก  3 
รวมจ านวนหน่วยกิต 9 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
สสส 512  โครงงานบรูณาการการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 2(1-2-3) 
สสส 513  สมัมนาการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                                                               1(0-2-1) 

                   วชิาเอกเลอืก 3 
รวมจ านวนหน่วยกิต 6 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

สสส 539 ปรญิญานิพนธ ์ 12 
รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

หมายเหต ุนิสติอาจไดร้บัการพจิารณาใหล้งทะเบยีนเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิ ตามความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
 
       3.1.5 ค าอธบิายรายวชิา 
 1. หมวดวิชาแกน ก าหนดให้เรียน  9 หน่วยกิต  ดงัน้ี  
สสส 501  
SHC 501 

การวจิยัเพื่อการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                                            
Research  in  Science  and  Health  Communication 

   3(2-2-5) 

                ศกึษาแนวคดิ ระเบยีบวธิีวจิยั หลกัการท าวจิยั รูปแบบการวจิยั การออกแบบงานวจิยั 
สถติเิพื่อการวจิยั การเสนอโครงการเพื่อท าวจิยั การค้นควา้ศกึษาผลการวจิยั การแก้ปญัหาด้วยการ
วจิ ัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการน า เสนอผลงานวิจ ัย 
จรรยาบรรณและจริยธรรมของการวจิยั ตลอดจนฝึกการท างานวจิยัขนาดย่อย (Baby Research) 
รวมทัง้วเิคราะห ์วพิากษ์งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 
      
สสส 502 
SHC 502 

จรรยาบรรณและกฎหมายทางการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ             
Ethics and Law  in  Science  and  Health  Communication 

3(3-0-6) 

               ศกึษาสทิธแิละเสรภีาพของการแสดงความคดิเหน็ ขอบเขตของสทิธเิสรภีาพตามกฎหมาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการสื่อสารในประเดน็ของการเผยแพร่ การน าเสนอ ลขิสทิธิ ์โดยการศกึษา
วเิคราะห์แก้ไขปญัหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอทิธพิลของการสื่อสารทัง้ในระดบับุคคลและระดบัองค์กร 
ตลอดจนจรรยาบรรณ คุณธรรมและจรยิธรรมของนกัสื่อสาร 
 
สสส 503 
SHC 503 

สื่อบรูณาการเพื่อการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                         
Integrated  Media  for  Science  and  Health  Communication 

3(2-2-5) 

                                ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี ประเภทของสื่อและการประยุกต์ใช้สื่ออย่างบูรณาการเพื่อตอบสนอง
งานสร้างสรรค์ในประเภทต่างๆ ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมุ่งเน้นการผสานแนวความคิด การฝึก
ปฏบิตักิารเลอืกใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ เชงิบูรณาการ โดยการศกึษาขอ้ด ีขอ้ด้อยของสื่อในรูปแบบต่างๆ 
ตลอดจนสรา้งสรรคส์ื่อและน าเสนอขอ้มลู ขา่วสาร ความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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2. หมวดวิชาเอก 
    2.1 วิชาบงัคบั   ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต ดงัน้ี 
สสส 511 
SHC 511 

การวางแผนกลยทุธก์ารสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                   
Strategic Planning for Science and Health Communication 

3(1-4-4) 

                ศกึษาหลกัการ แนวคดิทฤษฎ ีตลอดจนกระบวนการเกีย่วกบัการจดัการสื่อสาร และการ
วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมในงานวทิยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถบูรณาการองค์
ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการสื่อสารเขา้กบังานทางดา้นวทิยาศาสตรใ์นลกัษณะต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม
และมีประสทิธิภาพ ผ่านการฝึกปฏบิตัิการวางแผนและบรหิารโครงการสื่อสารงานวทิยาศาสตร์ที่
ไดร้บัมอบหมายอยา่งเป็นระบบ 

 
สสส 512 
SHC 512 

โครงงานบรูณาการการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                           
Integrated  Projects for Science and Health Communication 

2(1-2-3) 

               ศกึษาแนวคดิและกระบวนการสรา้งสรรคส์ื่อวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ ตลอดจนฝึกปฏบิตั ิ
เลอืกประเดน็ทีน่่าสนใจ ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูและการหาแหล่งขอ้มูลเกี่ยวกบัวทิยาศาสตร์และสุขภาพ
และน ามาบรูณาการผสมผสานเพื่อการสื่อสารทีเ่หมาะสม พร้อมทัง้อภปิรายขอ้มูลที่น าเสนอ โดยใช้
กรณีศกึษาตลอดจนการน าเสนอสู่สาธารณะ 
 
สสส 513 
SHC 513 

สมัมนาการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                                   
Seminar in  Science and Health  Communication 

1(0-2-1) 

                ศกึษาวเิคราะห์ วพิากษ์และอภิปราย ประเด็นปญัหาทางด้านนวตักรรมการสื่อสาร
วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ ในบรบิทสงัคมไทยและสากล ตดิตามผลงานวจิยัทางนวตักรรมการสื่อสาร
วทิยาศาสตร์และสุขภาพ มาอภิปรายอย่างมเีหตุผล ทัง้นี้ประเดน็ปญัหาอาจเปลี่ยนไปตามความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน 
 
สสส 521 
SHC 521 

การเขยีนเพื่อการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                                     
Writing for Science and Health Communication    

3(2-2-5) 

                 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ และฝึกฝนทกัษะด้านการเขยีนเชงิสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์
และสุขภาพ อาท ิขา่ว คอลมัน์ บทความ ฯลฯ โดยค านึงถงึผูร้บัสารทีม่คีวามหลากหลายทางด้านภูมิ
หลงั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บังานเขยีนประเภทต่าง ๆ เพื่อการสื่อสาร ทีมุ่่งตอบสนองวตัถุประสงคใ์น
การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์ร ประชาชน และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ การเขยีนเพื่อเผยแพร่
ทางสื่อต่าง ๆ อาทิ หนังสอืพมิพ์ วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ การเขยีนเพื่อเผยแพร่ทางสื่อ
โปสเตอร ์แผ่นพบั หรอืการเขยีนบนสื่ออนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 
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      2.2 วิชาเลือก  ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ดงัน้ี 
วษ 502 
SCE 502 

วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสงัคม                                                                 3(3-0-6) 
Science  Technology  and  Society 

                  ศกึษาปรชัญาวทิยาศาสตร ์ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ความสมัพนัธ์
ระหว่างวทิยาศาสตร์เทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งกบัทางสงัคมต่าง ๆ หรอืเรื่องราวของการสงัคมในมวล
มนุษยโ์ดยเฉพาะในดา้นเศรษฐกจิและการด ารงชวีติ 

 
สสส 522 
SHC 522 

  ความคดิรวบยอดทางการสื่อสาร                                                          
  Communication Concept 

2(1-2-3) 

                   ศกึษาความหมายของความคดิรวบยอด ธรรมชาตแิละทีม่าของความคดิรวบยอด ภาพรวม
ของแนวคดิและทฤษฎดีา้นการสื่อสารอยา่งเป็นระบบ วเิคราะห์และประยุกต์ใช้หลกัการทางการสื่อสารกบั
สถานการณ์ต่างๆ ในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยการเรยีนทัง้ทฤษฎ ีกระบวนการกลุ่ม และการเรยีนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากกจิกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรยีนพร้อมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  และออกแบบเส้นทางการ
เรยีนรูร้่วมกนั 
 
