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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค

เฉพาะคือ (1) ศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม และ (2) พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรประยุกตใช

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (ระดับปริญญาตรี) เปนกรอบแนวทางดําเนินการ โดย

ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) บนฐานการมีสวนรวมของคณะ

ผูบริหารและคณาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน

กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน โดยไดดําเนินการวิจัยใน 4 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

และกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร 2) การพัฒนา (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม  

3) การประเมินผลและปรับปรุง (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม และ 4) การวิพากษหลักสูตร

การสื่อสารนวัตกรรม 

ผลการวิจัยสามารถจําแนกตามวัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัยไดดังนี้ 

(1) สมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรมคือ 1) มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณใน

เชิงวิชาชีพที่เหมาะสม 2) มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพร

นวัตกรรมอยางเปนระบบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 3) มีทักษะทางปญญาที่ครอบคลุม

ทักษะการรูสารสนเทศ  ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห ตลอดจนทักษะการคิดแกปญหา  

4) มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรูเทาทันและมีประสิทธิภาพ และ 6) มีทักษะการ

ปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม  

 

 



(2) เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสาร

นวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จําแนกรายละเอียดออกเปน 4 หมวดไดแก หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของ

หลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร และหมวด

ที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล คําอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
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This research and development study aims at developing the undergraduate 

curriculum for innovative communication, College of Social Communication Innovation at 

Srinakharinwirot University. It had 2 specific objectives: (1) identified the innovative 

communication professional competencies and (2) developed the Bachelor of Arts 

Program Major in Communication Innovation (Innovative Communication).This curriculum 

was the competency-based curriculum that used innovative communication professional 

competencies and Thai Qualifications Framework for Higher Education (Undergraduate) 

for framework to develop curriculum structure. The research procedure comprised  

4 main following steps: (1) analyzed the fundamental data and identified the curriculum 

purposes (2) drafting the innovative communication undergraduate program (3) 

evaluated and revised the draft of curriculum and (4) curriculum validation 

Two specific objectives were developed:  

(1) the innovation communication professional competencies were 1) have 

morality and code of professional standards for innovation communication 2) expertise in 

the knowledge of innovation communication that cover both theoretical and practical     

3) have intelligence skills that conclude information literacy, analytical thinking, 

synthesizing, and problem solving 4) human relation and responsibility 5) have numeric 

skills, communication skill, and ICT literacy and 6) have skillful professional practical in 

innovation communication and 

(2) the Bachelor of Arts Program Major in Communication Innovation (Innovative 

Communication) which consisted 4 sections: (1) General data (2) Specific of curriculum 

(3) Educational system, Operation, and Curriculum Structure and (4) Learning outcome, 

Teaching and Evaluating Strategies 
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ประกาศคุณูปการ 
 

ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางดียิ่งจาก

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ ครูผูสอนใหผูวิจัยไดรูวา..โลกนี้ยังมีอะไรใหเรียนรูอีก

มากมาย..และครูก็พรอมที่จะเรียนรูไปดวยกันกับศิษยเสมอ ผูชวยศาตราจารย ดร.ธีรพันธ         

โลหทองคํา ครูผูเชื่อใจและเปนที่ปรึกษาใหผูวิจัยมาตลอดระยะเวลา 10 ป และผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ครูที่สอนใหผูวิจัยรูวา..ทุกการทํางานยอมมีปญหาและทุกปญหายอมมี

ทางออกเสมอ ครูทั้งสามพรอมเสมอกับการใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น ตลอดจนชวยแกปญหา และ

สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของผูวิจัยมาโดยตลอดโดยไมเคยเบื่อหรือรําคาญในความขี้เกียจ โลเล 

และไมคงที่ของลูกศิษยคนนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

กับบทบาทของการเปนครูที่มีตอศิษยอยางไมสามารถประเมินคาได  

รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารยนงลักษณ วิรัชชัย และผูชวยศาสตราจารย ดร.

อัจฉรา วัฒนาณรงค กรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนํา และ

ขอเสนอแนะที่มีคุณคาเพื่อชวยทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ตลอดจนกราบ

ขอบพระคุณ รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ อีกหนึ่งครูที่เปดโอกาสใหผูวิจัยไดทําการวิจัย

และพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้โดยเชื่อมั่นวาผูวิจัยจะไมทําใหเสียใจ และกราบขอบพระคุณ

ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนตัวแทนภาคธุรกิจ และผูบริหาร คณาจารยวิทยาลัยนวัตกรรม

ส่ือสารสังคมทุกทานที่กรุณาเขารวมการสนทนากลุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการพรอมแสดง

ความคิดเห็นกันอยางเต็มที่เพื่อใหหลักสูตรมีความสมบูรณและชัดเจนมากที่สุด 

กราบขอบพระคุณครู อาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย และ

เพื่อนๆ ในสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรุนที่ 16 คุณพี่ที่ไมเคยปฏิเสธนองสาวคนนี้เมื่อรองขอ

ความชวยเหลือไมวาเรื่องอะไรก็ตาม ตลอดจนความเอาใจใสและความเชื่อมั่นที่มีใหนองสาวคนนี้

เสมอวา..ตองทําได..และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและศูนยบริการวิชาการที่ทําให

ผูวิจัยไดรูวา..คุณคาของตนเองนั้นอยูที่ตรงไหน.. 

ทายที่สุดนี้ขอขอบคุณแมผูสนับสนุนลูกเสมอ และนายสุรชัย แนวประเสริฐที่คอยเปน

ขวัญและกําลังใจใหผูวิจัยฝาฟนมาไดจนประสบความสําเร็จครบถวนตามกระบวนการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกดวยดี ประโยชนอันพึงไดรับจากปริญญานิพนธฉบับนี้ขอมอบเปนสิ่งบูชาแด

บุพการีและครูอาจารยซึ่งเปนผูวางรากฐานการศึกษาใหแกผูวิจัย รวมถึงผูมีพระคุณทุกทานที่ไดให
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 บทที่ 1 
 บทนํา 

 
ความสําคัญของปญหา 

     ปจจุบันอุดมศึกษาไทยกําลังประสบปญหาวิกฤติในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะดาน

คุณภาพการผลิตบัณฑิตที่ไมตอบสนองความตองการของแรงงาน/ระบบเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจาก

ผลการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เร่ือง การวิเคราะหสมรรถนะทางการศึกษา

ไทยในเวทีสากลประจําป พ.ศ.2550 (2551: 46-59) โดยการใชดัชนีของสถาบัน  International 

Institution for Management Development (IMD) เปนกรอบหลักในการวิเคราะห ผลการ

วิเคราะหประเด็นการตอบสนองตอตลาดแรงงาน เศรษฐกิจและการแขงขันพบวา การจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตอบสนองความสามารถในการแขงขันอยูในอันดับที่ 39 โดยได

คะแนนเฉลี่ย 4.46 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนซึ่งอยูในเกณฑตํ่า และเมื่อพิจารณายอนหลังในชวง

ระยะเวลา 4 ป ระหวาง พ.ศ.2547 - 2550 พบวา สมรรถนะในการตอบสนองความสามารถในการ

แขงขันมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ยกเวนในป พ.ศ.2548 โดยคะแนนเฉลี่ยในแตละปตํ่ากวา

คร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม บงชี้วา การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยจําเปนตอง

ปรับตัวอยางเรงดวนเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต ใหสามารถแขงขันในเวทีระดับสากลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งจากผลการศึกษาเรื่อง สาเหตุของการวางงานในเชิงโครงสรางของผูมี

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกองแผนงานและสารสนเทศ  กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน (2548: 63-64) พบวา ปจจัยภายในที่มีความสัมพันธกับสาเหตุการวางงานในเชิง 

โครงสรางคือ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ลักษณะของสถาบัน และการสมัครใจออกหางานทํา โดยผู

จบปริญญาตรีมีโอกาสวางงานในเชิงโครงสรางมากกวาผูจบสูงกวาปริญญาตรี ผูจบสาขา

วิทยาศาสตรมีโอกาสวางงานเชิงโครงสรางมากกวาสาขาวิชาอื่นๆ เพราะหลักสูตรสาขา

วิทยาศาสตรเนนในเชิงวิชาการหรือทฤษฎีมากกวาการนําไปประยุกตใชทํางานในระบบ

อุตสาหกรรมและบริการซึ่งเปนตลาดแรงงานสวนใหญของประเทศ  และผูจบการศึกษาใน

สถาบันการศึกษาของรัฐมีโอกาสวางงานในเชิงโครงสรางมากกวาผูจบจากสถาบันการศึกษาเอกชน 

เพราะสถาบันการศึกษาเอกชนมีความยืดหยุนในการเปดสอนหลักสูตรที่สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานมากกวาสถาบันการศึกษาของรัฐ 

   การแกปญหาดานการผลิตบัณฑิต เพื่อใหตอบสนองความตองการของแรงงานในภาค

เศรษฐกิจ วิธีการหนึ่งที่สําคัญคือ การใหความสําคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มความสามารถ ใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรค
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นวัตกรรม และใฝเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนสามารถสรางงาน ปรับตัวในโลกของงาน พึ่งพาตนเอง

และเปนประโยชนตอสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2546: 12) โดยรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนตองเนนใหนักศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู เกิดการพัฒนาไดเต็มตาม

ศักยภาพ เพื่อใหเปนบัณฑิตซึ่งพรอมดวยความรู ทักษะการปฏิบัติและคุณธรรม สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (แกไขเพิ่มเติม 2545) มาตรา 24 ที่ระบุวา 

“การจัดกระบวนการเรียนรู ตองมีการดําเนินการดังนี้  (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง

กับความสนใจและความถนัด ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ 

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ

แกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน 

ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง และ (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ

ความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา” อยางไรก็ตามการจะเกิดการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

ไดนั้น ผูสอนจะตองเห็นความสําคัญในการสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตาม

ศักยภาพ สงเสริมผูเรียนใหมีชองทางของการเรียนรูที่แตกตางกัน ผูสอนไมควรเนนความสําคัญของ

สาระที่ปรากฏในหลักสูตรหรือการบรรยายเนื้อหาสาระตามหลักสูตรมากเกินไปเพื่อใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 26)  

   กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) (2550: 3 – 4) ระบุ

ภาพของอุดมศึกษาไทยในอนาคตไวอยางชัดเจนวา “...ตองลดการขยายตัวอยางไมมีจุดสิ้นสุด เนน

คุณภาพ อุดมศึกษาตองเพิ่มบทบาทดานการเพิ่มผลิตภาพ เศรษฐกิจของกลุมวัยทํางาน เนน

การศึกษาตอเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม อุดมศึกษาตองสงเสริม

ผูสูงอายุใหยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic productivity)” ดังนั้น

สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมุงพัฒนาคนใหมีความ

สมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้

เปนไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (แกไขเพิ่มเติม 2545) และ

สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ระบุวา “..บัณฑิต

ระดับอุดมศึกษาตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ

ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถ 

แขงขันไดในระดับสากล รวมทั้งมจีิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึด

หลักคุณธรรม จริยธรรม...ทั้งนี้ตองมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลอง

กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
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คุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง...”

จึงอาจกลาวไดวา การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู 

ความสามารถในสาขาวิชาตางๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งสอดคลองกับความตองการของ

สังคมและผูเกี่ยวของ และมีความสัมพันธกับสภาวการณดานแรงงานเปนอยางมาก เนื่องจากเปน

การศึกษาในระดับที่สงเสริมวิชาชีพสําหรับผูเรียนเพื่อออกไปสูโลกของการทํางาน และไดรับ

ผลกระทบโดยตรงกับสภาพการณเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และภาวะวิกฤติของธุรกิจมาก

ที่สุด ดังนั้น การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงควรเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่สําคัญประการ

หนึ่งคือ ความสามารถในการแสวงหาความรู เพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนดรูปแบบการเรียนรูได

ดวยตนเอง และสามารถประเมิน เลือกใชขอมูลขาวสารตางๆ ที่แพรสะพัดเขามาในการรับรูของ

ผูเรียนไดอยางเหมาะสม สงผลใหผูเรียนมีเครื่องมือสําคัญซึ่งเปนภูมิคุมกันในการเผชิญกับ

ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกยุคปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  การเปลี่ยนผานจากระบบเศรษฐกิจสังคมแบบดั้งเดิมเขาสูยุคเศรษฐกิจสังคมฐานความรู

ทําใหเร่ืองของทุนมนุษยไดกลายมาเปนทรัพยากรที่สําคัญในการกอใหเกิดการไดเปรียบทางการ

แขงขันเชิงธุรกิจ กลาวคือสังคมและเศรษฐกิจในอนาคตจะตองพึ่งพาความรูมากขึ้น โดยงานและ

องคการตางๆ จะตองพึ่งพาความรูของคนมากกวาเครื่องจักร มีการพัฒนางานที่ตองใชสมองมาก

ข้ึน การใชแรงงานจะลดปริมาณลง งานดานการบริการจะมีการเติบโตมากขึ้นดวย อุตสาหกรรม

จําเปนตองพึ่งพาความสามารถของมนุษย การพัฒนาอยางรวดเร็วของคอมพิวเตอร การสราง

เครือขายการติดตอส่ือสารชวยทําใหขอมูลตางๆ ถูกแบงปนและสื่อสารไปไดทั่วทุกมุมโลก         

(นิสดารก เวชยานนท. 2549: 15) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยความรู จะกอใหเกิดความทาทายใหมๆ 

ตอธุรกิจ  เพราะตลาดจะมี ลักษณะที่ เกี่ยวของกันและเปดกวางในระดับสากลมากขึ้น 

ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูใหสัมพันธกับความตองการของตลาด และการสรางสภาวะ

แวดลอมที่เหมาะสมตอการทํานวัตกรรมลวนเปนหัวใจสําคัญ ของการสรางความสามารถในการ

แขงขัน   เศรษฐกิจฐานความรูกอใหเกิดโอกาสใหมๆ  แกผูประกอบการ ในขณะเดียวกัน

ผูประกอบการเองก็ตองเรียนรูที่จะปรับตัวและใชประโยชนจากเศรษฐกิจรูปแบบใหมนี้ในการสราง

มูลคาเพิ่มในองคกรของตน  เพราะในขณะที่วงจรชีวิตของสินคาและผลิตภัณฑส้ันลง อัน

เนื่องมาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและอุปสงคที่รวดเร็ว ผูประกอบการจะตองใช

ทุนในการผลิตมากยิ่งขึ้นทั้งในแงของการแสวงหาเทคโนโลยีใหม  และการใชจายเพื่อปรับ

กระบวนการผลิตใหมอันจะตองดําเนินการโดยเร็วเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขันและ

รักษาฐานลูกคาเอาไว แตอยางไรก็ตาม ในภาคธุรกิจในปจจุบัน ยังมีบางองคกรที่ไมไดมุงเนนใน

เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑหรือแสวงหาเทคโนโลยีทางการผลิตใหม เพียงแตหันมาใหความสนใจกับ
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เทคนิควิธีทางการสื่อสารการตลาดในรูปแบบอื่นๆ เพื่อมุงเนนการรักษาตลาดเอาไวอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน  เชน การปรับตราสินคา (Rebranding) การใชการโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ และ

การใชกลยุทธการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการครบวงจร ซึ่งการประกอบธุรกิจใน

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู คุณลักษณะสําคัญขององคกรที่จะสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืนนั้น ควร

จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากองคกรในยุคโลกาภิวัตนที่มองโลกวาเปนหนึ่งเดียว เปนตลาดที่มี

ความคลายคลึงกันทั้งหมด หรือองคกรในแบบ “Multinational” ที่มองถึงความหลากหลายของ

ตลาดที่มีความแตกตางกันมาเปนองคกรแบบ “Meta - national" (นิสดารก  เวชยานนท. 2549: 

17-21; อางอิงจาก Doz, Santos and Williamson. 2001) ที่ไดเปรียบเทียบวา โลกเหมือนกับผาใบ

ผืนใหญที่ปกคลุมทั้งโลก ซึ่งองคการแบบนี้จะดึงพลังตางๆ ทั้งที่เปนสวนรวมและสวนที่แตกตางที่

กระจายอยูบนผืนผาใบโลกใหมารวมกันสรางพลังอํานาจอยางรวดเร็วและทําใหเกิดองคความรู

หรือนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ 

 จากลักษณะของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะเห็นไดวา ความรูทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีนับเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคมอยาง

รวดเร็ว เพราะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปรียบเสมือนเปนแหลงปฐมภูมิในการผลิตความรูใหม 

(Knowledge creation) (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. ม.ป.พ.: 14) ทั้งนี้

จากความสําคัญที่เพิ่มมากขึ้นของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น สงผลใหประเทศตางๆ ทั้ง

ประเทศพัฒนาแลว ประเทศอุตสาหกรรมใหม หรือประเทศคูแขงที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกับ

ประเทศไทย ลวนแตจัดใหการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเปาหมาย

แรกๆ ของการพัฒนาประเทศหรือเปนวาระแหงชาติ อยางไรก็ตามความไดเปรียบจากการมี

ความสามารถในการเขาถึงตลาดโลก และการผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานนั้นพบวา ในปจจุบันไม

เพียงพอตอการแขงขันกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศที่มีความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีที่ตางก็มีความสามารถดังกลาวอยูในระดับใกลเคียงกัน ดังนั้นการที่ประเทศเหลานี้จะ

สามารถรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของตนเองใหเหนือประเทศอื่นๆ ไดอยางยั่งยืนนั้น

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง

รากฐานความรูใหแกคนในประเทศหรือสรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในระบบสังคมนั่นเอง ซึ่งสอดคลอง

กับรายงานการศึกษาของ World Economic Forum (WEF) (สํานักงานพัฒนาดานนวัตกรรม. 