สสส 523 
SHC 523 

แนวโน้มและแนวคดิในวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                                               
Trends  and  Concepts  in  Science and Health 

3(2-2-5) 

                ศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลูความก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์และสุขภาพที่เป็นประเดน็
สาธารณะ การดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต การป้องกนัภาวะเสี่ยงของบุคคลวยัต่างๆ 
สิง่แวดลอ้มกบัสุขภาพ ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ รวมทัง้ศกึษาแนวโน้มด้านสุขภาพที่
เกดิขึน้ในช่วงเวลานัน้ๆ 
 
สสส 524 
SHC 524 

ประเดน็แนวโน้มดา้นอาหารและโภชนาการ                                             
Trends  in  Food  and  Nutrition 

3(2-2-5) 

                ศกึษาและวเิคราะหบ์ทบาท ความส าคญัของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ ประเภท
ของสารอาหารต่าง ๆ บทบาทของอาหารที่ส่งผลต่อร่างกาย โภชนบ าบดั กรณีศกึษาที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมทัง้แนวโน้มของการผลติ และการบรโิภคอาหาร ตลอดจนภูมปิญัญาและนวตักรรมด้านอาหาร
เพื่อสุขภาพ เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ มคีวามคดิรเิริม่และมคีวามสามารถตามความตอ้งการขององคก์รต่าง ๆ 
 
สสส 525 
SHC 525 

การสื่อสารวทิยาศาสตรเ์พื่อเยาวชน                       
Science  Communication  for  Youth 

3(2-2-5) 

                ศกึษาแนวคดิและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทัง้องค์ประกอบและปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อกระบวนการการสื่อสารในบรบิทต่างๆ รวมถึงการศกึษาบทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบ 
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และจรยิธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์เพื่อเยาวชน อกีทัง้ยงัวเิคราะห์และ
สร้างสรรค์สื่อวทิยาศาสตร์ส าหรบัเยาวชน โดยเน้นกระตุ้นความสนใจและปลูกฝงัเจตคตทิี่ดทีาง
วทิยาศาสตรแ์ก่เยาวชน  
 
สสส 526 
SHC 526 

การสื่อสารการตลาดเพื่อสุขภาพและความงาม                          
Marketing Communication for Health and Beauty 

3(2-2-5) 

                 ศกึษาแนวคดิดา้นการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในงานสุขภาพและความงาม โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาด การบูรณาการสื่อแต่ละประเภทตลอดจน
กระบวนการสื่อสารรปูแบบต่างๆ เช่นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์  การขายตรง การส่งเสรมิการ
ขาย การใชส้ื่อบุคคล ในการสนบัสนุนการตลาดเชงิสุขภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมและมคีุณธรรม 
 
สสส 527 
SHC 527 

การอ่านและแปลผลงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ                                     
Reading and Interpreting Science and Health Literature 

3(1-4-4) 

                 ศกึษาการอ่านเชิงวเิคราะห์งานทางด้านวทิยาศาสตร์และสุขภาพ ขอ้มูลทางชวีสถิติ
เบือ้งตน้และขอ้มลูทางด้านระบาดวทิยา เพื่อน ามาแปลผลและสร้างความเขา้ใจในการสื่อสารอย่าง
เหมาะสม 

 
สสส 528 
SHC 528 

การสื่อสารวทิยาศาสตรเ์พื่อชุมชน                                               
Science  Communication  for  Community 

3(1-4-4) 

                 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทัง้องค์ประกอบและปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อกระบวนการการสื่อสารในบรบิทต่างๆ รวมถึงการศกึษาบทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบ 
และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์  วเิคราะห์และสร้างสรรค์สื่อ
วทิยาศาสตร์เพื่อชุมชน โดยมุ่งให้ความรู้และเพิม่ประสบการณ์ด้านวทิยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อวถิี
ชวีติและภมูปิญัญาของชุมชน 
 
สสส 529 
SHC 529 

สื่อเพื่อพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์                                                           
Media  for  Science  Museum  

3(1-4-4) 

                ศกึษาแนวคดิและทฤษฎีพื้นฐานทางการสื่อสาร พร้อมทัง้องค์ประกอบและปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อกระบวนการการสื่อสารในบรบิทต่างๆ รวมถึงการศกึษาบทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบ 
และจริยธรรมจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์  วเิคราะห์และสร้างสรรค์สื่อ
วทิยาศาสตรส์ าหรบัใชใ้นพพิธิภณัฑแ์ละแหล่งเรยีนรู้ในชุมชน โดยมุ่งให้วทิยาศาสตร์เขา้ถึงมวลชน 
และมุ่งพฒันาการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑไ์ดอ้ยา่งมคีุณภาพและประสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อใหก้า้วทนั
ต่อโลกในยคุปจัจุบนั  
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วษ 501 
CE 501 

วทิยาศาสตรบ์รูณาการ  
Integrated Science 

3(3-0-6) 

                 ศกึษาแนวคดิพืน้ฐานและการบรูณาการทางวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่รอบตวั โดย
การน าความรูท้างวทิยาศาสตรม์าประยกุตเ์ขา้กบัการใชช้วีติประจ าวนัและสิง่แวดล้อมรอบๆตวั เพื่อ
น าไปสรา้งเป็นสื่อทีเ่ขา้ใจวทิยาศาสตรไ์ดม้ากยิง่ขึน้ 
 

3. ปริญญานิพนธ ์ จ านวน 12 หน่วยกติ 
สสส 539 
SHC 539 

ปรญิญานิพนธ ์                                            
Thesis 

12 หน่วยกติ 

                  ศกึษาค้นคว้าในหวัข้อที่สนใจด้านการสื่อสารวทิยาศาสตร์และสุขภาพอนัก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ตามรูปแบบและวธิกีารวจิยัในแนวทาง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ เรียบเรยีงรายงานผลการศึกษาอย่างเป็นรูปแบบ และน าเสนอวทิยานิพนธ์ การเขยีน
รายงานการวจิยั เพื่อการเผยแพร่ จรยิธรรมในการท าวจิยั และจรยิธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
 
3.2  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
             
       3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
ล าดบั
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

1* อ.ดร.ศรรีฐั  ภกัดรีณชติ            วท.บ  (กายภาพบ าบดั), 2538 มหาวทิยาลยัมหดิล 

  วท.ม  (กายวภิาคศาสตร)์, 2542 มหาวทิยาลยัมหดิล 

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

2* อ.ดร.ศศธิร  ยวุโกศล อ.บ. (ภาษาเยอรมนั), 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  นศ.ม. (วารสารสนเทศ), 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  นศ.ด. (นิเทศศาสตร)์, 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
3* อ.ดร.กมลวรรณ  กนัยาประสทิธิ ์ วท.บ. (ชวีวทิยา), 2547 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  ประกาศนียบตัรบณัฑติ(วชิาชพีครู), 2549 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

  กศ.ด. (วทิยาศาสตรศกึษา), 2554 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

4 อ.ดร.ชชัฎา อคัรศรวีร B.S. (Business Administration), 2545 University of North Carolina-Charlotte 
  M.A. (Technology Management), 2548 Eastern Illinois University 
  Ph.D. (Educational Technology), 2554 University of Northern Colorado, USA 
5 อ.ดร.เจษฎา  ศาลาทอง วท.บ. (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม), 2544 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  M.A. (International Relations), 2551 Waseda University, Japan 
  Ph.D. (International Studies), 2554 Waseda University, Japan 

 

  * หมายถงึ อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
             
 
 



22 
 

         3.2.2 อาจารยป์ระจ า  

ล าดบั
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย์ 
คณุวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

1 รศ.พฤทธิ ์ ศุภเศรษฐศริิ M.F.A.(Theatre & Costume Design), 2531 Illinois State University, USA 
2 รศ.ดร.ณัฐกฤตย ์ดฐิวรุิฬห์ กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร)์, 2550 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
3 ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ กศ.ด. (การศกึษาผูใ้หญ่), 2550 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
4 อ.ดร.ศรรีฐั  ภกัดรีณชติ Ph.D. (Health Science), 2551 Illinois State University, USA 
5 อ.ดร.ชชัฎา อคัรศรวีร Ph.D. (Educational Technology), 2554 University of Northern Colorado, 

USA 
6 อ.ดร.ศศธิร  ยวุโกศล นศ.ด. (นิเทศศาสตร)์, 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
7 อ.ดร.พชิยัวฒัน์ แสง

ประพาฬ 
Doctorat  (Cinéma), 2554 Université de Toulouse2, France 

8 อ.ดร.ภทัธริา ธรีสวสัดิ ์ กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร), 2553 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
9 อ.ดร.วรีะนันท ์ค านึงวุฒิ Ph.D. (Management), 2551 University of London, UK 
10 อ.ดร.จารุวสั หนูทอง กศ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา), 2553 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
11 อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง Ph.D. (International Studies), 2554 Waseda University, Japan  
12 อ.ดร.สามมติ ิสุขบรรจง ศศ.ด.(ศลิปวฒันธรรมวจิยั), 2554 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
13 อ.ดร.กฤชณัท  แสนทว ี นศ.ด. (นิเทศศาสตร)์, 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
14 ผศ.ดร.นพดล อนิทรจ์นัทร์ ศศ.ด. (ศลิปวฒันธรรมวจิยั), 2556 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
15 อ.ปิลนัลน์ ปุณญประภา M.F.A. (Scene Design), 2552 Illinois State University, USA 
16 อ.ฉัตรเมอืง เผา่มานะ

เจรญิ 
B.M.I.S. (Business Information System), 2545 Victoria University of 

Technology, Australia 
17 อ.สรินินัท ์เสนาขนัธ์ M.A.(International Political Economy ), 2547 University of Leed, UK 
18 อ.เสาวลกัษณ์ พนัธบุตร ศป.ม. (ทศันศลิป์ : ศลิปะสมยัใหม่), 2548 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
19 อ.พชัราภรณ์ วรโชตกิ าจร คอ.ม. (คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ), 

2543 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี

20 อ.อุสุมา สุขสวสัดิ ์ M.A. (Film & Video), 2543 American University, USA 
21 อ.ปรชัญา  เป่ียมการุณ ว.ม.(การบรหิารสื่อสารมวลชน) , 2549 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
22 อ.วรรณยศ  บุญเพิม่ M.A. (Design Spatial), 2552 Kingston University London, UK 
23 อ.ฐะณุพงศ ์ศรกีาฬสนิธุ ์ คอ.ม. (คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ), 2545 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุร ี
24 อ.วรรณวรุณ ตัง้เจรญิ M.A. (Media Design), 2548 University of Baltimore, USA 
25 อ.รนิบุญ  นุชน้อมบุญ กศ.ม. (ศลิปศกึษา), 2548 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
26 อ.ปรวนั แพทยานนท ์ ศศ.ด. (ศลิปวฒันธรรมวจิยั), 2556 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
27 อ.ชนญญา ชยัวงศโ์รจน์ วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์, 2542 มหาวทิยาลยัมหดิล 
28 อ.ดร.วฤษฏิ ์อนิทรม์า วท.ด.(ธุรกจิเทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม), 

2555 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

29 อ.อญัชนา กลิน่เทยีน ค.ม. (โสตทศันศกึษา) , 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
30 อ.สทิธชิยั วรโชตกิ าจร วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ), 2542 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

ลาดกระบงั 
31 อ.ยคุลวชัร ์ภกัดจีกัริวุฒิ ์ ศป.ม.(การจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว) ,2556 มหาวทิยาลยันเรศวร 
32 อ.ปรชัญา  เตยีวเจรญิ M.S. (Finance) University of St.Andrews, UK 
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             3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คณุวฒิุและสาขาวิชา 

1 ศ.ดร.ปานสริ ิ พนัธุส์ุวรรณ ศาสตราจารย ์ วท.บ.(ชวีวทิยา) 
วท.ม.(กายวภิาคศาสตร)์ 
ปร.ด.(กายวภิาคศาสตร)์ 

2 รศ.กติมิา สุรสนธ ิ รองศาสตราจารย ์ B.A. (Mass Communication) 
M.A. (Mass Communication) 

3. รศ.ดร.สุพตัรา  คูหากาญจน์ รองศาสตราจารย ์ นศ.บ. (หนงัสอืพมิพ)์ 
ค.ม    (โสตทศันศกึษา) 
ค.ด    (เทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา) 

4 รศ. สมคัรสมร ภกัดเีทวา รองศาสตราจารย ์ กศ.บ. (ศลิปศกึษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา) 

5 รศ.ดร.วสิุทธิ ์ประดษิฐอ์าชพี รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(กายภาพบ าบดั) 
วท.ม.(กายวภิาคศาสตร)์ 
ปร.ด.(กายวภิาคศาสตร)์ 

6 ผศ.ปทัมา สุวรรณภกัด ี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ว.บ. (วารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน) 
M.S.(Radio & Television) 

7 ผศ. นลนีิ สตีะสุวรรณ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ อ.บ.  (การละคร) 
M.A. (Theatre) 

8 ผศ.นพ. สมนึก นิลบุหงา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ วท.บ.(กายภาพบ าบดั) 
วท.ม.(กายวภิาคศาสตร)์ 
พ.ท. (แพทยศาสตร)์ 

9 ผศ.พยรุ ีชาญณรงค ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ อ.บ.  (การละคร) 
M.A. (Communication) 

10 ผศ. รชัดา    แดงจ ารูญ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ B.A. (Liberal Arts) 
M.A. (Mass Communication)  

11 ผศ. พรทพิย ์ เยน็จะบก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ B.A. (Mass Communication)  
M.A.(Mass Communication) 

12 อ. ยวุด ี เตชะไพบูลยส์ุข อาจารย ์ B.A. (Mass Communication)   
M.A.(Mass Communication ) 

13 อ. ทองฉาน บุญภทัรโร อาจารย ์ อ.บ.   (ภาษาองักฤษ) 
M.ICs (Communication and Information) 

14 อ. สุจติรา เมรโิอเลส อาจารย ์ นศ.บ. (วทิยแุละโทรทศัน์) 
M.S.   (Theatre : Acting) 

15 อ.ดร. วรรณรตัน์  รตันวรางค์ อาจารย ์ B.A. (Mass Communication)  Honor  Class 
M.A. (Communication Arts)  
Ph. D (Demography) 