2547: 14-15) ที่ไดศึกษาเพื่อวัดระดับความสามารถดานนวัตกรรม (Innovation capacity) โดย

พิจารณาจากดัชนียอย 4 ประเภท ไดแก 1) สัดสวนของนักวิทยาศาสตรและวิศวกร  2) นโยบาย

ดานนวัตกรรม  3) สภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการสรางเครือขายนวัตกรรม และ 4) ความ
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เชื่อมโยง ซึ่งพบวา ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับความสามารถทางดาน

นวัตกรรมของประเทศในระดับที่สูงมาก กลาวคือ ความสามารถทางดานนวัตกรรมจะเติบโตควบคู

ไปกับความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงผลใหสามารถยกระดับความเปนอยูและรายได

ของประชาชนภายในประเทศใหสูงขึ้นได 

   เมื่อนโยบายการพัฒนาประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเพื่อ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน  จึงสงผลใหการดําเนินธุรกิจในอนาคตจําเปนอยาง

ยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับเร่ืองของการสรางหรือพัฒนานวัตกรรมทั้งในรูปของเทคโนโลยี 

ผลิตภัณฑ วิธีการ ตลอดจนแนวคิดใหมๆ อยางไรก็ตามถาพิจารณาในระบบนวัตกรรมอยางแทจริง 

หรือพิจารณาในกลยุทธหลักที่ 4 เรื่องของการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตามแผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ.2547 – 2556) ที่มุงเนนการกระตุน

ใหประชาชนตระหนักในความสําคัญ มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อใหเกิดแรงสนับสนุนในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามแนวทางปฏิบัติ “ใหแรงจูงใจ

ส่ือมวลชนในการพัฒนาเนื้อหาและสาระดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ

ชีวิตประจําวันและที่สงเสริมการพัฒนาความสามารถในอุตสาหกรรมเปาหมาย และเผยแพรโดย

เนนวิธีการนําเสนอใหมีความนาสนใจผานสื่อตางๆ อยางมีประสิทธิภาพเชน ส่ือโทรทัศน 

วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ และสื่ออินเตอรเน็ต เปนตน เพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 2547: 57 – 

59) จะเห็นไดวา กระบวนการสื่อสารซึ่งเปนเรื่องของการสรางปฏิสัมพันธทั้งในดานการใหขอมูล  

ชักจูงใจ กระตุนการมีสวนรวม ตลอดจนสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการนําเอา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชอยางถูกตอง หรือกระบวนการในการแนะนํานวัตกรรมรูปแบบ

ตางๆ เขาสูระบบสังคมนั้นเปนสิ่งที่มีความสําคัญและมีบทบาทอยางมากในการสนับสนุนให

กลุมเปาหมายหรือบุคคลทั่วไปเกิดการรับรู หรือเกิดการยอมรับในนวัตกรรมรูปแบบตางๆ ได

โดยงาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกรชาวสวีเดนของ  

เพทรินี่ และคณะ (Roger. 1993: 207; Citing Petrini; & Co. 1968) ที่พบวาชองทางการสื่อสาร
เพื่อใหเกิดการรับรูและยอมรับนวัตกรรม แตกตางกันไปตามระดับความซับซอนของนวัตกรรม 

กลาวคือ นวัตกรรมที่ไมซับซอนสามารถใชชองทางการเผยแพรผานสื่อมวลชน เชน นิตยสาร

การเกษตร ก็ไดรับผลเปนที่นาพอใจ แตในกรณีที่นวัตกรรมมีความซับซอน การใชส่ือประเภท 

ส่ือบุคคล เชน เจาหนาที่พัฒนาการเกษตรทําหนาที่เผยแพรนวัตกรรมจะมีประสิทธิภาพมากกวา

และทําใหเกษตรกรเกิดการยอมรับนวัตกรรมไดเร็วกวา ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การสรางการรับรู

หรือการยอมรับนวัตกรรมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในดานการสื่อสาร 
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ซึ่งมีความรอบรูอยางลึกซึ้งทั้งในดานการสื่อสาร ดานนวัตกรรม และดานการแพรกระจายนวัตกรรม 

บุคคลในลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา “นักสื่อสารนวัตกรรม” ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกตางไปจาก  

นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ หรือนักสื่อสารองคกรโดยทั่วไป และเปนบุคคลสําคัญในการทํา

หนาที่ส่ือสารและสรางการยอมรับนวัตกรรมใหประสบความสําเร็จ  ตัวอยางที่สะทอนถึงการ

เผยแพรนวัตกรรมที่ไมประสบความสําเร็จ เชน ปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีซึ่งเปนประเทศ

ผูนําทางดานนวัตกรรม แตการเผยแพรและทําใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมภายในประเทศเยอรมนี

เองกลับอยูในระดับตํ่า ซึ่งหมายความวานักประชาสัมพันธหรือนักสื่อสารองคกรที่มีอยูนั้นยังไม

เขาใจบทบาทที่ชัดเจนในการจะเปนนักสื่อสารนวัตกรรม ตลอดจนนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

หรือนักเทคโนโลยีก็ไมไดเขาใจในศาสตรของการสื่อสารมากเพียงพอจึงเกิดเปนความเหลื่อมลํ้าของ

องคความรูที่ไมชัดเจนในปจจุบัน (David Nordfor. 2006: Online) จากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้

เองจึงสงผลใหเร่ิมมีการศึกษาและใหความสําคัญกับเร่ืองของการสื่อสารนวัตกรรมอยางจริงจัง

หลายประเทศในทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศเยอรมนี และประเทศสวีเดน 

   ปจจุบัน ในขณะที่ตางประเทศ เร่ิมใหความสําคัญกับการพัฒนาองคความรูทางดานการ

ส่ือสารนวัตกรรม  แตในประเทศไทยยังไมมีการกลาวถึงองคความรูในดานนี้โดยพบวา ยังไมมี

หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการสื่อสารนวัตกรรมโดยเฉพาะ คงมีเพียงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางดาน

นิเทศศาสตรโดยรวม ซึ่งจากการสํารวจของผูวิจัย พบวามีการเปดสอนทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

และมหาวิทยาลัยเอกชน รวมทั้งสิ้น 48 แหง แบงออกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แหงมหาวิทยาลัย

เอกชน 18 แหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 22 แหง และสามารถจําแนกจํานวนสถาบันตามสาขาวิชา

ของคณะนิเทศศาสตร ไดดังนี้ 1) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ มีการเปดสอนอยู 22 แหง  

2) การหนังสือพิมพและวารสารศาสตร มีการเปดสอนอยู 13 แหง 3) วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน มีการเปดสอนอยู 11 แหง 4) การสื่อสารมวลชน มีการเปดสอนอยู 7 แหง 5) การ

ภาพยนตร การถายภาพ วีดีทัศน มีการเปดสอนอยู 6 แหง 6) การจัดการสารสนเทศ มีการเปดสอน

อยู 3 แหง 7) นิเทศศาสตรธุรกิจ การจัดการการสื่อสาร มีการเปดสอนอยู 3 แหง 8) การละคร มีการ

เปดสอนอยู 2 แหง 9) วาทนิเทศ มีการเปดสอนอยู 1 แห ง และ 10) ทัศนศาสตร มีการเปดสอนอยู 

1 แหง (ดรุณี หิรัญรักษ. 2543: ออนไลน) ซึ่งจากสาขาดังกลาวขางตนนี้จะเห็นไดวา หลักสูตรที่เปด

สอนอยูในปจจุบันมีเปาหมายเพื่อผลิตบุคคลในสายวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานในฐานะนัก

โฆษณา ประชาสัมพันธ นักหนังสือพิมพ นักขาว ผูกํากับภาพยนตร หรือนักสื่อสารมวลชน เปนตน

นอกจากนั้นในสวนของหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยพบวา ในปจจุบันมี

หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการสื่อสารเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร (Communication Design Program) คณะศิลปกรรมศาสตร ซึ่งเปน
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หลักสูตรที่ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนทางดานการออกแบบการสื่อสารผานสื่อ หรือ

ระบบคอมพิวเตอรในลักษณะการออกแบบกราฟฟคเพื่อผลิตชิ้นงานทั้งที่เปนสิ่งพิมพ วีดีทัศน 

ตลอดจนเว็บเพจคอมพิวเตอร (มศว โลกทัศน. 2546: ออนไลน) จึงอาจกลาวไดวา หลักสูตรทางดาน

นิเทศศาสตรหรือการสื่อสารที่มีการเปดสอนอยูนี้ ยังไมมีสถาบันใดที่เปดสอนหลักสูตรทางดานการ

ส่ือสารนวัตกรรม โดยตรง สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการ

ส่ือสารนวัตกรรม ซึ่งเปนหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการสื่อสาร

และเผยแพรนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไทย ใน

การสรางความเขาใจและยอมรับนวัตกรรมประเภทตางๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนาทั้งตอตนเอง 

ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติตอไป 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เมื่อ ป พ.ศ. 2550 

โดยไดกําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคมใหเปน “องคกรแหงการเรียนรูที่สราง

บุคลากรใหเปนผูนําดานเทคโนโลยีการสื่อสารในระดับสากล ที่มีคุณธรรม จริยธรรม อันกอใหเกิด

สังคมการเรียนรูที่ยั่งยืน” โดยในระยะแรก วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไดเปดสอนหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตจํานวน 3 วิชาเอกไดแก วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร วิชาเอกคอมพิวเตอร

เพื่ อการสื่อสาร  และวิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมี เดีย  และหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล ซึ่งเมื่อวิเคราะหความสอดคลองของหลักสูตรที่

มีการเปดสอนอยูกับวิสัยทัศนของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม พบวายังขาดการดําเนินงานเปด

สอนหลักสูตรทางดานการสื่อสารที่จะสามารถนําสังคมไปสูการเรียนรูนวัตกรรมไดอยางยั่งยืน 

ดังนั้น หากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไดเปดสอนหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมก็จะมีสวน

สําคัญที่สามารถตอบสนองตอวิสัยทัศนในการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรม ผูวิจัย

ในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความรูในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและมี

ความเขาใจในสาระของการสื่อสารนวัตกรรม จึงเห็นความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว 

ซึ่ง คณะผูบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมฯ ใหความสนใจและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใน

คร้ังนี้ 

เนื่องจากหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม มีจุดเนนสําคัญในดานการพัฒนาสมรรถนะที่ทํา

ใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร และการบูรณาการองคความรูทางดานนวัตกรรม เพื่อ

เผยแพรกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการพัฒนาหลักสูตรแบบเนน

สมรรถนะ (Competency - based curriculum) ซึ่งเปนการพัฒนาหลักสูตรบนฐานของแนวคิดที่

ยึดความสามารถเฉพาะของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหแนใจวาผูที่จบการศึกษาในระดับหนึ่งๆ นั้นมี

คุณลักษณะ ทักษะและความสามารถในดานตางๆ เปนไปตามตองการวิธีการ พัฒนาหลักสูตร 
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จึงเริ่มตนจากการศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม เพื่อกําหนดเกณฑความสามารถที่

ผูเรียนพึงกระทําหรือเกณฑสมรรถนะในดานตางๆ ที่ผูเรียนตองแสดงออกในแตละระดับชั้นป  และ

ทักษะและความสามารถในแตละระดับนั้นจะถูกกําหนดใหมีความตอเนื่องกัน โดยเริ่มจากทักษะ

และความสามารถเบื้องตนกอนเพื่อเปนฐานสําหรับการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดบัสูง

ตอไป (อัจฉริยา วัชราวิวัฒน. 2544: 47, เอกรินทร ส่ีมหาศาล. 2545: 200-205, เทพนคร ทาคง. 

2546: 45; อางอิงจาก Sowell.1996: 55-59)  

 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะนี้ มีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  ซึ่ ง เปนแนวทางใหม ในการพัฒนาหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดขึ้น เพื่อเปน

กลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไวไปสู

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมุงเนนในเรื่องของผลผลิตและผลลัพธการเรียนรูอันไดแก 

คุณภาพและมาตรฐานของผูสําเร็จการศึกษาเปนสําคัญ มีการจัดกลุมผลการเรียนรูที่คาดหวัง ที่จะ

ใหบัณฑิตเรียนรู และสามารถทําไดหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยครอบคลุมมาตรฐานผลการ

เรียนรูอยางนอย 5 ดาน ไดแก 1. ดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  2. ดานความรู  

ความสามารถในการจําและนําเสนอขอมูล 3. ดานทักษะทางความคิดและเชาวปญญา  4. ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ดานทักษะการวิเคราะหและการ

ส่ือสาร  ซึ่งมาตรฐานทั้ง 5 ดานดังกลาวนี้ ผูวิจัยนํามาเปนกรอบกําหนดเปาหมายพื้นฐานในการ

พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีคร้ังนี้ 

 จากเหตุผลและความสําคัญของการสื่อสารนวัตกรรม การพัฒนาหลักสูตรแบบเนน

สมรรถนะ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ตามที่กลาวมา ผูวิจัยได

นํามาเปนแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมุงมั่นที่จะใหเปนหลักสูตรที่

ตอบสนองในเรื่องขององคความรูที่เนนการบูรณาการศาสตรทางการสื่อสาร นวัตกรรมและการ

แพรกระจายนวัตกรรม ตลอดจนตอบสนองในสวนของการเปนปจจัยที่จะชวยขับเคลื่อนสังคม

เศรษฐกิจฐานความรูไดอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุงเนน

การพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะตามความตองการของลักษณะงานในบริบทสังคมไทยอยาง

แทจริงเพื่อใหไดมาซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน และมาตรฐานผลการเรียนรูที่สามารถ

ตอบสนองคุณภาพการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค

เฉพาะดังนี้ 

     1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม 

     2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสาร

นวัตกรรม  สําหรับนิ สิตระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัย                  

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
   การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม ในครั้งนี้ทําใหไดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร  วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีคุณภาพและมีกระบวนการในการพัฒนา

หลักสูตรที่เปนระบบ และตอบสนองตอความตองการกําลังคนในโลกของการทํางานไดอยางชัดเจน

และเปนรูปธรรม และเปนการนํานโยบายการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยไปสูการปฏิบัติโดยนํามากําหนดเปนกรอบ 

ในการพัฒนาหลักสูตร และกําหนดเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผลการเรียนรูของ

หลักสูตร  ซึ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนี้สามารถใชเปนแนวทางใหสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได

นําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา

อ่ืนๆ ไดดวย รวมทั้งสามารถประยุกตใชในการพัฒนาสมรรถนะหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคใน

สาขาวิชาชีพอื่นๆ ไดดวย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
   การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งนี้มีขอบเขตการดําเนินการดังนี้ 

    1. ในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปมีองคประกอบของหลักสูตรและ

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานเฉพาะ หมวด

วิชาเอก หมวดวิชาโท และหมวดวิชาเลือกเสรี แตเนื่องจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ มีเจตนาที่จะ

นําไปใชเปดสอนในวิทยาลัยนวัตกรรมนวัตกรรมสื่อสารสังคมซึ่งมีโครงสราง กรอบของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการพัฒนา
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หลักสูตรเฉพาะในหมวดวิชาพื้นฐานบังคับสําหรับวิชาเอก โครงสรางของหมวดวิชาเอก และ

รายวิชาในหมวดวิชาเอกเทานั้น ซึ่งมีจํานวนหนวยกิต รวมทั้งสิ้น 59 หนวยกิต เพื่อใหวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคมสามารถนําผลที่ไดจากการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ไปใชไดทันที โดยไม

กระทบกับโครงสรางของหมวดวิชาเอกอื่นๆ ที่ไดดําเนินการเปดสอนไปแลว รวมทั้งวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคมสามารถนําหลักสูตรนี้เสนอตอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตาม

ข้ันตอนไดตามระบบโดยไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรวิชาเอกเดิม  

     2. เนื่องจากหลักสูตรนี้ เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี การพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน

ของนักสื่อสารนวัตกรรม ในการวิจัยนี้ จึงเปนสมรรถนะเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพ

ของผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเทานั้น 

     3.  การนําเสนอรูปแบบหลักสูตร  มีโครงสรางการนําเสนอตามรายละเอียด

เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2543 โดยแบงเปน 4 หมวด ดังนี้ 

    หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วิชาเอก 

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จ

การศึกษา สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามา

พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ผลกระทบจากสถานการณภายนอกตอการพัฒนาหลักสูตรและ

ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

     หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ประกอบดวย ความสําคัญ ปรัชญา และ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

ประกอบดวย ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการหลักสูตร หลักสูตร (จํานวนหนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร- ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ข.วิชาพื้นฐานเฉพาะ ค.หมวดวิชาเอก ง.หมวดวิชาโท 

จ.หมวดวิชาเลือกเสรี และแผนการศึกษา) องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

(การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) และขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือการศึกษาเฉพาะ

รายบุคคล 

     หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ประกอบดวย การพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะ
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การปฏิบัติทางวิชาชีพ) คําอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

     4. การวิจัยครั้งนี้ ใชกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ โดยบูรณาการ

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่ เนนวัตถุประสงคกับองคประกอบพื้นฐานของหลักสูตร และ

กระบวนการในการจัดการศึกษาแบบเนนสมรรถนะ ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ 

1) ข้ันตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐานและกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร 

2) ข้ันตอนการพัฒนา (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

3) ข้ันตอนการประเมินผลและปรับปรุง (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

4) ข้ันตอนการวิพากษหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

     ทั้งนี้ในทุกขั้นตอน ผูวิจัยใหความสําคัญกับการเขามามีสวนรวมของคณะผูบริหารและ

คณาจารยจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนสําคัญ 

โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่จะกําหนดและสรุปผลการคนพบในแตละขั้นตอนจนนําไปสูการไดมา

ซึ่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ ทั้งนี้เพราะหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมที่มีการจัดทําขึ้นเปนหลักสูตรที่

นําไปใชจริง โดยเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอก

การสื่อสารนวัตกรรม ของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจะ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2554  

 

ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย 
   หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในครั้งนี้เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยใช

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ และอางอิงรูปแบบการนําเสนอตามแนวทางการ

ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอตกลง

เบื้องตนเกี่ยวกับผลการวิจัยคือ สมรรถนะที่จําเปนของนักสื่อสารนวัตกรรมนั้นจะถูกนําเสนออยูใน

สวนของคุณลักษณะที่พึงประสงคและมาตรฐานผลการเรียนรูในรายละเอียดเอกสารโครงสราง

หลักสูตร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
   นวัตกรรม (Innovation)  หมายถึง ส่ิงใหมหรือวิธีการใหมที่นําไปสูการสรางคุณคา/ความ

เชื่อ /คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นทั้งในระบบเศรษฐกิจและ/หรือสังคม   
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                นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation) หมายถึง รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/

แนวคิด ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ ทางการสื่อสาร 

    การสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communication) หมายถึง กระบวนการในการสราง