16 อ.ดร.กมลวรรณ  กนัยาประสทิธิ ์
 

อาจารย ์ ประกาศนียบตัรบณัฑติ(วชิาชพีครู) 
วท.บ. (ชวีวทิยา) 
กศ.ด. (วทิยาศาสตรศกึษา) 
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4. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  
     4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  ปริญญานิพนธ์ คือ การศึกษาค้นคว้า วเิคราะห์ สงัเคราะห์งานวิจยั ซึ่งเป็นการวิจยัเพื่อ
สรา้งสรรคอ์งคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทางการสื่อสารวทิยาศาสตร์ และการสื่อสารสุขภาพ รวมถึงข ัน้ตอน
การด าเนินการวจิยัและน าเสนอผลงานการวจิยั  โดยมอีาจารย์ที่ปรกึษาเป็นผู้ควบคุมดูแล ทัง้นี้โดยมี
กระบวนการขัน้ตอนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของบณัฑิตวทิยาลยั นับแต่การเสนอเค้าโครงวจิยัต่อ
คณะกรรมการพจิารณาเคา้โครงวจิยั การแต่งตัง้กรรมการทีป่รกึษาในการสอบปากเปล่า เป็นตน้ 
     4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
            มาตรฐานการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานคุณวฒุริะดบับณัฑติศกึษา และ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 
กระบวนการวจิยั การเขยีน และการสอบปากเปล่า 
     4.3 ช่วงเวลา  

   ปีที ่2 ภาคการศกึษาที ่1 เป็นตน้ไป 

     4.4 จ านวนหน่วยกิต   
             12  หน่วยกติ 
     4.5 การเตรียมการ 
             มกีารก าหนดชัว่โมงการใหค้ าปรกึษา โดยแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาเป็นผูใ้หค้ าแนะน าช่วยเหลอื 
จดัท าการนัดหมายให้ค าปรกึษา ให้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัโครงงานผ่านทางเวบ็ไซต์ของทางวทิยาลยั
นวตักรรมสื่อสารสงัคม และปรบัปรุงใหม้คีวามทนัสมยัเสมอ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2554 
     4.6 กระบวนการประเมินผล 
          มกีารประเมนิผลเป็นระยะ การประเมนิผลจากเอกสารเคา้โครงวจิยัและรายงานการวจิยั โดยใหม้ี
การปรบัปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิผลการประเมนิทีย่งัไม่ไดม้าตราฐาน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 
คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนิสิต 

ดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชพี  มกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการและผลกระทบจาก
งานดา้นการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพทีม่ต่ีอสงัคม
โดยรวม รวมถงึกฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ดา้นการวางแผนและการวเิคราะห ์ การศกึษาในแต่ละรายวชิา ก าหนดใหน้ิสติวางแผนและ
วเิคราะหใ์นประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นการสรา้งใหน้สิติมี
คุณสมบตั ิและบุคลกิภาพนกัคดิ วเิคราะหแ์ละวางแผน
สามารถตดิต่อสื่อสารและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้

มีการท างานเ ป็นทีมและสามารถสร้าง
เครอืขา่ยความร่วมมอืได ้

- การท ารายงานและโครงการมสี่วนช่วยใหน้สิติมภีาวะ
ความเป็นผูน้ าและผูต้ามในเวลาเดยีวกนั 
- การก าหนดภาระงาน อาท ิโครงการต่างๆ การท า
วทิยานิพนธ ์เป็นตน้ ใหส้ง่ตามก าหนด 
ช่วงเวลา เพื่อฝึกใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบและมวีนิยั
ในตนเอง 
- การแสดงและการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
เป็นการส่งเสรมิความมัน่ใจและการแสดงความกลา้หาญ
ของนกัศกึษา 
- การเรยีนรูร้่วมกนัของนิสติทัง้ในและนอกชัน้เรยีนจะเป็น
การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในการเรยีนและการท างาน
ใหก้บันสิติได ้

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. ตระหนกัในคุณค่าของ
คุณธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณ
วชิาชพี การเสยีสละและความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ 

- ก าหนดใหม้วีฒันธรรมองคก์ร
เพื่อเป็นการปลกูฝงัใหน้สิติมี
ระเบยีบวนิยั โดยเน้นการเขา้ชัน้
เรยีนใหต้รงเวลา มคีวาม
รบัผดิชอบโดยในการท างานกลุ่ม
นัน้ตอ้งฝึกใหรู้ห้น้าทีข่องการเป็น
ผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชกิกลุม่  

- ประเมนิจากการตรงเวลาของ
นิสติในการเขา้ชัน้เรยีน การส่ง
งานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกจิกรรม 
- ประเมนิจากการมวีนิยัและ
พรอ้มเพรยีงของนิสติในการเขา้
ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร และ
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- ส่งเสรมิใหม้คีวามซื่อสตัยโ์ดย
ตอ้งไม่กระท าการทุจรติในการ
สอบหรอืการลอกผลงานของผูอ้ื่น 
เป็นตน้  
- ผูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุก
รายวชิา รวมทัง้มกีารจดักจิกรรม
ส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม เช่น 
การยกยอ่งนิสติทีท่ าดที า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสยีสละ 
- จดัการเรยีนการสอนโดยใช้
ปญัหาเป็นฐาน โดยเฉพาะกรณ ี
ศกึษาเรื่องจรรยาบรรณวชิาชพีที่
ไดร้บัความสนใจจากสงัคม 

ความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
- ปรมิาณการกระท าทุจรติในการ
สอบ และการลอกเลยีนผลงาน
ทางวชิาการ เช่น รายงาน 
วทิยานิพนธ ์เป็นตน้ 

2. ค านึงถงึผลกระทบต่อกลุ่มผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยี 

- มรีายวชิาทีส่่งเสรมิค่านิยมทีด่ี
ในการปฏบิตัต่ิอกลุ่มผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีและการแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

- การเขา้ร่วมกจิกรรมทางสงัคม 
และการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมทาง
สงัคมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
สุขภาพอยา่งมสี่วนร่วม 
- การทศันศกึษาดงูานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

     
2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ
เกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎแีละ
หลกัการทีส่ าคญัในเนื้อหาสาขา 
วชิาการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละ
สุขภาพ 

- ใชก้ารเรยีนการสอนในหลาก 
หลายรปูแบบ โดยเน้นหลกัการ
ทางแนวคดิและทฤษฎใีห้
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม 
เศรษฐกจิในปจัจุบนั 

- สอบวดัความรูเ้ชงิทฤษฎี
เกีย่วกบัการสื่อสารวทิยาศาสตร์
และสุขภาพ 
- การจดัท ารายงานในหวัขอ้/ 
ประเดน็ จากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
โดยสามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎมีา
อธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ได ้

2. สามารถอธบิายและวเิคราะห์
กรณี ศกึษา ปญัหาต่างๆ 
เกีย่วกบัการสื่อสารวทิยาศาสตร์

- เลอืกใชส้ถานการณ์ 
ปรากฏการณ์ ทีน่่าสนใจ มา
ฝึกฝนการวเิคราะหร์่วมกบัความรู้

- การแสดงความคดิเหน็ร่วมกนั
ในการอภปิรายกลุ่ม 
- ผลการรายงานการวเิคราะห์
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และสุขภาพอยา่งเขา้ใจและ
เหมาะสม 

ทางทฤษฎ ีและผลงานวจิยั 
- การถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องหรอืประเดน็
ปญัหาต่างๆ ดา้นการสื่อสาร
วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 
- การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
การศกึษาจากกรณีศกึษา และ
การท ารายงานหรอืโครงการต่างๆ 

สถานการณ์ดา้นการสื่อสาร
วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 

3. สามารถบรูณาการความรูแ้ละ
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการสื่อสาร
วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพใหเ้ขา้
กบัอาชพีการงานหรอื โครงการ
ต่างๆ ทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดบัสากล 

- เรยีนรูส้ถานการณ์จรงิจาก
หน่วยงานองคก์รดา้นการสื่อสาร
วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 
- การจดัท ารายงาน โครงงาน 
รายงานผลการศกึษาดงูานจากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ  

- ผลการจดัท ารายงานจาก
การศกึษาดงูานทัง้ในและ
ต่างประเทศ 
- ผลการสรา้งสรรคโ์ครงงาน 
กจิกรรม ปรญิญานิพนธ ์ดา้นการ
สื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ  

 
    2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. คดิอยา่งมวีจิารณญาณและ
อยา่งเป็นระบบ 

- ฝึกฝนเทคนิคการคดิผ่าน
แผนผงัความคดิในรปูแบบต่างๆ 
อยา่งเหมาะสม 
- ฝึกฝนการคดิเชงิวพิากษ์ การตัง้
ค าถามต่อปรากฏการณ์ทางสงัคม
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

- สอบดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นความรู้
เกีย่วกบัการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณและการคดิอยา่งเป็น
ระบบ 
- จากรายงาน และผลการคน้ควา้
เกีย่วกบัการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ และการคดิอยา่ง
เป็นระบบ 

2. สามารถสบืคน้ ตคีวามและ
ประเมนิ ผล เพื่อใชใ้นการแกไ้ข
ปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์

- ฝึกฝนการคดิเพื่อการตดัสนิใจ 
และการประเมนิผล การพจิารณา
ตดัสนิ และการใหค้ณุค่าต่อ
ปรากฎการณ์ดา้นการสื่อสาร
วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 
- การใชก้ระบวนการวจิยัในการ
แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเป็น
ระบบและมหีลกัฐานอา้งองิในการ
คน้หาความจรงิ 

- การเขยีนเคา้โครงการวจิยั จาก
ปญัหาหรอืสถานการณ์การดา้น
การสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละ
สุขภาพทีน่ิสติสนใจ 
- การจดัโครงงานดา้นการสื่อสาร
วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพที่
สามารถน าไปใชเ้ป็นพืน้ฐานหรอื
แนวทางในการแกไ้ขปญัหาได้
อยา่งเหมาะสม 
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3. ส่งเสรมิการคดิเชงิบวกและการ
คดิเชงิสรา้งสรรค ์

- การส่งเสรมิใหเ้หน็ถงึคุณค่าของ
การคดิเชงิบวกและการคดิเชงิ
สรา้งสรรคใ์นการเรยีนการสอน
รายวชิาต่างๆ  
- มกีารทอดแทรกเทคนิควธิกีาร
คดิเชงิบวกและการคดิเชงิ
สรา้งสรรคใ์นรายวชิาต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม 
- แสดงทกัษะการคดิเชงิ
สรา้งสรรคผ์่านการจดัท า
แผนงาน/ โครงงานดา้นการ
สื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 

- การสงัเกตจากพฤตกิรรมการ
เรยีนรูข้องนิสติ ในชัน้เรยีน ทีม่ี
การอภปิราย การแสดงความ
คดิเหน็ 
- การสงัเกตจากผลการรายงาน
ในรายวชิาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การคดิเชงิสรา้งสรรค ์
- การสะทอ้นผ่านมุมมองและ
ความคดิเหน็ของผูร้่วมชัน้เรยีน 
ในการร่วมกนัอภปิรายในประเดน็
ต่างๆ  

  
     2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. ลกัษณะบทบาทของผูน้ าหรอืผู้
ตาม 

- ส่งเสรมิการเป็นผูน้ ากลุ่ม และผู้
ตามกลุ่มในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อยา่งเหมาะสม 
- ส่งเสรมิการยอมรบัและเคารพ
ในความคดิเหน็ของผูอ้ื่นทัง้ใน
ฐานะผูน้ าและผูต้ามกลุ่ม  

- ผลการเรยีนรูจ้ากกจิกรรมกลุ่ม 
- การสงัเกตจากผูส้อนและผูร้่วม
ชัน้เรยีน ในการท ากจิกรรม
ร่วมกนั 

2. ทกัษะดา้นการสื่อสารและการ
ปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 

- ฝึกฝนใหม้คีวามสามารถดา้น
การสื่อสารระหวา่งบุคคลอยา่ง
เหมาะสมกบับุคคลและ
สถานการณ์ต่างๆ  
- การสื่อสารดว้ยเทคโนโลยกีาร
สื่อสาร และสื่อใหม่ อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
- ส่งเสรมิใหใ้ชเ้ทคโนโลยกีาร
สื่อสาร และเทคนิคการสื่อสาร
รปูแบบใหม่มาใชใ้นการเรยีนการ
สอน 

- สมัพนัธภาพ และบรรยากาศ
ทางการเรยีนทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง
ผูเ้รยีนดว้ยกนั และระหวา่งผูเ้รยีน
กบัผูส้อน 
- การน าเสนอผลการด าเนินงาน
ดว้ยรปูแบบการสื่อสารทีห่ลาก 
หลาย 
- พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยกีาร
สื่อสารทีเ่หมาะสม 

3. การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น และ
การสรา้งเครอืขา่ยในการท างาน  

- ส่งเสรมิความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งด ี

- สมัพนัธภาพ และบรรยากาศ
ทางการเรยีนทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการ
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- ส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งเครอืขา่ย
การปฏบิตังิานร่วมกนัระหวา่ง
ผูเ้รยีน มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ท างานรวมกนัใน
ประเดน็ต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
- ส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งเครอืขา่ย
กบัองคก์รภายนอก ผ่าน
การศกึษาดงูาน และการเชญิ
ผูเ้ชีย่วชาญเพื่อแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

ท ากจิกรรมต่างๆ  
- การเกดิเครอืขา่ยการสื่อสารของ
ผูเ้รยีนในรปูแบบต่างๆ ขึน้ ทัง้
ภายในและภายนอกชัน้เรยีน 
- ผลงาน โครงการ งานวจิยั ได้
นบัความสนใจจากหน่วยงาน
ภายนอก จนน าไปสู่การเกดิการ
เรยีนรูร้่วมกนั 

 
     2.5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. สามารถใชส้ารสนเทศและ
เทคโนโลยกีารสื่อสารอยา่ง
เหมาะสม 

- การน าเทคโนโลยกีารสื่อสาร
ใหม่ๆ  มาใชใ้นการเรยีนการสอน 
- ส่งเสรมิการสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยกีารสื่อสารในทุกรายวชิา 
- แนะน าฐานขอ้มลูออนไลน์จาก
เครอืขา่ยต่างๆ  
- ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีาร
สื่อสารใกลต้วั เชน่ Facebook 
Twitter ในแสวงหาขอ้มลูขา่วสาร 

- สงัเกตจากพฤตกิรรมการสื่อสาร
ภายในชัน้เรยีน 
- สงัเกตจากพฤตกิรรมและการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยกีาร
สื่อสารในการเรยีนรูข้องนสิติ 
- พฤตกิรรมการใชฐ้านขอ้มลูและ
สบืคน้ทางวชิาการ 