ปฏิสัมพันธ/แนะนํา/ถายทอดสิ่งใหมๆทั้งที่เปนผลจากการวิจัยและพัฒนา หรือจากการคิดคนบน

ฐานเทคโนโลยีและเชิงพาณิชย ตลอดจนแนวคิด คุณคา/ระบบองคความรูใหมๆเขาสูระบบสังคม

โดยมีเปาหมายเพื่อสรางการตระหนักรูและการยอมรับหรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอื่นตาม

เปาหมายของการสื่อสารเปนสําคัญ 

   การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม (Curriculum Development for Innovation 

Communication) หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ ซึ่งจัดทําขึ้นโดยมุงเนน

การศึกษาสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวกับการสื่อสารนวัตกรรมและนํามา

กําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําที่

แสดงถึงคุณภาพ เพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิต และสื่อสารใหหนวยงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของ

ไดเขาใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มที่

ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวัง

ไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึง

มาตรฐานผลการเรียนรูไดอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 

    สมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจาก

ความรู ความเขาใจ ทักษะ/การปฏิบัติ และคุณลักษณะดานอื่นๆ ที่ทําใหสามารถปฏิบัติงานในเชิง

วิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพในสายงานการสื่อสารนวัตกรรม ทั้งนี้เขียนอธิบายไวในสวนของ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และมาตรฐานผลการเรียนรูในเอกสารโครงสรางหลักสูตร 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

   การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการดังนี้ 

1. ความเปนมาของหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม “Innovative communication” 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการแพรกระจายนวัตกรรม 

2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรระดับปริญญาตรีในประเทศไทย 

3. แนวคิดในการจัดทําหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรเนนสมรรถนะ 

3.1 แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเนนสมรรถนะ  

3.3 แนวคิดและความหมายของสมรรถนะ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขาการสื่อสาร 
5. กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1. ความเปนมาของหลักสูตรการส่ือสารนวัตกรรม “Innovative communication” 
   จากการถดถอยของภาวะทางเศรษฐกิจสงผลใหความตองการในเรื่องของ “นวัตกรรม” 

ไดรับการกลาวถึงกันอยางกวางขวาง ความสามารถในการสรางสรรคหรือการแนะนํา/สรางคุณคา 

ตลอดจนถายทอดแนวคิด/วิธีการ/ผลผลิตตางๆที่เปนสิ่งใหมๆไปสูกลุมเปาหมายหรือสังคม

โดยรอบอยางมีระบบไดกลายมาเปนประเด็นหลักที่ชวยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ถึงแมวา “นวัตกรรม” จะเขามามีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจในปจจุบันอยางมากแตจํานวน/ปริมาณของสิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑใหมๆที่

เกิดขึ้นไมไดเปนผลที่จําเปนตอการสรางความตระหนักรูเชิงสาธารณะหรือตอการสรางความสําเร็จ

ทางเศรษฐกิจซ่ึงมีผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวนี้อยางกวางขวางที่ระบุวา ในสภาพ

เศรษฐกิจของตะวันตกนั้นประสบปญหากับการขาดแคลนเรื่องของการสื่อสารนวัตกรรมมากกวา

การขาดแคลนในเรื่องของตัวการคิดคน/ประดิษฐส่ิงใหมๆเอง (Simone Huck;2006)  
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   จากสถานการณดังกลาวกอใหเกิดการตั้งคําถามกันอยางกวางขวางในประเด็นเกี่ยวกับ

การแพรกระจายนวัตกรรม “Innovation diffusion” การสื่อสารและการใหคําอธิบาย สรางความ

เขาใจหรือกระบวนการในการแนะนํา/สรางคุณคา ตลอดจนการถายทอดแนวคิด/วิธีการ/ผลผลิต

ตางๆที่เปนสิ่งใหมๆไปยังกลุมเปาหมาย ผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดกลายมาเปนประเด็น

สําคัญที่เขามามีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน สงผลใหนักสื่อสารหรือผูที่ทําหนาที่

เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญไดกลายมาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตามลําดับ เพราะนัก

ส่ือสารนวัตกรรมโดยเฉพาะในกลุมที่เปนสื่อสารมวลชนนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความ

เชี่ยวชาญที่หลากหลายครอบคลุมในทุกมิติของนวัตกรรมไมวาจะเปนเชิงเทคนิค เชิงธุรกิจเพื่อ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เชิงกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องของการคุมครอง/ลิขสิทธิ์ตางๆ 

ตลอดจนมิติทางดานการเมืองอันจะสงผลตอการยอมรับนวัตกรรมในลักษณะ รูปแบบหรือ

ระยะเวลาที่แตกตางกัน โดยกลุมคนเหลานี้จะมีบทบาทในการประเมินนวัตกรรมเพื่อนํามาสูการ

กําหนดแนวทางและรูปแบบในการนําเสนอไปสูสายตาสาธารณชนในวิถีทางที่เหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดตอไป  ในสวนของนักสื่อสารที่ประกอบวิชาชีพอยูในภาคธุรกิจและสถาบันวิจัย

และพัฒนาตางๆครอบคลุมทั้งในสวนของนักสื่อสารองคกร นักการตลาด นักประชาสัมพันธ  

เปนตน ก็จําเปนที่จะตองเขามามีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกใชรูปแบบการสื่อสาร

นวัตกรรมตางๆขององคกรเพิ่มมากขึ้น  กลาวคือ กลุมคนเหลานี้ตองเพิ่มบทบาทและให

ความสําคัญกับการทําความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมตางๆภายในองคกรเพื่อจัดรูปแบบการ

นําเสนอที่เหมาะสมตามลักษณะของนวัตกรรม อยางไรก็ตามในสวนของนักสื่อสารที่ประกอบ

วิชาชีพในภาคธุรกิจดังกลาวนั้นยังมีบทบาทที่สําคัญมากกวาการสื่อสารกับคนภายนอกองคกร

หรือประสานงานรวมกับส่ือสารมวลชนเทานั้น กลาวคือนักสื่อสารองคกรในบางครั้งยังมีความ

จําเปนที่จะตองสื่อสารกับบุคลากรภายในองคกรของตนเพื่อสรางความเขาใจ ตลอดจนสรางการ

ยอมรับในนวัตกรรมใหมที่องคกรตองการนําเขามาปรับใชเพื่อพัฒนาการทํางานของหนวยงานให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ผูเชี่ยวชาญทางดานการสื่อสาร

องคกรจึงเปนบุคคลแรกที่จะพิจารณา กําหนดหรือวาดภาพของนวัตกรรมวาควรจะเปนอยางไร 

และควรจะทําการสื่อสารหรือแพรกระจายออกไปในลักษณะใดเปนสําคัญ (Claudia Mast, 

Simone Huck, and Ansgar Zerfass. 2005:3) เพื่อใหเกิดการยอมรับทั้งในสวนที่เปนนวัตกรรม

จากภายในองคกรที่ตองการสื่อสารกับสาธารณชนภายนอก และนวัตกรรมจากภายนอกองคกรที่

ตองการสื่อสารกับบุคลากรภายใน 

จากความสําคัญดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา องคความรูในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะ

ในเรื่องที่เกี่ยวกับส่ิงใหมๆหรือที่เรียกวา “การสื่อสารนวัตกรรม” (Innovative communication) นั้น
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ไดเขามามีบทบาทมากขึ้นในปจจุบัน จากการสํารวจองคความรูเกี่ยวกับเร่ืองของการสื่อสารกับ

นวัตกรรมนั้นพบวา ประเด็นที่มีการพูดถึงกันในปจจุบันนั้นมาจาก 2 กลุมนักวิชาการหลักๆใน

ตางประเทศคือ  (1) กลุมนักประชาสัมพันธ  (กลุมนักวิชาการประเทศเยอรมนี) ซึ่งมอง

ความสัมพันธของการสื่อสารกับนวัตกรรมในเชิงธุรกิจ ดังนั้นจึงใหคําจํากัดความของคําวา การ

ส่ือสารนวัตกรรม เปนเรื่องของกระบวนการในการสรางปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณระหวางองคกร 

กลุมธุรกิจหรือหนวยงานตางๆกับผูมีสวนไดสวนเสียหรือกลุมเปาหมายของเขาภายใตขอตกลงใน

เร่ืองที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ และ/หรือเทคโนโลยีใหมๆ และ (2) กลุมนักสื่อสารมวลชน (กลุม

นักวิชาการประเทศสวีเดน) ซึ่งมองเรื่องของการสื่อสารกับนวัตกรรมในมุมมองของนักปฏิบัติ 

(Journalism) จึงใหความสําคัญกับการพูดถึงองคความรูเกี่ยวกับนําเสนอขาวสารนวัตกรรมผาน

ระบบสื่อสารมวลชนบนฐานแนวคิดของวารสารศาสตรนวัตกรรม (Innovation journalism) เปน

หลัก (Simone Huck. 2006, Claudia Mast/Simone Huck/Ansgar Zerfass. 2005, David A. 

Nordfors. 2551: สัมภาษณทาง email) 

   สําหรับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมในครั้งนี้ ดําเนินการพัฒนา

หลักสูตรภายใตแนวคิดที่มองความสัมพันธของการสื่อสารกับนวัตกรรมในมุมมองที่กวางกวาการ

ทําหนาที่ในการนําเสนอขาวสารนวัตกรรมผานสื่อเทานั้น กลาวคือ สาระของการสื่อสารนวัตกรรม

ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จะมีความหมายที่ครอบคลุมถึง ความสามารถในการใชแนวคิด 

เทคนิค/วิธีการใหมๆทางการสื่อสารเพื่อนําเสนอเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ ผลงาน แนวคิด วิธีการ 

ตลอดจนแนวปฏิบัติใหมๆ ใหกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในสังคมตาม

วัตถุประสงคทางการสื่อสารที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ การพัฒนาหลักสูตรในครั้ง

นี้จะใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการ

แพรกระจายนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพราะสินคาที่เปนนวัตกรรมนั้นเปนการนําเสนอ/

แนะนําในสิ่งใหมที่ไมเคยมีมากอนในระบบสังคมนั้นๆ จึงเปนการยากมากในการที่จะออกแบบการ

จัดการสื่อสารเชิงธุรกิจที่เหมาะสม เพราะถาบุคคลไมรูวาสิ่งของหรือบริการหรือแนวคิดตลอดจน

คุณคาตางๆนั้น ตองนําไปใชทําอะไร และทําไมถึงจําเปนที่จะตองมีความตองการในสิ่งตางๆ

เหลานั้น ยอมสะทอนใหเห็นชัดเจนวา บุคคลนั้นไมคิดจะเขามาเปนลูกคาหรือกลุมเปาหมายอยาง

แนนอนในขณะนี้ ดังนั้นนักสื่อสารที่เหมาะสมในอนาคตของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมนั้นจึงจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับเร่ืองของนวัตกรรมเพียงพอที่จะสามารถ

เชื่อมโยงความเปนเรื่องเลา/จินตนาการและความเปนนามธรรมที่ไมคุนเคยไปสูการสราง

ความคุนเคยกับส่ิงตางๆเหลานี้ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจกลาวไดวา ในยุค
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เศรษฐกิจนวัตกรรมนั้น คุณภาพ ความนาเชื่อถือหรือความเหมาะสมจากโลกอนาคตเปนสิ่งที่มี

คุณคามากกวาคุณภาพหรือความนาเชื่อถือที่เปนผลมาจากอดีต (David Nordfors: 2006)  

  การสื่อสารนวัตกรรมเปนแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการองคความรูทางดานการ

ส่ือสารเขากับแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองของนวัตกรรมและการแพรกระจายนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองสภาพการแขงขันในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาและ

แพรกระจายนวัตกรรมประเภทตางๆเขาสูระบบสังคมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามเมื่อกลาวถึง

เร่ืองของนวัตกรรม สามารถจําแนกไดหลากหลายประเภทไมวาจะเปนนวัตกรรมในเชิงวัตถุหรือ

นวัตกรรมในเชิงแนวคิด สงผลใหนักการสื่อสารที่เหมาะสมกับโลกธุรกิจฐานนวัตกรรมในปจจุบัน

จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อแพรกระจายนวัตกรรมประเภทตางๆ ที่

ครอบคลุมทั้งศาสตรและศิลปไปสูกลุมเปาหมายของการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น

เพื่อใหการดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมในครั้งนี้มีความชัดเจนในองค

ความรูพื้นฐานอยางครบถวน ผูวิจัยจึงไดมีการศึกษาแนวคิดเอกสารที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร

นวัตกรรม และการแพรกระจายนวัตกรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
     1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
       มนุษยเปนสัตวสังคมที่มีความรูและความคิดซึ่งนําไปสูการเกิดกิจกรรมตางๆ ทุกดาน

ในชีวิตของมนุษยอยางกวางขวางไมวาจะเปนธุรกิจอุตสาหกรรม ระบบการคมนาคมขนสง 

ความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ตลอดจนความสําเร็จตางๆ ที่ให

ประโยชนอยางมหาศาลแกมนุษยในปจจุบัน ความสําเร็จสวนใหญลวนเกิดขึ้นไดเพราะมนุษยรูจัก

วิธีในการสื่อสารเพื่อถายทอดความคิดและความรูของตนไปสูเพื่อนมนุษยในสังคมเดียวกันหรือ

สังคมอื่น ตลอดจนมีการประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีทางการสื่อสารเพื่อนํามาใชในการดํารงเผาพันธุ 

และพัฒนาการสื่อสารเพื่อความอยูรอดและความเจริญกาวหนาของชาติพันธุมนุษย 

       การสื่อสารกับมนุษยนั้นเปนสิ่งที่มีความเกี่ยวพันกันอยูตลอดเวลาไมสามารถที่จะ

แยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ประวัติศาสตรของการสื่อสารคือ

ประวัติศาสตรความเจริญเติบโตของมนุษย หรือพัฒนาการของการสื่อสารก็คือวิวัฒนาการของ

สังคมมนุษยนั่นเอง (ชวรัตน เชิดชัย. 2538: 50) ดังที่ฮาโรลด เอ อินนิส (ชวรัตน เชิดชัย. 2538: 50; 

อางอิงจาก Harold A. Innis.) นักสังคมวิทยาชาวแคนาดาเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงในระบบของ

การสื่อสารจะตามดวยการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของสังคม การเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็ว

เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับวาสื่อที่มีอยูกอนแตละประเภทที่ใชในการสื่อสารนั้นมีผลกระทบตอส่ือที่มา

ใหมอ่ืนๆอยางไร และสอดคลองกับแนวคิดของนักอนาคตวิทยา อัลวิน ทอฟเลอร (เกศินี จุฑา

วิจิตร. 2542: 15-18; อางอิงจาก Alvin Toffler) ที่ไดเสนอเกี่ยวกับผลกระทบของพัฒนาการทาง
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เทคโนโลยีการสื่อสารไวอยางนาสนใจวา วัฏจักรของการสื่อสารกับวัฏจักรของสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่สังคมเริ่มตนจากหนวยที่เล็กที่สุด และเริ่ม

ขยายวงกวางออกไปเปนสังคมที่กวางใหญข้ึนเรื่อยๆ จนทายที่สุดมนุษยกลับหันมาสนใจในความ

เปนปจเจกชนของมนุษยแตละคนอีกครั้งนั้น การสื่อสารก็เปลี่ยนแปลงไปในวิถีเดียวกัน นั่นคือ 

จากการสื่อสารกับตนเอง ระหวางบุคคล ก็กลายมาเปนการติดตอส่ือสารเปนกลุมโดยใชภาษาเปน

ส่ือกลางในการติดตอส่ือสารและขยายวงกวางออกไปเปนการสื่อสารมวลชนที่มีส่ือมวลชนเปน

เครื่ องมือในการติดตอ  จนถึงปจจุ บันมนุษย ได ใช โทรคมนาคม  การสื่อสารระยะไกล 

(Telecommunication) ที่มีอานุภาพที่ทําใหคนในมุมโลกตางๆสามารถติดตอส่ือสารกันไดใน

ลักษณะระหวางปจเจกบุคคลเพิ่มมากขึ้น จะเห็นไดวาการสื่อสารมีความสําคัญและเกี่ยวของกับ

มนุษยในสังคมทุกรูปแบบ การพยายามทําความเขาใจในเรื่องของวิวัฒนาการของการสื่อสาร

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสื่อ และวิธีการสื่อสารตั้งแตเร่ิมตนมาจนถึงยุคปจจุบันนั้นจึงเปน

เร่ืองที่นาสนใจ เพื่อนําไปสูการมองเห็นระบบของการสื่อสารไดอยางลึกซึ้งมากขึ้น  
         1.1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
            คําวา "การสื่อสาร" หรือเรียกในภาษาอังกฤษวา "communication" นั้นไดมีผูให

ความหมายไวตาง ๆ กัน อยางไรก็ตามถาพิจารณาการใหคํานิยามทางการสื่อสารจากกลุม

นักวิชาการทางการสื่อสารจะพบวา ออบรีย ฟชเชอร นักวิชาการและนักทฤษฎีทางการสื่อสาร 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2548: 10-11) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการใหคํานิยามทางการ

ส่ือสารจากนักวิชาการทางการสื่อสาร ซึ่งสามารถสรุป แจกแจงคํานิยามที่สะทอนความหมายของ

การสื่อสารในมุมมองของนักวิชาการทางดานการสื่อสาร 9 มิติ ซึ่งครอบคลุมธรรมชาติของการ

ส่ือสารไดอยางชัดเจนดังแสดงในตาราง 1  
 

ตาราง 1 มิติหลักทางการสื่อสารและตัวอยางคํานิยาม 
 

มิติหลักของการ

ส่ือสาร 

ตัวอยางคํานิยาม 

1.กระบวนการ 

(Process) 

ทฤษฎีการสื่อสาร เปนทฤษฎีที่สะทอนใหเห็นกระบวนการทั้งกระบวนการ 

เนื่องจากเราไมไดส่ือสารดวยการพูดแตเพียงอยางเดียว (Berlo)  

2.พลวัต (Dynamic) การสื่อสาร คือ ปฏิสัมพันธตอบสนองระหวางผูส่ือสาร ทําใหความหมายที่

เกิดขึ้นมีลักษณะเปนพลวัต (Bowers & Bradac) 

3.ปฏิสัมพันธ 

(Interactive) 

การสื่อสาร เกิดขึ้นเมื่อบุคคล 2 คนหรือมากกวา มีปฏิสัมพันธใน 

ลักษณะของการแลกเปลี่ยนระหวางกัน (Goss) 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

มิติหลักของการ

ส่ือสาร 

ตัวอยางคํานิยาม 

4.ปฏิสัมพันธ

ตอบสนอง 

(Transactional) 

การสื่อสาร คือ กระบวนการปฏิสัมพันธตอบสนองของบุคคล (Wenburg & 

Wilmot) 

5.สัญลักษณ 

(Symbolic) 

การสื่อสาร หมายถงึ การถายทอดสัญลักษณออกไปอยางมีความหมาย 

ภายใตกรอบของเวลาและสถานที ่(Cooley) 

6.ความตัง้ใจ 

(Intentional) 

ประเด็นสําคญัของการสื่อสาร คือ การทีผู่สงสารถายทอดสารไปยังผูรับสาร 

โดยมีความตั้งใจใหสารที่สงไปมีผลตอพฤตกิรรมผูรับสาร (Miller) 

7.บริบท (Contextual) การสื่อสารเกดิขึ้นภายใตบริบทใดบริบทหนึง่อยางหลกีเลี่ยงไมไดเสมอ 

(Fisher) 

8.กิจกรรมทีเ่กดิขึ้น

โดยทุกคน ทุกเวลา 

และทุกสถานที่ 

(Ubiquitious) 

การสื่อสาร คือ การตอบโตของอวัยวะรับสัมผัสตอส่ิงเรา (Stevens) 

9.วัฒนธรรม 

(Cultural) 

วัฒนธรรม คือการสื่อสาร และการสื่อสาร คือ วัฒนธรรม (Hall) 

 

               ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2548). ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศ

ศาสตรและ ทฤษฎีการสื่อสาร หนวยที่ 1 – 7. หนา 10-15 
 

   จากคํานิยามของการสื่อสารในมิติดังกลาว สรุปไดวา การสื่อสารนั้นเปนกระบวนการ 

เปนพลวัต และมีการถายทอดอยางตั้งใจ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ การโตตอบระหวางกันอยางมี

ความหมาย (เพื่อแลกเปลี่ยน เพื่อตอบสนองเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง) ภายใตบริบทใดบริบท

หนึ่ง ทั้งนี้การสื่อสารซึ่งถือวาเปนกระบวนการอยางหนึ่งนั้น จะมีรูปแบบและขั้นตอนตางๆ ซึ่งผูวิจัย

ไดสรุปเปนแบบจําลองดังนี้ 
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ผูสงสาร สาร สื่อ ผูรับสาร 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แบบจําลองการสื่อสาร 

 

           จากแบบจําลองในภาพประกอบ 1 จะเห็นไดวา กระบวนการการสื่อสารเกิดขึ้น 

เมื่อผูสงสารตองการจะสื่อสาร โดยนําสารที่ผูสงสารตองการจะสื่อมาผลิตใหปรากฏเปนสารแลว

ถายทอดผานสื่อเพื่อสงไปยังผูรับสารนั่นเอง ดังนั้นกระบวนการสื่อสารจึงมีองคประกอบสําคัญ 

 4 องคประกอบคือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2529: 65) 

           1. ผูสงสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการจะสื่อ ความคิด ความรูสึก 

ความตองการ ขาวสาร และวัตถุประสงคของตน ดังนั้น ผูสงสารจึงอาจเปนคน ๆ เดียว คนหลาย

คน เชน กลุมนักเรียน กลุมผูถูกเวนคืนที่ดิน หรืออาจเปนสถาบัน เชน พรรคการเมือง บริษัท 

รัฐบาล หนวยงานราชการก็ได 

           2. สาร หมายถึง ผลผลิตของผูสงสารที่ถายทอดความคิด ความรูสึก ความตองการ 

ขาวสาร และวัตถุประสงคของตนที่ปรากฏออกมาในรูปของรหัส เชน การพูด สารก็คือถอยคําที่พูด 

การเขียน สารก็คือตัวหนังสือที่เขียนเปนคําเปนประโยค การแสดงกิริยาทาทาง สารก็ปรากฏอยูใน

กิริยาทาทางที่แสดงออกมา หรือการอานหนังสือพิมพ สารก็คือ ขาว ขอความ และภาพ ที่ปรากฏ

ในหนาหนังสือพิมพ 

           3. ส่ือ เปนสิ่งที่นําหรือถายทอดสารของผูสงสาร เชน การพูด ส่ือคือคลื่นเสียงใน

อากาศ การอานหนังสือพิมพ คลื่นแสงในอากาศและกระดาษหนังสือพิมพเปนสื่อ การดูวิทยุ

โทรทัศน ส่ือคือ คลื่นแสง คลื่นเสียง และจอวิทยุโทรทัศน 

           4. ผูรับสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุมคนที่รับสารของผูสงสาร ดังนั้นผูรับสารจึง

อาจเปนคน ๆ เดียว คนหลายคน เชน กลุมผูฟงการอภิปราย มวลชน หรืออาจเปนสถาบัน เชน 

บริษัท องคกร พรรคการเมือง เปนตน 

          องคประกอบทั้ง 4 นี้ มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด มีผลกระทบซึ่งกันและกัน 

รวมทั้งมีผลตอการสื่อสารดวย ดังนั้นหากผูสงสารมีประสิทธิภาพ แตส่ือและผู รับสารดอย

ประสิทธิภาพก็จะทําใหประสิทธิผลของการสื่อสารดอยลงไป ในทํานองเดียวกันหากผูสงสารดอย

ประสิทธิภาพ หากสารไมชัดเจน แมจะมีส่ือและผูรับสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารก็ยังดอย

ประสิทธิผลเชนกัน และยิ่งหากทั้งผูสงสาร สาร ส่ือ และผูรับสารดอยประสิทธิภาพดวยแลว การ
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ส่ือสารก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนอยที่สุด การสื่อสารจะมีประสิทธิผลมากที่สุดก็ตอเมื่อ

องคประกอบทุกองคประกอบมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
       1.1.2 การสื่อสารกับการพัฒนา 
          การสื่อสารเปนสายใยของสังคมและเปนสวนประกอบสําคัญของกระบวนการ

สังคมอยางตอเนื่อง วิวัฒนาการของสังคมจากกําเนิดจนถึงสภาพปจจุบันและการเปลี่ยนแปลง

ไปสูอนาคตลวนอาศัยการสื่อสารเปนปจจัยพื้นฐานทั้งสิ้น อาจกลาวไดวาสังคมเกิดจากการสื่อสาร

เปนเครื่องมืออยางหลีกเลี่ยงไมได หากปราศจากการสื่อสารสมาชิกของสังคมก็จะไมสามารถ

รับทราบขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาและยอมไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนคนที่ทันสมัยได สังคม

โดยรวมก็ไมสามารถที่จะพัฒนาได 

          ในขณะที่สังคมกําลังอยูในขั้นตอนของกระบวนการพัฒนานั้น การสื่อสารจะถูกใช

เพื่อสงเสริมและขยายการพัฒนา ตลอดจนทําใหงานพัฒนาดําเนินไปไดโดยสะดวก การสื่อสารจะ

ทําหนาที่เปนกลไกสังคมและเศรษฐกิจที่จะชวยผลักดันใหสังคมและเศรษฐกิจพัฒนาไปตาม

เปาหมายที่วางไว อยางไรก็ตามการที่สังคมหรือองคกร ตลอดจนธุรกิจตางๆจะพัฒนาไปไดนั้น

จําเปนที่จะตองมีการใหความรูหรือขอมูลตางๆเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ 

และพฤติกรรมของประชาชนเพื่อใหประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหสอดคลองเขากันได

กับสภาพของสังคมที่กําลังพัฒนาไป อยางไรก็ตามการที่ประชาชนจะยอมเปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆ 

ดังกลาวไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพนั้น จะตองเกิดจากความสมัครใจของประชาชน เปน

ความรูสึกหรือความตองการของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของ

ตนเอง 

          ประเทศที่กําลังพัฒนาตองทําใหประชาชนตระหนักถึงความจําเปนของการพัฒนา

ประเทศ และ ประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนา อีกทั้งตองทําใหการตัดสินใจของประชาชนใน

การที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเปนไปไดงายขึ้น และจะตองทําใหประชาชนนําเอาวิธีปฏิบัติ

แบบใหมมาใชใหเกิดประโยชนโดยราบรื่นและรวดเร็ว การสื่อสารนับวามีบทบาทสําคัญอยางมาก

ในการที่จะชวยสํารวจสภาวะใหมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม ชวยยกระดับความ

กระตือรือรนของประชาชน ชี้นําและควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลง สอนทักษะใหมๆใหแก

ประชาชน สอนใหประชาชนคุนเคยกับสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนทําใหประชาชนเขา

รวมในโครงการพัฒนา การสื่อสารในลักษณะนี้จึงเรียกวา การสื่อสารเพื่อการพัฒนา  
        บทบาทหนาทีข่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
          เนื่องจากการสื่อสารมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับสังคม และสังคมก็ยังมี

องคประกอบอยางอื่นที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการสื่อสารไดแก องคประกอบดาน
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การเมืองและเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวพันกับการสื่อสารโดยอัตโนมัติ เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาระบบ

การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศมีอิทธิพลตอระบบการสื่อสาร ระบบการสื่อสารของประเทศจะ

เปนเชนไรก็ข้ึนอยูที่ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ ในแตละประเทศจึงมีระบบการ

ส่ือสารที่แตกตางกันไปตามระบบการเมืองและเศรษฐกิจ การสื่อสารซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญ

ของกระบวนการสังคมซึ่งมี 2 สภาวะ คือ สภาวะปกติและสภาวะของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ

พัฒนา การสื่อสารจึงมีหนาที่ 2 แบบคือ หนาที่โดยทั่วไป และหนาที่ของการสื่อสารในการพัฒนา   

          1. หนาที่โดยทั่วไปของการสื่อสาร หมายถึง หนาที่หรือภารกิจที่การสื่อสารได

ดําเนินไปเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะปกติของสังคม 

           แนวคิดที่แพรหลายที่สุดที่ไดรับการกลาวถึงเมื่อมีการพิจารณาถึงหนาที่ของการ

ส่ือสารในสังคมคือความคิด ของ ลาสเวลล (Lasswell) นักรัฐศาสตรที่สนใจเรื่องของการสื่อสาร 

เมื่อไดศึกษาถึงอิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อในสงครามโลกครั้งที่ 2 ลาสเวลล ไดกลาวถึงหนาที่

ที่สําคัญ ๆ 3 ประการของการสื่อสาร คือ การสอดสองดูแลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม การประสานสวน

ตางๆในสังคมเพื่อแสดงปฏิกิริยาตอบตอส่ิงแวดลอม และการถายทอดมรดกทางสังคมจากคน 

รุนหนึ่งไปยังคนรุนหลังๆ นอกจากนั้นคนอื่น ๆ อาทิเชน ชแรมม (Shramm) ไรท (Wright) ไดเพิ่ม

หนาที่ประการที่ 4 ของการสื่อสาร คือ หนาที่ในการใหความบันเทิง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2531: 76-77) 

           หนาที่ในการสอดสองดูแลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม หมายถึง หนาที่ในการแสวงหาและ

เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอม ทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในและ

ภายนอกสังคมหนึ่ง ๆ หนาที่ในดานนี้คือ หนาที่ในการรายงานขาว หรือการแจงขาวสารนั่นเอง 

           หนาที่ในการประสานสวนตาง ๆ ในสังคม หมายถึง หนาที่ในการแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดเปนขาว เปนการวิเคราะหและเสนอแนะวาควรจะทําอยางไรกับส่ิงนั้น ๆ 

หนาที่นี้เรียกวา หนาที่ในการแสดงความคิดเห็นหรือหนาที่ในการชักจูงใจ 

           หนาที่ในการถายทอดมรดกทางสังคม หมายถึง หนาที่ในการเผยแพรความรู 

คานิยม และปทัสถานของสังคมแกสมาชิกรุนใหมของสังคม เพื่อใหวิทยาการและวัฒนธรรมของ

สังคมนั้นคงอยูตอไป นี่คือหนาที่ดานการใหการศึกษา 

           หนาที่ในการใหความบันเทิง หมายถึง หนาที่ในการนําเสนอและเผยแพรการแสดง

ดนตรี และศิลปะ เพื่อสรางความจรรโลงใจแกประชาชน 

           หนาที่ทั้ง 4 ประการนี้คือหนาที่สําคัญของการสื่อสารในสังคมโดยทั่วไป ไมวา

สังคมนั้นจะมีระบบการเมืองและเศรษฐกิจระบบใด หรือระบบการสื่อสารระบบใดก็ตาม 
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           2. หนาที่ของการสื่อสารในการพัฒนา 

           ในฐานะที่การสื่อสารเปนพื้นฐานสําคัญของกระบวนการสังคม หนาที่ของการ

ส่ือสารในสังคมก็ยังคงเปนไปเชนเดิม ไมวาสังคมจะอยูในภาวะปกติหรือภาวะของการ

เปลี่ยนแปลงไปสูการพัฒนา ส่ิงที่แตกตางจากสภาวะปกติคือการเนนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา โดยมีหนาที่ในการใหขาวสาร หนาที่ในการชักจูงใจ และหนาที่ใน

การใหความรู โดยการปฏิบัติหนาที่ของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในขณะที่ประเทศกําลังมีการ

พัฒนานั้น มีลักษณะดังนี้ 

               1) หนาที่ในการใหขาวสาร  

                การที่ประเทศจะพัฒนาไปไดนั้น ประชาชนตองมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนา

ตนเองและสังคมโดยสวนรวมกอน ดังนั้นหนาที่ของการสื่อสารจึงเปนการใหขาวสารแกประชาชน

ในลักษณะที่สรางบรรยากาศแหงการพัฒนา (create a climate for development) ดวยการ

นําเสนอขาวสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาใหแกประชาชนใหมากๆ (ปรมะ สตะเวทิน. 2540: 150)สาระ

ของขาวสารที่นําเสนอไดแก วิถีชีวิตของสังคมที่พัฒนา โครงการการพัฒนาตางๆ ระบบการเมือง 

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศตนเองและประเทศที่พัฒนา เปาหมายและปญหาของ

การพัฒนา ซึ่งการนําเสนอขาวสารในลักษณะดังกลาวนี้จะกระตุนใหประชาชนเกิดความสนใจตอ

การพัฒนา ไดรูไดเห็นสิ่งตางๆเพิ่มมากขึ้น ทําใหหูตากวางขวางขึ้น และสามารถเปรียบเทียบ

ตัวเองและสังคมของตัวเอง กับสังคมอื่นและคนในสังคมอื่นๆได กลาวโดยสรุปบทบาทหนาที่ของ

การสื่อสารในดานของการใหขาวสารที่เอื้อประโยชนและสนับสนุนการพัฒนานั้น โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ ง รูปแบบการสื่อสารผานทางสื่อมวลชนนั้นจะมี ลักษณะการปฏิ บั ติหนาที่ ดั งตอไปนี้ 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2531: 78 - 80)  

                   1.1 ขยายขอบเขตของสิ่งแวดลอม คนจํานวนมากในสังคมลาหลังพบวา 

ส่ือมวลชนเปนสิ่งมหัศจรรยเพราะสื่อมวลชนทําใหคนไดเห็นและไดยินสิ่งที่ไมเคยเห็นหรือไมเคยได

ยินและรูจักคนที่ตนเองไมเคยพบ ส่ือมวลชนชวยทําใหประชาชนในประเทศที่กําลังพัฒนาเขาใจได

วาคนในประเทศอื่นนั้นอยูกันอยางไร และมองดูชีวิตของตัวเองดวยสายตามใหม ส่ือมวลชนเปน

พลังที่จะปลดเปลื้องมนุษยใหหลุดพนจากระยะทางและความโดดเดี่ยว และนําประชาชนจาก

สังคมลาหลังไปสูสังคมสมัยใหมซึ่งสายตามุงไปสูอนาคตและเสนทางที่ยาวไกล หนาที่นี้ของ

ส่ือมวลชนมีความสําคัญเพราะชวยพัฒนาคุณภาพในการคาดคะเนความรูสึกของคนอื่นได

ความสามารถในการคาดคะเนความรูสึกของคนอื่นไดนี้เปนคุณสมบัติข้ันพื้นฐานของคนที่ทันสมัย 

เปนคุณสมบัติข้ันพื้นฐานที่ประชาชนในประเทศที่กําลังพัฒนาจะตองมี เพราะจะทําใหคนมี

ความสามารถในการมองตนเองในสถานการณของคนอื่นได ดังนั้น ส่ือมวลชนจึงสามารถเชื่อม 
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การเปลี่ยนแปลงจากสังคมลาหลังไปสูสังคมสมัยใหมโดยการนําเอาสิ่งที่อยูไกลใหมาอยูใกลและ

ทําใหส่ิงที่แปลกเปนสิ่งที่เขาใจได 

                  1.2 ดึงประชาชนมาสูจุดสนใจ ในดานการพัฒนานั้นสื่อมวลชนเปนตัวการ

สําคัญที่กําหนดวาประชาชนควรจะรูเร่ืองอะไร โดยการเนนจุดสนใจในบางเรื่องแทนที่จะเปนเรื่อง

อ่ืนๆ ส่ือมวลชนสามารถที่จะทําใหเรื่องเหลานี้มีความสําคัญในการรณรงค ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับ

ประเทศที่กําลังพัฒนา ความสนใจของประชาชนถูกหักเหไปสูเร่ืองของการพัฒนา ขนบธรรมเนียม

ใหม พฤติกรรมใหม การปฏิบัติดานสุขภาพและการเกษตรแบบใหม ผลประโยชนที่จะไดจากการ

พัฒนาหรือส่ิงที่จําตองเปลี่ยนแปลง โดยการดึงความสนใจของประชาชนไปสูเร่ืองของการพัฒนา

เหลานี้ ส่ือมวลชนยังสามารถทําใหประชาชนพูดคุยกันในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาได

ดวย และผูนําประเทศสามารถใชส่ือมวลชนเปนเครื่องมือในการถายทอดความคิดเรื่องการพัฒนา

ไปสูประชาชนไดอยางแพรหลาย 

                  1.3 ยกระดับความมุงมาดปรารถนาของประชาชน ประเทศที่กําลังพัฒนามี

ความจําเปนที่จะตองกระตุนประชาชนใหหลุดพนจากการเชื่อโชคชะตา และความกลัวการ

เปลี่ยนแปลงโดยสงเสริมใหเกิดความปรารถนาสิ่งที่ดีกวาเดิมทั้งในระดับบุคคลและระดับชาติ 

ระดับบุคคลจะตองมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีกวาเดิมและตองตั้งใจที่จะทําใหไดมาซึ่งสิ่งที่

ปรารถนา ระดับชาติ คนในชาติจะตองมีความมุงมาดปรารถนาหรือความทะเยอทะยานที่จะทําให

ชาติของตนมีความเขมแข็งและยิ่งใหญ ส่ือมวลชนสามารถทําหนาที่ในการยกระดับความ

ทะเยอทะยานของประชาชนในประเทศที่กําลังพัฒนาได ถาปราศจากการยกระดับความ

ทะเยอทะยานของประชาชน ปราศจากการกระตุนใหประชาชนดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกวาและเพื่อ

ความเจริญของประเทศแลวเปนการยากที่การพัฒนาจะเกิดขึ้น 

                   1.4 สรางบรรยากาศแหงการพัฒนา ส่ือมวลชนสามารถมีสวนอยางสําคัญใน

การใหขาวสารแกประชาชนทั้งในดานปริมาณและประเภท นั่นคือ การสรางบรรยากาศแหง

ขาวสารเพื่อกระตุนการพัฒนาโดยการแสดงใหประชาชนเห็นเครื่องมือที่ทันสมัย และชีวิตในสังคม

ที่พัฒนา โดยการเสนอรายงานขาวเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จากประเทศอื่น โครงการ

พัฒนาตางๆ เปาหมายและปญหาของการพัฒนา อันจะทําใหประชาชนมีสายตาที่กวางไกลให

ความสนใจ เกิดความทะเยอทะยานและยอนมาดูตัวเองเพื่อกําหนดวาอนาคตควรจะกาวไป

อยางไร 

              2) หนาที่ในการชักจูงใจ 

              การพัฒนาในดานใดก็ตามยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน กลาวคือ 

ประชาชนตองเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของตนเองเพื่อใหสอดคลองกับการ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นหนาที่ของการสื่อสารในประเทศที่กําลังพัฒนาก็คือ การชักจูง

ใจใหประชาชนเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน และเขารวมในโครงการพัฒนาอยางจริงจัง ดวยการแสดง

ความคิดเห็นสนับสนุนโครงการการพัฒนาของรัฐบาล และชี้แนะการตัดสินใจของประชาชน 

ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่ประชาชน และสังคมโดยสวนรวมจะไดรับจากการพัฒนา (ปรมะ 

สตะเวทิน. 2540: 150-151) โดยการปฏิบัติหนาที่ในการชักจูงใจของรูปแบบการสื่อสารผาน

ส่ือมวลชนนั้นจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2531: 81 - 83)  

                2.1 ส่ือมวลชนเปนแหลงขาวสารสําหรับการสื่อสารระหวางบุคคล บุคคลที่มี

อิทธิพลตอคนอื่นในการสื่อสารระหวางบุคคลเปนคนที่ใชส่ือมวลชนมาก เชน คนที่มีอิทธิพลตอ

ชาวนามักจะอาน หรือฟงขาวจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับการทํานามากกวาชาวนาโดยทั่วไปคนที่เปน

ผูนําดานการเมืองก็เปนคนที่ใชส่ือมวลชนดานการเมืองมากเปนพิเศษ ขาวสารจากสื่อมวลชน

เหลานี้มีสวนในการทําใหคนเรามีอิทธิพลเหนือคนอื่น เมื่อมีการเผยแพรขาวสารการเกษตรใน

ส่ือมวลชนก็เปนที่แนนอนวาขาวสารนี้จะถูกนําไปเผยแพรตอโดยผูมีอิทธิพลดานการเกษตร เมื่อมี

การเผยแพรเร่ืองการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกวิธีผานสื่อมวลชน ผูนําดานการเลี้ยงดูเด็กก็จะจดจําและนํา

ขาวสารนั้นไปเผยแพรแกคนอื่นๆ ตอไป 

                2.2 สรางสถานภาพใหบุคคล ส่ือมวลชนสามารถสรางชื่อเสียงและสถานะทาง

สังคมใหแกบุคคลได การปรากฎเปนภาพและขาวในสื่อมวลชนนั้นเปนการแสดงใหเห็นวาคน ๆ 

นั้นมีความสําคัญเพียงพอที่ส่ือมวลชนจะเสนอพฤติกรรมและความคิดของเขาตอประชาชน ยิ่งใน

ประเทศที่กําลังพัฒนาดวยแลวอํานาจในการสรางสถานะใหแกบุคคลดูจะมีมากกวาในประเทศที่

พัฒนาเสียอีก สวนใหญของผูนําทางการเมืองระดับชาติในประเทศที่กําลังพัฒนาลวนแลวแตไดรับ

สถานภาพจากสื่อมวลชนซึ่งเปนตัวชวยทําใหความคิดและนโยบายของบุคคลเหลานี้มีความ

นาเชื่อถือนาเลื่อมใส ในทํานองเดียวกันสื่อมวลชนก็สามารถสรางสถานะใหแกบุคคลบางคน หรือ

งานบางอยางที่สมควรจะไดรับการยึดถือเปนแบบอยางแนนอนวาโครงการตาง ๆ ของแผนการ

พัฒนาจะไดรับสถานะไดรับความเชื่อถือเลื่อมใสก็ตอเมื่อส่ือมวลชนใหความสนใจ การใหความ

สนใจของสื่อมวลชนจะดึงใหประชาชนเขามารวมในการพัฒนาเพราะการเขารวมในการพัฒนาก็

จะทําใหคน ๆ นั้นไดสถานะไปดวย 

                2.3 สงเสริมการมีสวนรวมการกําหนดนโยบายกันอยางกวางขวาง เมื่อประเทศ

เร่ิมตนพัฒนาก็เกิดความจําเปนเรงดวนในการที่จะขยายการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

และการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของประเทศในวงกวางขึ้น ประชาชนธรรมดาจะตองไดยินการ

ถกเถียงโตแยงเกี่ยวกันนโยบายของชาติ เพื่อวาจะไดกําหนดความคิดเห็นของตนไดและเมื่อถึง

เวลาที่เหมาะสมก็สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได ในขณะเดียวกันผูกําหนดนโยบายใน
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ระดับชาติก็จําเปนตองเขาใจถึงความจําเปน และความตองการของหมูบานใหชัดเจนกวาแตกอน 

เพื่อนํามาเปนสวนประกอบในการพิจารณากําหนดนโยบายของประเทศ การจะกระทําเชนนี้ไดก็

ตองอาศัยสื่อมวลชน 

                 ส่ือมวลชนเสนอขาวระดับชาติ ปญหาของชาติ ความเห็นและขอโตแยงของ

ของผูนําตาง ๆ วาควรจะรับนโยบายอันใด ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายจึงถูก

ขยายใหกวางขึ้นจนเปนการแสดงความคิดเห็นของคนทั้งชาติ เมื่อส่ิงนี้เกิดขึ้นในระหวางการ

พัฒนา เงื่อนไขของการเขามามีสวนรวมของคนในชาติก็ถูกกําหนดขึ้น การเขาใจถึงสถานการณ

ของชาติก็ถูกกระตุน และเงื่อนไขตาง ๆ สําหรับการพัฒนาชาติก็ถูกนํามาเสนอใหเห็นหนทางบรรลุ

เปาหมายได 

               2.4 สามารถปลูกฝงปทัสถานของสังคม ปทัสถานหลายอยางของสังคมเปนสิ่งที่

ไมสะดวกที่จะปฏิบัติหรือเปนภาระแกคน ดังนั้นจึงมีการผอนผันการบังคับใชปทัสถานของสังคม

และหลายคนก็พยายามหาทางหลีกเลี่ยง ในสังคมสมัยใหมหนาที่ในการเผยแพรปทัสถานของ

สังคมเปนของสื่อมวลชนเปนสวนใหญ ทั้งในดานการใหความรูและการเผยแพรใหแกประชาชน 

ส่ือมวลชนจึงมีบทบาทสําคัญในการที่จะปลูกฝงปทัสถานของสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จําเปนใน

การพัฒนาประเทศใหแกประชาชน เชน ความซื่อสัตย ความประหยัด ความเสียสละ ความสะอาด 

ความมีระเบียบวินัย ฯลฯ รวมทั้งการสอดสองดูแลการกระทําที่หลีกเลี่ยงปทัสถานของสังคม ซึ่ง

เปรียบไดเหมือนกับดานตรงขามกับการใหสถานะแกคน คนไหนทําดีก็สงเสริมชื่อเสียง คนไหนทํา

ไมดีก็ประณาม ความขี้เกียจ การไรสมรรถภาพ การฉอราษฎรบังหลวงเมื่อส่ือมวลชนเสนอ

เร่ืองราวไมดีไมงามคนที่ประพฤติไมดีก็จะถูกสังคมลงโทษและเปนการเตือนคนอื่นใหหลีกเลี่ยงการ

กระทําที่ไมดี 

              2.5 ชวยปลูกฝงรสนิยม การที่คนเราจะชอบดนตรีและศิลปะประเภทใดมากนอย

เพียงใดนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูที่การนําเสนอของสื่อมวลชน อํานาจพิเศษของสื่อมวลชนก็คือ

ความสามารถในการสรางความคุนเคยของสิ่งตางๆ แกประชาชน ซึ่งจะมีผลตอการกําหนดรสนิยม

ของคนนั่นเอง สําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาส่ือมวลชนยิ่งมีบทบาทสําคัญ วัฒนธรรมเปนสะพาน

เชื่อมโยงที่ดีที่สุดอยางหนึ่งระหวางประชาชนในประเทศ ประเทศที่กําลังพัฒนาสามารถใช

ส่ือมวลชนในการสรางความรูสึกเรื่อง "ความเปนชาติ" โดยอาศัยสื่อมวลชนเปนเครื่องมือในการ

ถายทอดศิลปะประจําชาติ ดนตรีประจําชาติหรือการแสดงประจําชาติ ส่ือมวลชนสามารถสราง

ความเปนปกแผนของคนในชาติโดยอาศัยศิลปะเหลานี้เปนเครื่องกระตุน นอกจากนั้นความผูกพัน

ทางใจระหวางคนในทองถิ่นตางๆ 
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             2.6 เปลี่ยนทัศนคติที่ไมฝงแนน ประเทศที่กําลังพัฒนาสามารถนําสื่อมวลชนมา

ใชในการสรางทัศนคติใหมๆ หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมที่ไมไดยึดมั่นอยางเหนียวแนนรวมทั้ง

เบี่ยงเบนทิศทางของทัศนคติเดิมได เชน หากประชาชนเชื่อวาการรูหนังสือเปนสิ่งที่ดีเปนการงายที่

จะชักจูงใหเขาไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน หรือฟงวิทยุโรงเรียน หรือทําดวยวิธีอ่ืนใดเพื่อใหรูหนังสือ 

หากเราสามารถทําใหประชาชนเห็นวาวิธีปฏิบัติแบบใหมทางการเกษตรและการสาธารณสุขเปน

แตเพียงวิธีการหนึ่ง ซึ่งไมไดแตกตางไปจากการปฏิบัติของประชาชนก็จะทําใหประชาชนยอมรับได

งายขึ้น หากเราสามารถแสดงใหประชาชนเห็นไดวาการแนะนํานั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียง

เล็กนอย เปนแตเพียงการเพิ่มเติม หรือเบี่ยงเบนทิศทางของทัศนคติเดิม โอกาสที่ส่ือมวลชนจะทํา

หนาที่ในการชักจูงใจประชาชนใหกระทําตามแผนและโครงการพัฒนาใหม ๆ ก็เปนสิ่งที่เปนไปได 

       3) หนาทีใ่นการใหความรู 

        ในการพัฒนาประเทศนั้นเมื่อประชาชนไดรับทราบขาวสารเกี่ยวกับความจําเปนที่

ตองมีการพัฒนา จนประชาชนเกิดความรูสึกทะเยอทะยาน และตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ของตนแลว ส่ิงที่ตามมาก็คือทําอยางไรประชาชนจึงจะมีความรูความสามารถในการที่จะปรับตัว

เองใหเขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได นั่นคือทําอยางไรประชาชนจึงจะรูหนังสือ ทําอยางไร

ประชาชนจึงจะมีความรู ความเขาใจถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของตนในสังคมใหม 

ทําอยางไรประชาชนจึงจะมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ทําอยางไรประชาชนจึงจะมีความสามารถใน

การที่จะใชวิธีการใหม ๆ ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร หรือมีความสามารถในการประกอบ

อาชีพใหม คําตอบก็คือรัฐบาลจะตองใหความรูแกประชาชนทั้งในเรื่องของการอานออกเขียนได 

การเมือง การสาธารณสุข การเกษตร และการชาง ซึ่งการสื่อสารโดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อมวลชน

สามารถที่จะทําหนาที่ในการใหความรูที่จําเปนสําหรับการปรับตัวของประชาชนใหเขากับการ

พัฒนาประเทศไดเปนอยางดี 

       ส่ือมวลชนสามารถทําหนาที่ในการใหการศึกษาแกประชาชนไดทั้งโดยตรงและ 

โดยออม นั่นคือ การใหการศึกษาโดยตรง ไดแก การใชส่ือมวลชนสําหรับการศึกษาในโรงเรียนโดย

ทําหนาที่เปนโสตทัศนูปกรณสําหรับชั้นเรียน เพื่อถายทอดความรูแกนักเรียน ใชประกอบการสอน

ของครู นอกจากนั้น การใหความรูโดยตรงอีกลักษณะหนึ่งก็คือ การใชส่ือมวลชนสําหรับการศึกษา

นอกโรงเรียน ซึ่งเปนการทําหนาที่แทนครูเพื่อถายทอดความรูแกประชาชนเปาหมายเฉพาะกลุม 

เพื่อพัฒนาความรูอาชีพ และความเปนอยูของประชาชนเหลานั้นใหดีข้ึน เชน สอนประชาชนที่ 

พนวัยเขาโรงเรียนใหสามารถอานออกเขียนได สอนวิชาชีพ สอนวิธีการใหมๆทางการเกษตรกรรม

เพื่อใหปลูกพืชผลไดผลผลิตเพิ่มข้ึนและดีข้ึน สอนเรื่องสุขภาพอนามัย และการบริโภคเพื่อให

ประชาชนมีการกินดีอยูดี สวนการใหความรูโดยออมนั้นจะเปนการใชส่ือมวลชนเพื่อใหการศึกษา
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แกประชาชนทั่วไป โดยสื่อมวลชนจะทําหนาที่ เสนอความรู ในดานตางๆ  เชน  การเมือง  

การปกครอง การทํามาหากิน การเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และความรูทั่วไปเปนตน ตามปกติ

วิสัยของคน เมื่อประชาชนอานหนังสือพิมพ ฟงวิทยุกระจายเสียง ชมวิทยุโทรทัศน ฯลฯ ประชาชน

ก็จะไดรับความรูจากสื่อตางๆเหลานั้นโดยอัตโนมัติ 

      จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดขางตนพบวา เมื่อมีการพูดถึงคําวา 

“การสื่อสาร” สวนใหญจะตีความครอบคลุมในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธระหวางกันหรือการ

ถายทอดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางตั้งใจภายใตบริบทหนึ่งๆ และมีวัตถุประสงคที่สําคัญใน 2 ลักษณะคือ 

ส่ือสารเพื่อถายทอดตามหนาที่และบทบาทโดยทั่วไป กับส่ือสารเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบตางๆ

ในสังคม การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองของ

การสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเขามาเปนแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับองค

ความรูในเรื่องของการสื่อสารนวัตกรรมตอไป 
 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
  ในศตวรรษที่  21 บทบาทของภาคอุตสาหกรรมจะเขามามีอิทธิพลทดแทนภาค

การเกษตรมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่ม (Value creation industry) การมุงเนน

งานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มเปนสิ่งที่องคกรตองคํานึงถึงเปนสิ่งแรก  

(วัชริน มีรอด. 2549: 71; อางอิงจาก Kenichi,1990) และหากองคกรใดละเลยการสรางนวัตกรรม

อาจนําไปสูการลมสลายได “Not to innovate is to die” สงผลใหบริษัทชั้นนําของประเทศไทยไดมี

การปรับเอาแนวคิดเกี่ยวกับการใชนวัตกรรมมาเปนยุทธศาสตรหลักในการขับเคลื่อนองคกร  
     1.2.1 ความหมายของคําวา “นวัตกรรม” 
       นวัตกรรม (Innovation) เปนสิ่งที่ไดนํามาศึกษาในหลายบริบททั้งทางดานเทคโนโลยี 

การคา ระบบสังคม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และระบบโครงสรางการเมือง ดังนั้นจะเห็นไดวา มี

แนวทางใหคําอธิบายเกี่ยวกับคําวา “นวัตกรรม” ไวในศาสตรที่หลากหลายแตกตางกันไป แต

ความหมายที่มีการใชกันมาอยางตอเนื่องนั้นคือ การมอง “นวัตกรรม” วาเปนเรื่องของการกระทํา

หรือกิจกรรมการนําเอาสิ่งใหมที่มีประโยชนมาใชเปนครั้งแรกเชน การแนะนําวิธีการดําเนินงาน

ใหมๆ เทคนิคใหมๆ วิธีปฏิบัติใหมๆ หรือผลิตภัณฑหรือบริการที่เปนทางเลือกใหม เปนตน ดังนั้น

เมื่อกลาวถึงคําวา “นวัตกรรม” ก็จะหมายถึงกระบวนการในการแนะนําสิ่งใหมๆเขาสูระบบ หรือ

การทําใหความรู ความคิดกลายเปนผลิตภัณฑ บริการใหมๆ และ/หรือกระบวนการผลิตใหมที่เปน

ประโยชนในเชิงพาณิชย โดยผลิตภัณฑหรือบริการเหลานั้นไมเคยมีมากอนในระบบสังคมนั้นๆ 

ทั้งนี้ความใหมดังกลาวสามารถเปนไดทั้งในระดับองคกร ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  

(นตพร จันทรวราสุทธิ์. 2549: 49) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดพื้นฐานที่เปนเสมือนฐานรากของ
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ความคิดเกี่ยวกับเร่ืองนวัตกรรมของ โจเซฟ ชัมปเตอร (Joseph Shumpeter) ซึ่งเปนคนแรกที่ไดให