2. สามารถสื่อสารไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการ
เขยีน พรอ้มทัง้เลอืกใชร้ปูแบบ
ของสื่อและการน าเสนอ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

- ฝึกฝนทกัษะในการน าเสนอ 
โดยเฉพาะการน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการในรปูแบบต่างๆ ทัง้
การเขยีนบทความวชิาการ การ
น าเสนอแบบ Oral Presentation 
- ฝึกฝนและพฒันาบุคลกิภาพใน
การน าเสนอผลงาน และการใช้
ชวีติประจ าวนั 

- มกีารน าเทคนิคการสื่อสารและ
เทคโนโลยกีารสื่อสารสมยัใหม่มา
ใชใ้นการน าเสนอผลงาน 
- การประเมนิบุคลกิภาพดา้นการ
สื่อสารร่วมกนัระหวา่งผูเ้รยีนและ
ผูส้อน 

3. ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในการเรยีน 

- การจดัการเรยีนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษ เป็นบางรายวชิา 
- การใชต้ ารา บทความทาง
วชิาการ เอกสาร ทีเ่ป็น

- ความสนใจ ต่อการเรยีนรู ้และ
การเพิม่พนูทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษของผูเ้รยีน 
- ปรมิาณการใชเ้อกสารการสอน 
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ภาษาองักฤษในการเรยีนการสอน 
- การฝึกฝนการเขยีนบทความ
วชิาการเป็นภาษาองักฤษ 

บทความทางวชิาการ เป็น
ภาษาองักฤษประกอบการเรยีน 
- ความถูกตอ้งเหมาะสมในการ
เขยีนบทความวชิาการเป็น
ภาษาองักฤษของนิสติ 

4. ความสามารถในการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข 

- การใหค้วามรูพ้ืน้ฐานในรายวชิา
สถติเิพื่อการวจิยั 
- การสอนใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์
ทางสถติทิีเ่หมาะสมกบังานวจิยั 

 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) สรปุมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
ด้านท่ี 1  คณุธรรมและจริยธรรม 
1. ตระหนกัในคุณค่าของคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี การเสยีสละและความซื่อสตัยส์ุจรติ 
2. ค านึงถงึผลกระทบต่อกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 
ด้านท่ี 2  ความรู ้
1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการทีส่ าคญัในเนื้อหาสาขา วชิาการสื่อสาร 
   วทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 
2. สามารถอธบิายและวเิคราะหก์รณี ศกึษา ปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ 
    อยา่งเขา้ใจและเหมาะสม 
3. สามารถบรูณาการความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพใหเ้ขา้กบั 
    อาชพีการงานหรอื โครงการต่างๆ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 
 
ด้านท่ี 3  ทกัษะทางปัญญา 
1. คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถสบืคน้ ตคีวามและประเมนิ ผล เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์
3. ส่งเสรมิการคดิเชงิบวกและการคดิเชงิสรา้งสรรค ์
 
ด้านท่ี 4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
1. ลกัษณะบทบาทของผูน้ าหรอืผูต้าม 
2. ทกัษะดา้นการสื่อสารและการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
3. การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น และการสรา้งเครอืขา่ยในการท างาน 
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ด้านท่ี 5  การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยกีารสื่อสารอยา่งเหมาะสม 
2. สามารถสื่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน พรอ้มทัง้เลอืกใชร้ปูแบบของสื่อและ 
   การน าเสนอ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในการเรยีน 
4. ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรบัผดิชอบหลกั  ○ ความรบัผดิชอบรอง 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

1. 
คณุธรรม
และ

จรยิธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล
และความ
รบัผดิชอบ 

5. การวเิคราะห์เชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
วิชาแกน 
สสส 501 การวจิยัเพื่อการสือ่สารวทิยาศาสตรแ์ละสขุภาพ ● ●  ● 

 
●   

 
  ● ●  ● 

สสส 502 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการสือ่สารวทิยาศาสตรแ์ละสขุภาพ  ● ●  

  

  

 
 

  
  

  
  

 
สสส 503 สือ่บรูณาการเพื่อการสือ่สารวทิยาศาสตรแ์ละสขุภาพ  ●   

 ●   ●   ● ●  
  

วิชาเอกบงัคบั 
สสส 511 การวางแผนกลยุทธ์การสือ่สารในงานวทิยาศาสตรแ์ละสขุภาพ 

 
 

 
●  ● ●  ●  ● ●   

 

สสส 512 โครงงานบรูณาการการสือ่สารวทิยาศาสตรแ์ละสขุภาพ     ● ●   ● ●  ● 
 

●  
 

สสส 513 สมัมนาการสือ่สารวทิยาศาสตรแ์ละสขุภาพ    
 ● ●     ● ● ● ● ● ●  

สสส 521 การเขยีนเพื่อการสือ่สารวทิยาศาสตรแ์ละสขุภาพ      ● ● 
  

 ●  ● ● 
 

●  
 

วิชาเอกเลือก 
วษ  502 วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสงัคม 

 
    ● ●  

 

  

  

  

  

   
สสส 522 ความคดิรวบยอดทางการสือ่สาร  

 
  ●       ● ●     

สสส 523 แนวโน้มและแนวคดิในวทิยาศาสตรแ์ละสขุภาพ    ●   ● 
 

  ●     

สสส 524 ประเดน็แนวโน้มดา้นอาหารและโภชนาการ    ●  ● ● 
 

       

สสส 525 การสือ่สารวทิยาศาสตรเ์พื่อเยาวชน    ●   ●   
 

 ●  ●   
สสส 526 การสือ่สารการตลาดเพื่อสขุภาพและความงาม    ●   ●   

 
  ● ●  

 

สสส 527 การอ่านและแปลผลงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสขุภาพ  
 

   ● ●  
  

   ●  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  (ต่อ) 
● ความรบัผดิชอบหลกั  ○ ความรบัผดิชอบรอง 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 

1. 
คณุธรรม
และ

จรยิธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทกัษะทาง
ปญัญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล
และความ
รบัผดิชอบ 

5. การวเิคราะห์เชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สสส 528 การสือ่สารวทิยาศาสตรเ์พื่อชมุชน    ●   ●  

   
 ● ● ● ● 

สสส 529 สือ่เพื่อพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์   
 

 ● 
 

 
  

●    ● ● ● ● 

วษ  501 วทิยาศาสตร์บรูณาการ ●   ●  ● ●   ● ● ●  ● ●  

ปริญญานิพนธ ์
สสส 539 ปรญิญานิพนธ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    
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หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
การวดัผลและการส าเรจ็การศึกษาเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2554 หมวด 5 การวดัและการประเมินผลการศึกษา  
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 
     ก าหนดให้มรีะบบและกลไกการทวนสอบ เพื่อยนืยนัว่านิสติและบณัฑติทุกคนมีมาตราผลการ
เรยีนรูทุ้กดา้นตามทีก่ าหนดไวใ้นกรอบมาตราฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 
   2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 

- ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู้ของนิสติเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศกึษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกนัทัง้สถาบนั และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธิซ์ึง่ผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

- การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรใหน้ิสติประเมนิการเรยีนการสอนในระดบัรายวชิา  
        - การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถาบนัอุดมศกึษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล 
  2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเรจ็การศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจ ัย
สมัฤทธิผลของการประกอบอาชพีของบณัฑติ ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวจิยัที่ได้ย้อนกลบัมา
ปรบัปรุงกระบวนการการเรยีนการสอน และหลกัสตูรแบบครบวงจร รวมทัง้การประเมนิคุณภาพของ
หลกัสตูรและหน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล โดยการวจิยัอาจจะท าด าเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบณัฑติ ประเมนิจากบณัฑติแต่ละรุ่นที่จบการศกึษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของ
บณัฑติในการประกอบการงานอาชพี 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเขา้สมัภาษณ์ หรอื การส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมนิความพงึพอใจในบณัฑติทีจ่บการศกึษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการ
นัน้ ๆ  

(3)  การประเมนิต าแหน่ง และหรอืความกา้วหน้าในสายงานของบณัฑติ 
(4)  ความเหน็จากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทีม่าประเมนิหลกัสตูร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษต่อ 

  ความพรอ้มของนิสติในการเรยีนและสมบตัอิื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละ 
  การพฒันาองคค์วามรูข้องนิสติ 

(5)  ผลงานของนิสติที่วดัเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาท ิ(ก) จ านวนสื่อที่นิสติผลติได้ (ข) จ านวน
รางวลัทางสงัคมและวชิาชพี (ค) จ านวนกจิกรรมการกุศลเพื่อสงัคมและประเทศชาติ (ง) จ านวน       
กจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รทีท่ าประโยชน์ต่อสงัคม 
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3. เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
    นิสติจะขอรบัปรญิญาไดต้อ้งมคีุณสมบตัทิ ัว่ไป ดงันี้ 

1. มเีวลาเรยีนที่มหาวทิยาลยันี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา และมรีะยะเวลาศกึษาตามหลกัสูตร
อยา่งน้อย 3 ภาคการศกึษาปกตติามระบบทวภิาค และอยา่งมากไม่เกนิ 5 ปีการศกึษา 

2. สอบไดจ้ านวนหน่วยกติครบตามหลกัสตูร 
3. ไดค้่าคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 3.00 
4. สอบภาษาต่างประเทศได ้

 
    และนิสติตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะผูข้อรบัปรญิญามหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก2 ดงันี้ 

1. เสนอปรญิญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปรญิญา
นิพนธข์ ัน้สุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ์ที่บณัฑติวทิยาลยั
แต่งตัง้ 

2. ส่งปรญิญนิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
3. ผลงานปรญิญานิพนธ์จะต้องได้รบัการตพีมิพ์หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วน

หนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการหรอืเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรองแล ะมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) ทีเ่ป็นเรื่องเตม็ (Full Paper)  
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หมวดท่ี 6 การพฒันาอาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
1. มกีารปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครแูก่อาจารยใ์หม่ ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายของ  
    มหาวทิยาลยั/วทิยาลยั ตลอดจนในหลกัสตูรทีส่อน 

     2. สง่เสรมิอาจารยใ์หม้กีารเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอน และ 
        การวจิยัอยา่งต่อเนื่องโดยผ่านการท าวจิยั   
     3. การสนบัสนุนดา้นการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวชิาการและวชิาชพีในองคก์รต่าง ๆ  

 การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ รวมทัง้การลาเพื่อเพิม่พนู    
 ประสบการณ์ 
 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

     1. สง่เสรมิใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมการประชุมสมัมนาทางวชิาการ เขยีนบทความ และเขยีน 
         เอกสารประกอบการสอนอยา่งต่อเนื่อง 
     2. จดักจิกรรมเพื่อสง่เสรมิทกัษะ การเขยีนเอกสารต ารา และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นๆ 
     3. สง่เสรมิใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัการจดัการ 
         เรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลอยา่งสม ่าเสมอ 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
    1. สง่เสรมิการท าวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและมคีวาม 
        เชีย่วชาญในสาขาวชิาชพีเป็นรอง 
    2. ใหค้ณาจารยม์สี่วนร่วมทางการบรกิารวชิาการ และการน าเสนอผลงานในทีป่ระชุมระดบัชาต ิ
        หรอืนานาชาต ิ
    3. ใหค้ณาจารยม์สี่วนร่วมในการจดัท าวารสารทางวชิาการ และเขยีนบทความภาษาไทย และ 
        ภาษาองักฤษอยา่งสม ่าเสมอ 
    4. สง่เสรมิใหค้ณาจารยแ์ลกเปลีย่นความรูแ้ละท าวจิยัร่วมกบัคณาจารยส์ถาบนัอื่นทัง้ในและ 
        ต่างประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพ 
 

  1. การบริหารหลกัสตูร 
1. ด าเนินการบริหารหลกัสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ซึ่งบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตัง้จาก

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร คณาจารยป์ระจ า และผู้ทรงคุณวุฒจิากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อปฏบิตัหิน้าที่
ในการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน ตดิตามและประเมนิผลหลกัสตูร 

2. มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร การประชุมคณาจารยผ์ู้สอนก่อนการเปิดภาคเรยีน 
ระหว่างภาคเรียนและสิ้นสุดภาคเรยีน เพื่อวางแผน ก ากบั ติดตาม ประเมนิผล และพจิารณา
ปรบัเปลีย่นการจดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุตามวตุถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร 

3. มกีารประเมนิผลอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา ทุกภาคการศกึษาและใช้ผลการประเมนิเพื่อการ
เปลีย่นแปลงพฒันาใหด้ขี ึน้ 
 

  2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

         หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการสื่อสารวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ ไดร้บัการจดัสรร 
   งบประมาณประจ าปี งบประมาณแผ่นดนิและเงนิรายได ้เพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน โดยจะมกีาร 
   วเิคราะหค์่าใชจ้่ายและรายไดข้องหลกัสตูร มกีารจดัสรรงบประมาณรายได ้ใหส้อดคลอ้งกบัการวางแผน  
   การจดัหา การใชท้รพัยากรการเรยีนการสอนใหม้คีวามเหมาะสมและเอือ้ต่อการเรยีนรูข้องนิสติ 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
        วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคม ใชท้รพัยากรการเรยีนรู้ เช่นหนังสอื ต ารา สื่อการเรยีนการสอน 
เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑ์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้นิสิต
สามารถใชท้รพัยากรสนบัสนุนการเรยีนการสอนจากส านกัหอสมุดกลาง ส านกัสื่อและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคญั คือเ ครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการ เนื่องจากเป็น
หลกัสูตรที่ต้องเตรยีมความพร้อมให้แก่บณัฑติส่วนใหญ่ในการท างานจรงิในวงการการผลติสื่อ  จงึมี
ความจ าเป็นทีน่ิสติตอ้งมปีระสบการณ์การใช้งานเครื่องมอื อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์  ให้เกดิ
ความเข้าใจหลกัการ วธิีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทกัษะในการใช้งานจรงิ รวมทัง้การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศทัง้ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป ดงันัน้ต้องมีทรพัยากรขัน้ต ่าเพื่อ
จดัการเรยีนการสอน ดงันี้ 
1. มหีอ้งเรยีนทีม่สี ื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทนัสมยัเอื้อให้คณาจารยส์ามารถปฏบิตังิานสอนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
2. มหีอ้งปฏบิตักิาร ในการผลติสื่อ  ทัง้หอ้งปฏบิตักิารถ่ายท า  ห้องตดัต่อ  ห้องคอมพวิเตอร์ที่มคีวาม