นิยามคําวา “นวัตกรรม” ในปค.ศ. 1934 ภายใตมุมมองทางดานเศรษฐกิจ (David Nordfors, 

InJo3-5 – Oct 25, 2006: 5-6) วา นวัตกรรมในเชิงธุรกิจ (Economic innovation) นั้นหมายความ

ถึง (2006: online) 

       1. การแนะนําสินคาใหม หมายความถึงสิ่งที่ผูบริโภคยังไมมีความคุยเคยหรือสินคาที่

มีการปรับเปลี่ยนคุณภาพใหม 

      2. การแนะนําวิธีการในการผลิตแนวใหมซึ่งครอบคลุมทั้งวิธีการประดิษฐในเชิง

วิทยาศาสตรและวิธีการขายสินคาแนวใหม 

      3. การเปดตลาดใหม หมายความถึงการเขาตลาดที่กลุมอุตสาหกรรมไมเคยเขามา

กอนหรือเปนตลาดที่ไมเคยมีมากอน  

      4. การนําเขามาของแหลงตนทุน/วัตถุดิบใหมๆที่ไมเคยมีมากอน  

      5. การขยายสาขาของอุตสาหกรรมหรือการแตกสาขาทางธุรกิจ 

                 อยางไรก็ตามที่ผานมาเกิดความสับสนอยางมากในการใหคําจํากัดความระหวางคําวา 

“นวัตกรรม (Innovation)” และ “ประดิษฐกรรม (Invention)” ดังจะเห็นไดจากผลการสํารวจของ 

D. Nordfors, D. Kreiss, and Jan Sandred (2006: online) ที่พบวา กองบรรณาธิการขาวชาว

สวีเดนสวนใหญคิดวา “นวัตกรรม” และ “ประดิษฐกรรม” นั้นเปนคําที่มีความหมายเดียวกัน ซึ่งไม

ถูกตอง เพราะประดิษฐกรรมนั้นหมายถึง ส่ิงใหม (Something new) ส่ิงประดิษฐ หรือ 

ประดิษฐกรรม การคิดคน การประดิษฐส่ิงใหม (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 

2005:818) ในขณะที่นวัตกรรมนั้นหมายถึง การแนะนําสิ่งใหม (Introducing something new) 

(David Nordfors. InJo3-5 – Oct 25, 2006: 5) หรือส่ิงใหม/วิธีการใหมที่ไดรับการแนะนํา 

เขาสูระบบ (Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2005: 801) อาจกลาวไดอีกนัยวา  

ประดิษฐกรรมนั้นเปนเรื่องการอธิบายถึงการเกิดขึ้นครั้งแรกของแนวคิดทั้งในสวนของผลิตภัณฑ

หรือกระบวนการตางๆ เปนตน ในขณะที่นวัตกรรมนั้นจะเปนการอธิบายถึงความพยายามครั้งแรก

ในการที่จะนําสิ่งตางๆไปสูการปฏิบัติ (Fagerberg,Jan., 2004:4) กลาวโดยสรุปไดวา นวัตกรรม

เปนเรื่องของกระบวนการในการแนะนําหรือการเผยแพร/การแพรกระจายสิ่งใหมๆ เขาไปดวย 

(Innovation diffusion)  

    นอกจากนี้ในประเด็นเกี่ยวกับส่ิงใหมๆ นั้น ในชวงแรกมีการใหคําจํากัดความตาม

แบบชัมปเตอร (Schumpeterian-type) (Erkki Kauhanen; &Elina Noppari, 2007: 20) กลาวคือ 

เมื่อมีการพูดถึงสิ่งใหมๆ จะมุงประเด็นไปที่การพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและการพัฒนาสิ่งตางๆใน 

เชิงพาณิชยทั้งที่เปนผลิตภัณฑ/สินคา หรือบริการเปนสําคัญ ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้ไดรับการยอมรับ
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อยางกวางขวางในกลุมนักเศรษฐศาสตรหรือกลุมวิศวกรผูซึ่งไมตระหนักถึงความสําคัญในการเปด

ประเด็นโตเถียงในการมองสิ่งใหมบนฐานสังคมศาสตรมากเทาที่ควร สงผลใหการมองประเด็น

เกี่ยวกับส่ิงใหม/วิธีการใหมที่ไดรับการแนะนําเขาสูระบบนั้นจะเปนการมองในวงแคบเฉพาะสิ่ง

ใหมหรือวิธีการใหมที่เปนผลการวิจัยและพัฒนาหรือการคิดคนบนฐานของเทคโนโลยีและเชิง

พาณิชยเปนสําคัญ อยางไรก็ตามในระยะตอมาระบบเศรษฐกิจมีการเติบโตมากขึ้น สภาพการ

แขงขันสูงขึ้น การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่อิงเฉพาะการเรงวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆเทานั้นอาจไมเพียงพอ จึงสงผลใหการใหคําจํากัดความของสิ่งใหมๆ/

วิธีการใหมที่ไดรับการแนะนําเขาสูระบบนั้นมีการขยายขอบเขตที่กวางขึ้นมากกวาการเปนเพียง

ผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีเทานั้นแตเปนเรื่องของการเพิ่มมูลคาหรือเปนเรื่องของกระบวนการมาก

ข้ึน ดังจะเห็นไดจากการใหคําจํากัดความของ สตารเลยและกรอนรูส (Stahle; & Gronroos:1999, 

Citing in: Erkki Kauhanen, Elina Noppari, 2007: 20) ที่วา ส่ิงใหมๆ/วิธีการใหมที่ไดรับการ

แนะนําเขาสูระบบนั้นเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวผลิตภัณฑ บริการ หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ อันเปนการเพิ่มมูลคาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันในบริบทนั้นๆอยางมี

ประสิทธิภาพ การอธิบายประเภทของนวัตกรรมจึงมีความหลากหลายครอบคลุมทั้งในดานของ

เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ ทรัพยสินองคกร กระบวนการ การบริการ พฤติกรรมผูบริโภค (User habit) 

รูปแบบวิธีการใชผลิตภัณฑแบบใหม กลยุทธการตลาดแนวใหม การจัดการเทคนิควิธีการ การ

เรียนรู องคความรูใหม ประสบการณใหม หรือรูปแบบการจัดการทางธุรกิจแนวใหม เปนตน  

และวิลเลียม มิลเลอร (Erkki Kauhanen, Elina Noppari. 2007: 21; Citing William Miller:2000) 

กลาววา ส่ิงใหมๆ/วิธีการใหมที่ไดรับการแนะนําเขาสูระบบนั้นไมไดกลาวถึงเฉพาะการแนะนําเชิง

การตลาดของสิ่งประดิษฐ ผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีใหมเทานั้นแตหมายรวมถึงแนวคิดตางๆ

ทั้งหมดที่เกี่ยวของ ในสวนของการกลาวถึงสิ่งประดิษฐนั้นหมายถึงความพยายามที่จะทําบางสิ่ง

บางอยางใหดีข้ึนกวาเดิม อยางไรก็ตามการกําหนดวาแนวคิดใดเปนนวัตกรรมหรือไมนั้นจะอยูบน

พื้นฐานวา แนวคิดนั้นตองมีการปรับปรุงหรือมีการสรางสรรคในปริมาณที่เพียงพอที่จะสามารถ

พิจารณาไดวามีความใหมในบริบทนั้นๆ กลาวคือมุงเนนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ

ขององคประกอบตางๆตามความเหมาะสม 

      กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา ใหคําจํากัดความของคําวา นวัตกรรม ในปจจุบันนั้นจะ

กลาวถึงสิ่งใหมๆ/วิธีการใหมที่ไดรับการแนะนําเขาสูระบบโดยคํานึงถึงประเด็นทางดานสังคม 

วัฒนธรรม โครงสรางองคกร หรือแมแตงานสรางสรรคทางศิลปะดวย ซึ่งเปนการขยายขอบเขต

สถานะของการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองของนวัตกรรมไปสูศาสตรที่หลากหลายบนฐานของการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณคา พันธกิจ กลยุทธ ตลอดจนกระบวนการในการดําเนินงานตางๆ โดย
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การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ตองมีการสรางสรรคมากเพียงพอ ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนการ

ทําความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” เพื่อนํามาเปนกรอบในการจัดการสื่อสารโดยเปาหมาย

เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการในการจัดการสื่อสารกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมตางๆขององคกรไดอยาง

เหมาะสม ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดใหคําจํากัดความของ “นวัตกรรม” วาหมายความ

ถึง ส่ิงใหมหรือวิธีการใหมที่นําไปสูการสรางคุณคา/ความเชื่อ/คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมใหมๆให

เกิดขึ้นทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ครอบคลุมทั้งนวัตกรรมที่เปนเทคโนโลยี/ส่ิงประดิษฐ 

นวัตกรรมเชิงกระบวนการ และนวัตกรรมเชิงคุณคา 
      1.2.2 ประเภทของนวัตกรรม 
        ในยุคที่ระบบเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนดวยความรูนั้น นวัตกรรมไดกลายมาเปน

ศูนยกลางของความสําเร็จในการแขงขันเชิงธุรกิจ องคกรตางๆไมวาขนาดใหญหรือเล็กตางหันมา

เร่ิมประเมินสินคา ผลิตภัณฑ บริการและแมแตวัฒนธรรมองคกรของตนใหมเพียงเพื่อรักษาขีด

ความสามารถทางการแขงขันในตลาดของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษัทที่มอง

การณไกลเริ่มตระหนักวา การเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนเทานั้นที่จะชวยใหองคกรอยูรอด

ไดทามกลางการแขงขันที่รุนแรงดุเดือด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวหมายความถึงการสรางสิ่งใหม

จากความคิดสรางสรรคใหมเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการใหมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ หรือกลาว

อีกนัยหนึ่งคือ นวัตกรรมนั่นเอง นวัตกรรมจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยใหบริษัทสามารถแขงขันได

อยางแทจริงในโลกยุคปจจุบัน (ปรีดา ยังสุขสถาพร. 2548: 24) อยางไรก็ตามเมื่อมีการพูดถึงคําวา

นวัตกรรมนั้นจะพบวา มีการแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ (Wikipedia, the free encyclopedia. 

2550: online) คือ 1) นวัตกรรมเปนกระบวนการในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาใน

ดานตางๆโดยการนําเสนอสิ่งใหม และถายทอดหรือแปลความแนวคิดใหมไปสูการเกิดผลกระทบ

ในเชิงสังคมที่สามารถจับตองและมองเห็นไดอยางเปนรูปธรรม และ 2) นวัตกรรมเปนผลผลิตที่

ครอบคลุมทั้งในเรื่องของแนวคิดใหม ส่ิงประดิษฐใหมๆ วิธีการใหม รวมทั้งอุปกรณ เครื่องมือ 

ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ เปนตน 

       นวัตกรรมโดยตัวเองสามารถจัดประเภทไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการใหความหมาย

ในแตละศาสตรที่แตกตางกัน และบริบทในการนําไปใช ไมวาจะเปนในดานเทคโนโลยี เชิงพาณิชย 

ระบบสังคม การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ และการกําหนดโครงสรางเชิงนโยบาย เปนตน สงผลใหมีการ

จัดประเภทของนวัตกรรมหลากหลายครอบคลุมทั้งนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ นวัตกรรมดาน

กระบวนการ นวัตกรรมดานการบริการ นวัตกรรมดานการตลาด นวัตกรรมดานการเงิน นวัตกรรม

ดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม นวัตกรรมดานบริหารจัดการและการปกครอง หรือนวัตกรรมดาน

ความศรัทธา ความคิดและความเชื่อ เปนตน (วรภัทร ภูเจริญ. 2550: 10-11) เมื่อพิจารณาใน
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ภาพรวมจะพบวา นวัตกรรมสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทใหญๆ (‘4Ps’ of innovation) คือ 

(เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ. 2549: online.) 

       1) Product innovation : การเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ หรือบริการขององคกร เชน 

การออกแบบรถรุนใหมที่มีระบบปองกันใหกับเด็กทารก หรือระบบ Home entertainment  

แบบใหม  

       2) Process innovation : การเปลี่ยนแปลงในสวนของกระบวนการผลิตหรือ

กระบวนการนําเสนอผลิตภัณฑ เชน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตและเครื่องมือที่ใชในการ

ผลิตรถยนต หรือระบบ Home entertainment หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/วิธีการบริหารจัดการ

ในระบบตางๆ เปนตน               

       3) Position innovation : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินคาหรือบริการซึ่งเปนการ

เปลี่ยนตําแหนงของผลิตภัณฑโดยการสรางการรับรูและความเขาใจในผลิตภัณฑตอลูกคา เชน 

Lucozade ที่แตเดิมเปนเครื่องดื่มสําหรับเด็กชวยใหฟนไขเร็ว แตตอมาผูผลิตไดนําเสนอรูปแบบ

การใช Lucozade ใหมโดยนําเสนอในรูปแบบเครื่องดื่มบํารุงรางกายสําหรับนักกีฬา เปนตน   

       4) Paradigm innovation : การมุงใหเกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด 

เชน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการผลิตรถยนตอยางสิ้นเชิงของบริษัทผูคา จากการที่แตเดิมมี

การผลิตดวยมือที่มีราคาแพง ผูมีฐานะร่ํารวยเทานั้นที่สามารถมีไวครอบครองได มาเปนการผลิต

จํานวนมากแบบ Mass production ที่มีราคาที่เหมาะสม ใครก็ไดสามารถที่จะใชรถยนตของ Ford 

ได ซึ่งตอมาก็ไดมีการนําวิธีการผลิตแบบ Mass production นี้มาใชในหลากหลายอุตสาหกรรม 

หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานของธุรกิจการบินสูการบริการสายการบิน 

ตนทุนต่ํา หรือการใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานอินเตอรเน็ต ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของการ

เปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน (Paradigm innovation)  

       อยางไรก็ตาม แมนวัตกรรมจะถูกจัดประเภทไวหลากหลายรูปแบบดังกลาวขางตน  

แตเมื่อพิจารณาแนวคิดพื้นฐานของแตละรูปแบบพบวา นวัตกรรมจะเปนการกลาวถึง ความสําเร็จ

ในการนําสิ่งใหมๆที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของกระบวนการ แนวคิด ผลิตภัณฑหรือบริการ ตลอดจน

เทคโนโลยีไปใชเปนครั้งแรกในระบบสังคมนั้นและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในลักษณะของการ

พัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือการสรางความแตกตางใหเห็นไดอยางชัดเจน 

หรือการสรางคุณคาใหมใหเกิดขึ้นและมีผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐศาสตรและการเปลี่ยนผานใน

ระบบสังคม (วรภัทร ภูเจริญ. 2550: 10, Wikipedia, the free encyclopedia. 2550: online)  
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      1.2.3 ปจจัยสนับสนุนการเกิดนวัตกรรม 
        ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการสงเสริมหรือผลักดันใหเกิดนวัตกรรมในปจจุบันคือ การ

เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลกอันประกอบดวย (วัชริน มีรอด. 2549: 72-75) 

         1. โลกไรพรมแดน - เคอิจิ โอมาเอะ ผูเขียนหนังสือเร่ือง “โลกไรพรมแดน” ไดกลาว

วา โลกแหงอนาคตเปนโลกของการไรซึ่งพรมแดน  ทั้งนี้ เพราะการเคลื่อนยายของเงินทุน  

การกระจายของขอมูล ขาวสารและสารสนเทศเกิดขึ้นอยางแพรหลาย การเคลื่อนยายปจจัยการ

ผลิตทําไดอยางเสรี รวมทั้งยังแนะนําใหองคกรธุรกิจปรับโครงสรางและระบบการจัดการใหมเพื่อ

ตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางเทาทัน 

        การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมตองกาวไปสูการสรางมูลคาเพิ่ม (Value 

creation industry) การมุงเนนงานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มเปนสิ่งที่องคกร

ตองคํานึงถึงเปนสิ่งแรก ในขณะเดียวกันการใชประโยชนจากทรัพยากรก็จะตองมีการดําเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาประยุกตใชจึง

กลายเปนสิ่งที่ธุรกิจจะตองพัฒนาและสรางเกิดขึ้นโดยเร็ว 

        2. การอิ่มตัวของตลาดที่รวดเร็ว - จากการที่ปจจุบันผูบริโภคมีความคาดหวังที่จะ

เห็นการปรับเปลี่ยนสินคาและบริการในลักษณะที่ดีข้ึนตลอดเวลา ทําใหผูบริโภคมีความเบื่อหนาย

สินคาและบริการเร็วมากขึ้นกวาเดิม สงผลใหวงจรชีวิตของสินคามีอายุส้ันลง ปรากฏการณ

ดังกลาวสงผลให ธุรกิจจําเปนที่จะตองเรงพัฒนาและนําเสนอสินคา/บริการใหมๆเขาสูตลาดอยาง

ตอเนื่อง ผูบริหารในปจจุบันจึงใหความสําคัญกับเร่ืองของนวัตกรรมเพื่อสรางศักยภาพในการ

แขงขันใหคงอยูตลอดไป ดังจะเห็นไดจากแนวคิดของ เดวิลาและคณะ (Davila et a. 2006: 

online) ที่ระบุวา “บริษัทคงไมสามารถเติบโตไดตลอดรอดฝงถาเราจะปรับกลยุทธเปนแคการลด

ตนทุน (Cost reduction) และการปรับร้ือระบบโครงสรางการบริหารจัดการ (reengineering)  

เทานั้น...innovation เปนองคประกอบสําคัญในการเตรียมตัวเพื่อการเติบโตเชิงรุกและเพื่อเพิ่มผล

การดําเนินงานเบื้องตน” 

        3. เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น - ปจจุบันจะเห็นไดวา เทคโนโลยีมีการ

เปลี่ยนแปลงตางอยางรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพที่สงผลใหรูปแบบของสินคาและบริการ

ตางๆมีความแตกตางไปจากอดีตอยางเห็นไดชัด เชน การเปลี่ยนรูปแบบของการใหบริการการ

รักษาที่ใชวิธีเดียวกันไปสูการใชรูปแบบที่จําเพาะตอบุคคลไดมากขึ้น หรือการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางดานการสื่อสารและดานการเงินที่เนนการบูรณาการรวมกันเพื่ออํานวยความสะดวกในเรื่อง

ของการจับจายใชสอยในลักษณะของบัตร Smart purse ที่สามารถจายเงินไดโดยไมตองใชเงินสด 

จากความทันสมัยของเทคโนโลยีตางๆขางตนจึงจําเปนอยางยิ่งที่ธุรกิจจะตองเร่ิมหันมาให
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ความสําคัญกับเร่ืองของนวัตกรรมทั้งนี้จะเปนไปเพื่อผลักดันเกิดกระบวนการในการแนะนํา/

ถายทอดเทคโนโลยีที่มีการสรางขึ้นไปสูการนําไปใชจริงในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

กลาวคือ ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นพรอมการเริ่มตนของเทคโนโลยีใหมๆ

อยูเสมอ แตอยางไรก็ตามเทคโนโลยีตางๆเหลานั้นจะไมมีความสําคัญเลยถาไมไดมีการนําไปสู

การใชกันอยางกวางขวาง โดยนําไปทดแทน เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในแบบเดิม หรือทําความ

เขาใจกับองคประกอบตางๆเบื้องตน (Erkki Kauhanen; & Elina Noppari. 2007: 15) 

        จากปจจัยสนับสนุนดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา นวัตกรรมเปนสิ่งที่ไมไดเกิดขึ้นได

ดวยตัวของมันเองและยังเปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับบุคคลหรือหนวยงานตางๆมากกวาหนึ่งคน

หรือหนึ่งหนวยงาน ลักษณะดังกลาวนี้เองที่สงผลใหมีการดําเนินการจัดตั้งระบบนวัตกรรม 

(Innovation system) หรือระบบนวัตกรรมแหงชาติ (National innovation system) ข้ึนเพื่อ

สนับสนุนใหเกิดการมีปฏิสัมพันธอยางเปนระบบ เกิดการเชื่อมโยงเปนเครือขายระหวางภาค

ประชาชน ภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐ อันจะนําไปสูการสงตอความรู ขอมูล ทักษะ 

เทคโนโลยี ตลอดจนแนวคิดใหมๆเพื่อผลักดันใหเกิดกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ สินคาและ

บริการอันเปนการใชประโยชนจากนวัตกรรมนั้นๆอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (Freeman. 1987., 

นตพร จันทรวราสุทธิ์. 2549: 49., David Nordfors. 2006: 7) อยางไรก็ตามเมื่อมีการพิจารณา

ตามแนวคิดทฤษฎีระบบนวัตกรรม (Innovation-system theory) จะเห็นไดวา นวัตกรรมและการ

พัฒนาเทคโนโลยีนั้นเปนผลสืบเนื่องของชุดความสัมพันธอันซับซอนระหวางผูมีบทบาท (Actors) 

ในระบบซึ่งประกอบดวยภาคเอกชน/ธุรกิจ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 

        ดังนั้นการดําเนินการจัดการนวัตกรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจนเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดนั้นมีความจําเปนที่จะตองวางแผนอยางรอบคอบและเปนระบบเพราะนวัตกรรม

เปนประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับหลายๆฝาย การจัดการนวัตกรรมที่เหมาะสมจึงตองให

ความสําคัญกับการวางแผนเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยีตลอดจน

นวัตกรรมใหมๆสามารถผสมผสานเขากับธุรกิจและการตลาดไดอยางเหมาะสม หรือเพื่อให

นโยบายทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่งของนโยบายดานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม การคา การลงทุนและสังคม ดังนั้นการจัดการนวัตกรรมจึงเปนการวางแผนในระยะ

ยาวเพื่อเนนใหเกิดการนําความรูไปใชประโยชนบนพื้นฐานของการตลาด ทั้งนี้หัวใจของระบบ

นวัตกรรมไดแก การจัดการที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูที่มีบทบาทในระบบ  เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิด ประสบการณ มีการเรียนรูและสงตอความรูอยางเปนระบบ ลดความ

ซับซอน อันจะนําไปสูการแกปญหาตางๆไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovation) 
  นวัตกรรมเปนเรื่องของความพยายามครั้งแรกในการที่จะนําสิ่งตางๆไปสูการปฏิบัติ ซึ่ง

เมื่อมีการพูดถึงกระบวนการในลักษณะดังกลาวนี้ จําเปนที่จะตองกลาวถึงกระบวนการในการ

แนะนําหรือการเผยแพร/การแพรกระจายสิ่งใหมๆ เขาไปดวย (Innovation diffusion) กลาวคือ 

นวัตกรรมตางๆจะเขาสูระบบสังคมไดนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเผยแพร โดยมีจุดมุงหมาย

สําคัญคือตองการใหเกิดการยอมรับความคิดอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

กลุมเปาหมายดังจะเห็นไดจากการใหคําจํากัดความของ แคทช และคณะ (สุปราณี   จริยะพร. 

2542: 18; อางอิงจาก Katz, Levin; & Hamilton) ที่กลาววา การเผยแพรนวัตกรรมเปนการยอมรับ

ความคิดและขอปฏิบัติใหมของบุคคลหรือกลุมบุคคล โดยอาศัยสื่อหรือชองทางการติดตอส่ือสาร 

ซึ่งการยอมรับจะข้ึนอยูกับโครงสรางของสังคม  ระบบวัฒนธรรมและคานิยมทางสังคม 

กระบวนการเผยแพรนวัตกรรมนั้นจะเปนกระบวนการที่นวัตกรรมถูกสื่อสารผานชองทางการ

ส่ือสารในชวงระยะเวลาหนึ่ง ไปยังสมาชิกในระบบสังคม (Rogers; & Shoemaker. 1971: 18) 

ทั้งนี้ในกระบวนการเผยแพรนวัตกรรมทุกชนิดจะตองมีองคประกอบพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 

นวัตกรรม ชองทางการรับรูขาวสาร ชวงเวลา และสมาชิกในระบบสังคม ดังนี้ 

   1. นวัตกรรม (Innovation) 

  ความคิด การกระทํา หรือส่ิงของที่บุคคลเห็นวาเปนสิ่งใหมข้ึนอยูกับการที่บุคคลรับรูวา

ส่ิงนั้นเปนของใหมโดยความเห็นของบุคคลซึ่งจะเปนเครื่องตัดสินการตอบสนองของบุคคลตอส่ิง

นั้น อาจไมจําเปนตองเปนความรูใหม เพราะบุคคลอาจมีความรูเกี่ยวกับส่ิงนั้นมาระยะเวลาหนึ่ง 

แตยังไมไดพัฒนาความคิดที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ โดยการตัดสินใจที่จะยอมรับนวัตกรรมหรือไม

นั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของนวัตกรรม 

   ลักษณะของนวัตกรรม (Attributes of innovations) มีผลตออัตราความเร็ว-ชาในการ

ยอมรับนวัตกรรมแตกตางกัน ซึ่งคุณลักษณะของนวัตกรรมมีดังนี้ 

  1)  นวัตกรรมนั้นมีประโยชนตอผูรับหรือไม (Relative advantage) 

  2) มีความสอดคลองกับแนวคิด หรือคานิยม หรือบรรทัดฐานทางสังคมของผูรับ

หรือไม (Compatibility) 

  3)  นวัตกรรมมีความยุงยากซับซอนในการเขาใจและนําไปใชมากนอยเพียงใด 

(Complexity) 

  4)  นวัตกรรมนั้นสามารถนําไปทดลองใชไดหรือไม (Trialability) 

  5)  สามารถสังเกตเห็นผลที่จะเกิดขึ้นไดชัดเจนเพียงใด (Observability) 
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    2. ชองทางการรับรูขาวสาร 

    การสื่อสารเพื่อเผยแพรนวัตกรรมนั้น เปนกระบวนการเผยแพรที่สาร (Message)  

ถูกสงผานจากแหลงขาว (Source) ไปยังผูรับสาร (Receiver) ผานชองทางการสื่อสาร 

(Communication channel) โดยมีวัตถุประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม

บางอยางของผูรับสาร ชองทางการรับรูขาวสารหรือส่ือจึงเปนเครื่องมือหรือวิธีการที่สารออกจาก  

ผูสงสารไปยังผูรับสาร  

   3. ชวงเวลา 

    เปนองคประกอบสําคัญในการพิจารณากระบวนการเผยแพรนวัตกรรม โดยเฉพาะใน

แงของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation decision process) ซึ่งเปน

กระบวนการที่มิไดเกิดขึ้นทันทีที่มีการเผยแพรนวัตกรรม แตเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นติดตอกัน

ในชวงระยะเวลาที่นานพอสมควร ทั้งนี้เพราะในการเผยแพรนวัตกรรมนั้นจําเปนตองใชระยะเวลา

ในการที่กลุมเปาหมายจะประเมินการรับรู และตัดสินใจที่จะยอมรับนวัตกรรมนั้นๆ หรือไม 

   4. สมาชิกในระบบสังคม 

   หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไมเปนทางการ สมาชิกในองคกร หรือในระบบสังคม

ยอยซึ่งสมาชิกรวมตัวกันเพื่อแสวงหาทางแกปญหารวมกันหรือกระทําการใดที่มีเปาหมายรวมกัน  
       1.3.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการยอมรับนวัตกรรม 
         การรับรูเกี่ยวกับลักษณะของนวัตกรรมเปนสิ่งสําคัญที่ใชในการอธิบายอัตราการ

ยอมรับนวัตกรรม ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยลักษณะ 5 ประการของนวัตกรรม คือ ประโยชนเชิง

เทียบ (Relative advantage) ความเขากันได (Compatibility) ความสลับซับซอน (Complexity) 

การนําไปทดลองได (Trialability) และการสังเกตเห็นผลได (Observability) (Rogers. 1983: 206) 

นอกจากการรับรูเกี่ยวกับลักษณะทั้ง 5 ประการของนวัตกรรมแลว จะเห็นไดวายังมีตัวแปรอื่นที่มี

ผลตออัตราการยอมรับนวัตกรรม ไดแก  

         1. ประเภทของการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม              

         2. ลักษณะของชองทางการสื่อสารในการเผยแพรนวัตกรรมตามขั้นตอนตางๆของ

กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม  

         3. ลักษณะของสังคมที่นวัตกรรมถูกเผยแพร และ  

         4. ความพยายามของเจาหนาที่พัฒนาในการเผยแพรนวัตกรรม (ภาพประกอบ 2) 
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ตัวแปรที่มีอิทธิพลตออัตราการยอมรบันวัตกรรม          ตัวแปรตาม 
 

I. ลักษณะของนวัตกรรม 
1. ประโยชนเชิงเทียบ  ( Relative advantage ) 

2. ความเขากันได  ( Compatibility ) 

3. ความสลับซับซอน  ( Complexity )  

4. การนาํไปทดลองได  ( Trialability ) 

5. การสังเกตเหน็ผลได  ( Observability ) 

 
II. ประเภทของการตัดสนิใจ 

ในการยอมรบัหรือปฏิเสธนวัตกรรม          
1. การตัดสินใจระดับบุคคล  ( Optional )                                     

2. การตัดสินใจรวมกนั  ( Collective ) 

3. การตัดสินใจโดยผูมีอํานาจ  ( Authority ) 
 

III. ชองทางการสื่อสาร 
ที่ใชในการเผยแพรนวัตกรรม 

(เชน ส่ือมวลชน หรือ ส่ือบุคคล) 
 

IV. ลักษณะของระบบสังคม   
(เชน บรรทัดฐาน ระดับเครือขายในการติดตอส่ือสาร) 

 
V. ความพยายามของเจาหนาที่พัฒนา 

 
ภาพประกอบ 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตออัตราการยอมรับนวัตกรรม 

 

               (Rogers, Everette M. 1983: 50) 

 

         ประเภทของการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมมีความสัมพันธกับอัตราการยอมรับ

นวัตกรรม โดยทั่วไปแลวนวัตกรรมที่ตัดสินใจรับโดยปจเจกบุคคลจะมีการยอมรับรวดเร็วกวา

นวัตกรรมที่ยอมรับโดยองคกร นอกจากนั้นถาบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นวัตกรรมมีจํานวนมากจะทําใหอัตราการยอมรับนวัตกรรมชาลง นั่นหมายถึงเราสามารถทําให

อัตราการยอมรับ
นวัตกรรม 
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อัตราการยอมรับนวัตกรรมเร็วขึ้นไดโดยเปลี่ยนแปลงหนวยของการตัดสินใจใหเล็กลง คือทําใหมี

ผูเกี่ยวของกับการตัดสินใจนอยลงนั่นเอง 

           ชองทางการสื่อสารที่ใชในการเผยแพรมีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมดวย 

ตัวอยางเชน ถาใชส่ือบุคคลมากกวาสื่อมวลชนเพื่อสรางการตระหนักรู (Awareness - 

knowledge) ซึ่งตองกระทําหลายครั้งในกลุมผูยอมรับนวัตกรรมกลุมหลัง (Later adopter) อัตรา

การยอมรับนวัตกรรมนั้นจะยิ่งชาลง ชองทางการสื่อสารและลักษณะของนวัตกรรมมีความสัมพันธ

ซึ่งกันและกัน และสงผลกระทบตออัตราการยอมรับนวัตกรรม โดยอาจทําใหอัตราการยอมรับ

นวัตกรรมชาลงหรือเร็วขึ้นได ตัวอยางเชน การศึกษาของ เพทรินี่ และคณะ (Roger. 1993: 207; 

Citing Petrini and Co. 1968) พบวาชองทางการสื่อสารเพื่อใหเกิดการรับรูและยอมรับนวัตกรรม 

แตกตางกันไปตามระดับความซับซอนของนวัตกรรม กลาวคือ นวัตกรรมที่ไมซับซอนสามารถใช

ชองทางการเผยแพรผาน ส่ือมวลชน เชน นิตยสารการเกษตร ก็ไดรับผลเปนที่นาพอใจ แตในกรณี

ที่มีนวัตกรรมที่ซับซอน การใชส่ือประเภทสื่อบุคคล เชน เจาหนาที่พัฒนาการเกษตรทําหนาที่

เผยแพรนวัตกรรมจะมีประสิทธิภาพมากกวาและทําใหเกษตรกรเกิดการยอมรับนวัตกรรมได

มากกวา 

           นอกจากนั้นจากภาพประกอบ 2 ยังแสดงใหเห็นวาลักษณะของสังคม เชน  

บรรทัดฐานของสังคมและระดับโครงสรางเครือขายการสื่อสารที่มีการติดตอซึ่งกันและกันสูง ก็เปน

ปจจัยที่มีผลกับอัตราการยอมรับนวัตกรรมดวยเชนกัน 

           ยิ่งไปกวานั้นอัตราการยอมรับนวัตกรรมก็เปนผลมาจากความพยายามในการ

สงเสริมของเจาหนาที่พัฒนาซึ่งความสัมพันธระหวางอัตราการยอมรับนวัตกรรมและความ

พยายามของเจาหนาที่พัฒนานั้นพบวา ไมไดเปนลักษณะโดยตรงและไมเปนเสนตรง โดยผลที่

ตามมาจะเกิดจากจํานวนกิจกรรมที่เจาหนาที่พัฒนาไดดําเนินการในการเผยแพรนวัตกรรมนั้น  

การตอบสนองตอความพยายามของเจาหนาที่พัฒนาจะเกิดขึ้นมากเมื่อผูนําความคิดเห็นยอมรับ 

ซึ่งโดยปกติแลวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับนวัตกรรมประมาณ 3 - 16 เปอรเซ็นตในระบบสังคม 

ภายหลังจากที่นวัตกรรมเขาถึงกลุมผูยอมรับนวัตกรรมจํานวนมากซึ่งไดมีการวิพากษวิจารณกัน

แลวนวัตกรรมนั้นจะสามารถเผยแพรไปไดอยางกวางขวางโดยอาศัยการสงเสริมเพียงเล็กนอยจาก

เจาหนาที่พัฒนาเทานั้น  

          นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตนของโรเจอรส นักวิชาการทานอื่นๆก็ไดมีการ

สรุปเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลออกมาดวยในลักษณะที่วา การที่บุคคลจะตัดสินใจยอมรับหรือ

ปฏิเสธนวัตกรรมนั้นยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆอีกหลายประการอันเปนอุปสรรคตอการยอมรับซึ่งไดมี

การใหรายละเอียดไวดังนี้ (สุปราณี จริยะพร. 2542: 21) 
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1. ดานวัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม ถานวัตกรรมที่แพรเขาไปเกิดขัดแยงกับ 

คานิยมหรือความเชื่อที่มีอยูเดิมในสังคม บุคคลในสังคมนั้นจะเกิดความรูสึกตอตานไมยอมรับ 

2. ดานจิตวิทยา เกิดจาการที่บุคคลเคยชนกับแบบแผนชีวิตอยางเกา การปฏิบัติ 

อยางเกา มีความรูสึกวาของเดิมดีอยูแลว ไมอยากเปลี่ยนแปลง 

3. ดานเศรษฐกิจ นวัตกรรมบางอยางมีราคาแพงเกินกวาที่บุคคลจะยอมรับหรือ 

ซื้อหามาใชได นอกเสียจากวานวัตกรรมนั้นมีประโยชนและเปนที่ตองการจริงๆ 

4. ดานอุดมการณ นวัตกรรมใดที่ขัดกับอุดมการณที่บุคคลนั้นๆยึดถืออยู บุคคล 

จะไมยอมรับ 

5. ดานสังคม บุคคลจะตอตานของใหมที่ทําใหสภาพสังคมของตนขาดดุลยภาพ  

เกิดสภาวะไรระเบียบ แตบางครั้งสภาวะไรระเบียบนั้นเปนสิ่งที่สังเกตเห็นไดยาก และตองใช

เวลานานกวาจะมองออก 

6. ดานความยุงยากซับซอนของนวัตกรรม ถานวัตกรรมมีวิธีการใชที่ยุงยาก 

ซับซอน บุคคลอาจไมเขาใจและใชไมเปน ทําใหนวัตกรรมนั้นๆอาจไดรับการปฏิเสธ 

7. ดานผลประโยชน ถานวัตกรรมนั้นไมกอใหเกิดประโยชนตอผูรับ การยอมรับจะ 

เปนไปไดยาก 
       1.3.2 กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม  
         โรเจอรส (Rogers, 1983: 161 – 173) กลาวถึง กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นวัตกรรมวา เปนกระบวนการที่เร่ิมจากการที่ปจเจกบุคคล (หรือหนวยตัดสินใจอื่น) ไดรับความรู