พรอ้มทัง้วสัดุอุปกรณ์ และระบบซอฟตแ์วรท์ีส่อดคลอ้งกบัสาขาวชิาที่เปิดสอนอย่างพอเพยีงต่อการ
เรยีนการสอน รวมถงึหอ้งปฏบิตักิารส าหรบัการท าโครงงาน โดยมกีารบรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ 

3. มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
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ประกอบการสอนทีพ่รอ้มใชป้ฏบิตังิาน 
4. มหีอ้งสมุดหรอืแหล่งความรูแ้ละสิง่อ านวยความสะดวกในการสบืคน้ความรู้ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

ตลอดจนมหีนังสอื ต าราและวารสารในสาขาวชิาที่เปิดสอนทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งในจ านวนทีเ่หมาะสม โดยจ านวนต าราทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมมีากกวา่จ านวนคู่มอื 

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 วทิยาลยันวตักรรมสื่อสารสงัคมประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซือ้หนงัสอืและต าราที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อบริการให้อาจารยแ์ละนิสติได้ศึกษาค้นควา้ และใช้ประกอบการเรยีนการสอน ในการ
ประสานการจดัซือ้หนงัสอืนัน้ อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาจะมสี่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสอื 
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ทีจ่ าเป็น 
2.4 การประเมินความพียงพอของทรพัยากร 
       มเีจ้าหน้าที่ประสานงาน ท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือและต ารา พร้อมทัง้จะมี
เจา้หน้าทีด่า้นโสตทศันูประกรณ์ ซึง่จะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย ์และมกีารประเมนิ
ความเพยีงพอและความตอ้งการใชส้ื่อของอาจารยด์ว้ย 

 
3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 
      การคดัเลอืกคณาจารยใ์หม่ให้เป็นไปตามระเบยีบ และหลกัเกณฑ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร -
วโิรฒ โดยก าหนดใหค้ณาจารยใ์หม่ตอ้งมคีุณวุฒทิี่สอดคล้องกบัสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง โดย หลกัเกณฑ ์
วธิสีรรหา การจา้ง การบรรจุแต่งตัง้ การท าสญัญาจา้ง และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงาน
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 

คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรยีนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไ ว้
ส าหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร 
และไดบ้ณัฑติเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 
3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
      การแต่งตัง้คณาจารยพ์ิเศษหรือวทิยากรผู้เชี่ยวชาญ ถือว่ามีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นผู้
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตัิมาให้กบันิสติ โดยพจิารณาคุณวุฒ ิประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถทีส่อดคลอ้งกบัรายวชิา ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
 

4.  การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
      มกีารก าหนดคุณสมบตัขิองบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบ และต้องผ่านการ
คดัเลอืกใหแ้น่ใจวา่มคีุณสมบตัดิงักล่าวและมทีศันคตทิีด่ต่ีอการท างานกบัอาจารยแ์ละนิสติ 
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4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน 
           จดัอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน เพื่อเพิม่ทกัษะความรู้และประสบการณ์การปฏบิตังิานในศาสตร์ที่

เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนของวทิยาลยัฯ 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
คณะมกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการและนกัพฒันานิสติใหแ้ก่นิสติทุกคน โดยนิสติที่

มปีญัหาในการเรยีนสามารถปรกึษากบัอาจารยท์ี่ปรกึษาทางวชิาการได้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวชิาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดชัว่โมงว่าง (Office 
Hours) เพื่อใหน้ิสติเขา้ปรกึษาได ้นอกจากนี้ นกัพฒันานิสติจะเป็นที่ปรกึษากจิกรรมเพื่อให้ค าปรกึษา
แนะน าในการจดัท ากจิกรรมแก่นิสติ 
5.2 การอทุธรณ์ของนิสิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสยัเกี่ยวกบัผลการประเมินในรายวชิาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องต่อคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อดูผลการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได้  รวมทัง้สามารถยื่น
อุทรณ์ได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย 
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบณัฑิต 

1. มกีารจดัการส ารวจ หรอืน าขอ้มลูวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน มาใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการพฒันา และปรบัปรุงหลกัสตูร 

2. มกีารจดัการส ารวจความพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑติ เมื่อครบรอบหลกัสตูร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
พฒันา และปรบัปรุงหลกัสตูร 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการ
ประชมุเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร      

(2) มรีายละเอยีดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/
สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

     

(3) มรีายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา       

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

-     

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูท้ีก่ าหนดในมคอ.3 อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศกึษา 

     

(7) มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หรือการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินการที่รายงานใน 
มคอ.7  

-     

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน      

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือ
วชิาชพีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดร้บัการพฒันา
วชิาการ และ/หรอืวชิาชพีไมน่้อยกวา่รอ้ยละ50 ต่อปี      

(11) ระดบัความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/มหาบณัฑติใหม่ที่มี
ต่อคณุภาพหลกัสตูรเฉลีย่ไมน่้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

-     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที่มตี่อบณัฑติใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกวา่3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

1. ประเมนิรายวชิาโดยนิสติ (ใชแ้บบประเมนิ มศว ปค003 ผ่านระบบออนไลน์) 
          2. การประชุมร่วมของอาจารยใ์นหลกัสตูรเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และขอค าแนะน า 
             หรอืขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีม่คีวามรูใ้นการใชก้ลยทุธก์ารสอน 
          3. ประเมนิจากผลการเรยีนของนิสติ 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
 1. การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา ในแต่ละรายวชิา 

  2. การประเมนิการสอนของอาจารย ์จากการสงัเกตในชัน้เรยีนถงึวธิกีารสอน กจิกรรม งาน 
     ทีม่อบหมายแก่นิสติ โดยผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
  3. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรรวบรวมผลการประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการจดั 
     กจิกรรมเพื่อพฒันา/ปรบัปรุงทกัษะกลยทุธก์ารสอน 

 
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

1. ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรประเมนิหลกัสตูรหลงัสิน้สุดการสอนแต่ละปี โดยสอบถามนสิติใน
ชัน้ปีนัน้ๆ 

2. วทิยาลยันวตักรรมการสื่อสารสงัคมประเมนิหลกัสตูร โดยสอบถามนิสติชัน้ปีสุดทา้ย 
3. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประเมนิหลกัสตูร โดยสอบถามมหาบณัฑติใหม่ 
4. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประเมนิหลกัสตูร โดยสอบถามผูใ้ชม้หาบณัฑติใหม่ 
5. ผูท้รงคุณวฒุจิากภายนอกวพิากษ์หลกัสตูร 
6. ผูใ้ชม้หาบณัฑติประเมนิคณุภาพของมหาบณัฑติ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในด าเนินการประเมนิการ 

     ประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้(Key Performance Indicators)  ในหมวด 7 ขอ้ 7  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 
1. ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรจดัท ารายงานประเมนิผลหลกัสตูร 
2. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและผูส้อนจดัประชุม สมัมนา เพื่อน าผล

การประเมนิมาวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรและกลยทุธก์ารสอน 
3. ผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัสตูรกลยทุธก์ารสอน 
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