เปนครั้งแรกเกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่งนําไปสูการสรางทัศนคติที่มีตอนวัตกรรม จากนั้นจึงเกิดการ

ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม ถาบุคคลยอมรับนวัตกรรมนั้นๆก็จะมีการนํานวัตกรรมนั้นไป

ปฏิบัติและทายที่สุดคือ การยืนยันการตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีการกระทําอยางตอเนื่อง 

และใชระยะเวลา นักวิชาการทางดานการเผยแพรนวัตกรรมไดยอมรับมานานแลววา การตัดสินใจ

ของบุคคลเกี่ยวกับนวัตกรรมไมใชพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใด แตเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น

โดยตองอาศัยเวลาซึ่งประกอบดวยการกระทําและการตัดสินใจอยางตอเนื่อง โดยในสวนของ

ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นสามารถสรุปไดออกมาเปน  5 ข้ันตอน ดังนี้ 

        1) ข้ันความรู (Knowledge stage)  

        กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมของบุคคลเริ่มตนขึ้นดวยขั้นความรู  ซึ่ง

เกิดขึ้นเมื่อบุคคล (หรือหนวยตัดสินใจอ่ืน) รับรูถึงการมีอยูของนวัตกรรม ตลอดจนมีความเขาใจ

บางสวนเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นวามีหนาที่อยางไร ทั้งนี้ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นสามารถแบง

ออกไดเปน 3 ประเภทคือ 
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            1. ความรูที่ทําใหเกิดการตระหนัก (Awareness-knowledge) หรือความรูวามี

นวัตกรรมเกิดขึ้นมาแลว กลาวคือ โดยทั่วไปนวัตกรรมจะประกอบดวยขอมูลพื้นฐาน (Software 

information) ซึ่งแสดงออกมาในรูปของนวัตกรรมและชวยลดความไมแนนอนเกี่ยวกับ

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล ซึ่งเกี่ยวของกับการไดผลลัพธในอันที่จะตอบสนองความตองการของ

บุคคลได  โดยมากมักเปนขอมูลที่ชวยตอบคําถามวา นวัตกรรมคืออะไร ทํางานอยางไร และทําไม

จึงทํางานเชนนั้น  ซึ่งคําถามเหลานี้เปนคําถามหลักๆของบุคคลเกี่ยวกับนวัตกรรม   

           2. ความรูดานการใช (how-to knowledge) ประกอบดวยขอมูลที่จําเปนสําหรับ

การที่จะใชนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม ผูยอมรับนวัตกรรมจะตองรูวาจะนํานวัตกรรมไปใชใน

ปริมาณเทาไร  จะใชใหมันถูกวิธีไดอยางไร เปนตน ถานวัตกรรมยิ่งมีความซับซอนยุงยากมากขึ้น

เพียงใด ความจําเปนที่จะตองมีความรูที่จําเปนสําหรับการใชนวัตกรรมใหถูกตองก็ยิ่งมีมากขึ้น

เพียงนั้น การที่ความรูประเภทนี้มีไมเพียงพอกอนการยอมรับนวัตกรรมหรือในข้ันการนํานวัตกรรม

ออกทดลองใช โอกาสที่นวัตกรรมจะถูกปฏิเสธหรือปฏิเสธในภายหลังยอมมีมาก 

          3. ความรูเชิงหลักการ (principles-knowledge) ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวกับ

หลักการหรือแนวคิดตางๆเชิงกระบวนการ โดยเนนตอบคําถามที่วา นวัตกรรมทํางานอยางไร 

ตัวอยางของความรูเชิงหลักการ คือ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสืบพันธุของมนุษย ทําใหเกิด

นวัตกรรมเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว  บุคคลสามารถตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมงายขึ้นถา

บุคคลมีความรูเชิงหลักการ นั่นคือ ถามีปญหาเกิดขึ้นในการใชนวัตกรรมของแตละบุคคล ความรู

เชิงหลักการอาจมีความสําคัญในการแกปญหาที่เกิดขึ้นได 

         โรเจอรส เชื่อวา การติดตอรับขาวสารจากสื่อตางๆ การมีสวนรวมในสังคม และการ

ติดตอกับสังคมภายนอก ลวนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอบุคคลในการสรางความรู ความเขาใจนวัตกรรม

ในขั้นนี้  

       2) ข้ันโนมนาวใจ (Persuasion)  

       เปนขั้นที่บุคคลเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบนวัตกรรมนั้น บุคคลจะแสวงหาขอมูล

เกี่ยวกับนวัตกรรมอยางกระตือรือรน และตีความหมายขอมูลที่ไดมาพิจารณารวมกับประสบการณ

สวนตัวทั้งในปจจุบันและอนาคตวา การที่จะรับนวัตกรรมนั้นมาใชจะกอใหเกิดผลดีหรือผลเสีย

อยางไร ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

      ข้ันโนมนาวใจในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม เกิดขึ้นเมื่อปจเจกบุคคล 

(หรือหนวยที่ทําการตัดสินใจอื่น) ไดสรางทัศนคติที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอนวัตกรรมนั้น 

ในขณะที่กิจกรรมในขั้นของความรูเปนเรื่องของความคิดหรือความรู สวนแนวคิดหลักในขั้นโนม
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นาวใจจะเกี่ยวของกับอารมณหรือความรูสึก บุคคลไมสามารถที่จะสรางทัศนคติตอนวัตกรรมได

จนกวาจะมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นกอน 

     ในขั้นโนมนาวใจบุคคลจะมีความรูสึกผูกพันทางดานจิตใจกับนวัตกรรมมากขึ้น โดย

จะแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมอยางจริงจัง ในแงที่วาเขาจะไดรับขาวสารอะไร และจะตีความขาวสาร

ที่ไดรับมาอยางไร ดังนั้นการเลือกรับรูจึงมีความสําคัญในการตัดสินพฤติกรรมของบุคคลในขั้น 

โนมนาวใจเปนอยางมาก โดยในข้ันนี้บุคคลจะพัฒนาการรับรูอยางกวางๆเกี่ยวกับนวัตกรรม ดวย

เหตุนี้คุณลักษณะของนวัตกรรม ไดแก ประโยชนเชิงเทียบ (Relative advantage) ความเขากันได 

(Compatibility)  และความสลับซับซอน (Complexity) จึงมีความสําคัญอยางมากในขั้นนี้ 

     การพัฒนาทัศนคติที่ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอนวัตกรรม  บุคคลจะประยุกต

แนวความคิดใหมใหเขากับสถานการณปจจุบันหรือเหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต กอน

การตัดสินใจวาจะทดลองใชนวัตกรรมหรือไม การทดลองใชนวัตกรรมเพื่อที่จะสังเกตผลไดเปน

ความสามารถที่จะคิดโดยที่มีการตั้งสมมุติฐานไวกอน และความสามารถที่จะวางแผนสําหรับ

อนาคต ลวนแตเปนลักษณะทางจิตใจ (Mental capacity) ที่สําคัญในขั้นโนมนาวใจซึ่งเกี่ยวของ

กับการวางแผนลวงหนา 

    นวัตกรรมที่มีอยูทั้งหมด มักจะสรางความไมแนนอนใหแกบุคคลที่รูสึกไมแนใจเกี่ยวกับ

ผลตางๆของนวัตกรรม พวกเขาจึงรูสึกถึงความจําเปนที่จะตองหาสิ่งที่มาสนับสนุนทัศนคติของตน

ที่มีตอนวัตกรรมนั้น บุคคลตองการที่จะรูวาความคิดของตนอยูบนแนวทางที่ถูกตอง เมื่อ

เปรียบเทียบกับความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นๆหรือไม  ขาวสารที่มาจากสื่อมวลชนมีลักษณะ

กวางๆทั่วไปเกินกวาที่จะทําใหบุคคลรูสึกมั่นใจในความเชื่อตางๆของตนเกี่ยวกับนวัตกรรม 

    ในขั้นโนมนาวใจ โดยเฉพาะขั้นตัดสินใจ บุคคลจะถูกกระตุนใหแสวงหาขอมูลที่

สามารถนํามาประเมินคุณคาของนวัตกรรม (Innovation-evaluation information) นั่นคือ การลด

ความไมแนนอนเกี่ยวกับผลตางๆของนวัตกรรมที่ถูกคาดไว ในขั้นนี้โดยปกติแลวบุคคลตองการหา

คําตอบในคําถามที่วา “ผลที่เกิดจากนวัตกรรมคืออะไร”  “ขอไดเปรียบและเสียเปรียบของ

นวัตกรรมในสถานการณของแตละบุคคลคืออะไร” โดยทั่วไปแลวขอมูลประเภทนี้มักจะพบเสมอ

จากการประเมินผลนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ซึ่งบุคคลสวนใหญจะพยายามแสวงหาขอมูล

โดยเฉพาะจากบุคคลที่อยูในระดับเดียวกันเกี่ยวกับความคิดเห็นตอนวัตกรรม (บนพื้นฐานของ

ประสบการณสวนตัวตอการยอมรับนวัตกรรม) ทั้งนี้เมื่อมีบางคนที่มีคุณลักษณะตางๆที่คลายคลึง

กับเราบอกใหเราทราบเกี่ยวกับการประเมินผลนวัตกรรมในทางบวก บอยครั้งที่เราจะถูกจูงใจให

ยอมรับนวัตกรรมนั้นดวย 

 



41 
 

      3) ข้ันตัดสินใจ (Decision)  

      ข้ันตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม เกิดขึ้นเมื่อบุคคล (หรือหนวย

ตัดสินใจอื่น) เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่จะนําไปสูทางเลือกวาจะยอมรับหรือปฏิเสธ

นวัตกรรม การยอมรับ (Adoption) คือ การตัดสินใจที่จะใชนวัตกรรมอยางเต็มที่ในฐานะที่เปนแนว

ปฏิบัติที่ดีที่สุด การปฏิเสธ (Rejection) คือ การตัดสินใจไมยอมรับนวัตกรรม 

     วิธีหนึ่งที่จะใชจัดการกับความไมแนนอนที่มาพรอมกับผลของนวัตกรรม ก็คือ การ

ทดลองใชนวัตกรรมในบางสวนกอนกลาวคือ บุคคลสวนมากจะไมยอมรับนวัตกรรมโดยที่ไมได

ทดลองใชมันมากอน ทั้งนี้เพื่อที่จะดูวามันมีประโยชนภายใตสถานการณของเขาหรือไม การนํา

นวัตกรรมมาทดลองใชในวงจํากัดเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจที่จะยอมรับนวัตกรรม มีนวัตกรรม

บางอยางที่ไมสามารถแบงออกเปนสวนยอยๆ เพื่อที่จะนํามาทดลองใชในปริมาณที่จํากัดได ใน

กรณีเชนนี้ ก็ตองยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้นทีเดียวทั้งหมด  ดังนั้นการแบงนวัตกรรมออกเปน

หนวยยอยๆเพื่อนําไปทดลองใชโดยปกติแลวจะถูกยอมรับไดเร็วกวานวัตกรรมแบบที่ตองยอมรับ

ทีเดียวทั้งหมด  บุคคลสวนมากที่นํานวัตกรรมมาทดลองใช และพบวามันมีระดับของประโยชน เชิง

เทียบสูงมักมีแนวโนมที่จะตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้น  วิธีการที่จะใหความสะดวกแก

กลุมเปาหมายในการนํานวัตกรรมมาทดลองใช ไดแก การแจกตัวอยางนวัตกรรมใหทดลองใช ซึ่ง

สามารถชวยเรงอัตราการยอมรับนวัตกรรม (Rate of adoption) ใหเร็วขึ้นได เชน การทดลองใช

เครื่องพนน้ํายาฆาวัชพืชแบบใหมโดยไมคิดมูลคาของเกษตรกรในไอโอวา ชวยเรงใหระยะเวลาการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมไดเร็วขึ้น (Klonglan.1962,1963; Klonglan and others,1960s) 

     สําหรับบุคคลบางสวนและบางนวัตกรรม การทดลองใชนวัตกรรมโดยบุคคลที่อยูใน

ระดับเดียวกันซึ่งมีคุณลักษณะดานตางๆที่คลายคลึงกันกับพวกเขา สามารถชวยสนับสนุนใหเขา

เหลานั้นไดมีการทดลองใชนวัตกรรมดวยตนเองได  เราเรียกลักษณะเชนนี้วา “การทดลองใช

นวัตกรรมโดยผานคนอื่น (Trial-by-others)” ซึ่งเปนการทดลองใชนวัตกรรมโดยทางออมของ   แต

ละบุคคล บอยครั้งที่เจาหนาที่พัฒนาทั้งหลายพยายามที่จะหาทางเรงกระบวนการตัดสินใจ

เกี่ยวกับนวัตกรรมของปจเจกบุคคล โดยการใหการสนับสนุนการสาธิตตางๆที่เกี่ยวกับนวัตกรรม

ในระบบสังคม การสาธิตนี้สามารถมีประสิทธิภาพอยางมากในการสรางอิทธิพลใหคนยอมรับ

นวัตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูสาธิตใหดูเปนผูนําทางความคิด (Opinion leader)  

      4) ข้ันการการลงมือปฏิบัติ (Implementation)  

      เกิดขึ้นเมื่อบุคคลปฏิบัติหรือนํานวัตกรรมนั้นไปใชซึ่งจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมภายนอก เมื่อความคิดใหมๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังจะมีการคนหาขอมูลใน
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ข้ันของการนําไปปฏิบัติ โดยสวนใหญบทบาทของเจาหนาที่สงเสริมและเผยแพรจะใหความ

ชวยเหลือดานเทคนิคกับกลุมเปาหมายที่เพิ่งจะเริ่มใชนวัตกรรม 

      การลงมือปฏิบัติ (Implementation) เกิดขึ้นเมื่อบุคคล (หรือหนวยตัดสินใจอื่น) นํา

นวัตกรรมไปใช กอนถึงขั้นการปฏิบัติกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับ

จิตใจ แตการปฏิบัติเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเห็น เพราะนวัตกรรมได

เปลี่ยนไปสูการกระทําอยางแทจริง มันออกจะธรรมดาที่บุคคลจะตัดสินใจรับนวัตกรรม แตมันก็ดู

จะเปนเรื่องยากที่จะนํานวัตกรรมไปใชเชนกัน ปญหาตางๆที่มักจะเกิดขึ้น คือ จะนํานวัตกรรมมา

ใชในขั้นการปฏิบัติไดอยางไร โดยทั่วไปขั้นการปฏิบัติจะเกิดขึ้นตอจากขั้นตัดสินใจคอนขาง

ทันทีทันใด เวนแตไดเกิดปญหาขึ้นมา เชน นวัตกรรมนั้นขาดแคลนชั่วคราว 

      ในขั้นการปฏิบัติไมสามารถคาดหวังผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลไดอยางแนนอน แมวาจะมี

การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมเกิดขึ้น เพราะในขั้นการปฏิบัติ บุคคลมีความตองการอยางมากที่จะ

แสวงหาขอมูลเพื่อตอบขอคําถามตางๆ เกี่ยวกับนวัตกรรม ไมวาจะเปนเรื่องของสถานที่ในการ

เขาถึงนวัตกรรม การใชนวัตกรรม และกระบวนการทํางานของนวัตกรรม ปญหาในทางปฏิบัติ และ

วิธีการแกปญหาเปนอยางไร หนาที่ของเจาหนาที่พัฒนานวัตกรรมในขั้นนี้คือ การใหความ

ชวยเหลือทางดานเทคนิคแกกลุมเปาหมาย เมื่อเกิดการเริ่มใชนวัตกรรมนั้น  

      สําหรับในสวนของคําถามที่วา “ข้ันการปฏิบัติส้ินสุดลงเมื่อใด” นั้นเปนสิ่งที่ไม

สามารถระบุไดอยางชัดเจนทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของนวัตกรรม อยางไรก็ตามเมื่อนวัตกรรมไดถูก

นํามาปฏิบัติอยางตอเนื่องจนกลายเปนสิ่งปกติธรรมดาของผูรับนวัตกรรม สงผลใหนวัตกรรม

สูญเสียคุณสมบัติที่มีลักษณะที่แปลกแยก (Distinctive quality) นวัตกรรมจึงไมใชส่ิงใหมอีกตอไป 

ดังนั้น ณ จุดนี้ จึงเปนจุดสิ้นสุดของขั้นการปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงการนําไปปฏิบัติจนเปนกิจวัตรหรือ

เปนประเพณี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดขึ้นในองคกร อยางไรก็ตามขั้นการปฏิบัติอาจแสดงใหเห็น

ถึงการสิ้นสุดของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม แตบางครั้งก็อาจมีกระบวนการในขั้นการ

ยืนยันเกิดขึ้นได 

       5) ข้ันการยืนยัน (Confirmation)  

       ข้ันการยืนยัน เปนขั้นตอนที่บุคคลจะแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจที่ไดทําลงไป ซึ่งบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได ถาขาวสารใหมที่

ไดมาภายหลังขัดแยงกับขาวสารที่นําไปสูการตัดสินใจครั้งกอน 

       จากแนวคิดทั้งหมดที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปความเปนมาของหลักสูตรการ

ส่ือสารนวัตกรรมที่เปนการบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร นวัตกรรม และการแพรกระจาย

นวัตกรรม ที่จะมีการพัฒนาขึ้นดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ 3 ความเปนมาของหลกัสูตรการสื่อสารนวตักรรม 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงของ

การจัดการธุรกิจในยุค

ปจจุบัน 

เ กิ ด น วั ต ก ร รมป ร ะ เ ภทต า ง ๆ

มากมายเพื่อเพิ่มมูลคาและสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขัน 

ใหความสําคัญกับเร่ืองของการ

สรางนวัตกรรม 

แพรกระจายเขาสูกลุมเปาหมาย 

(ระบบสังคม) 

นวัตกรรมเปนส่ิงใหมที่ยากตอการรับรูและยอมรับของกลุมผูบริโภคที่เปนเปาหมาย โดยเฉพาะ

นวัตกรรมที่มีคุณลักษณะซับซอน มีราคาและความเสี่ยงสูง  จึงสงผลใหการแพรกระจายเขาสู

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีคนที่มีความเชี่ยวชาญทางดานนี้โดยเฉพาะ เพื่อ   

1) ตอบสนองภาคธุรกิจใหสามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมไดอยางเหมาะสม  

2) ตอบสนองผูบริโภคเปาหมายใหรูสึกยอมรับ เห็นคุณคา ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตางๆตามที่เจาของนวัตกรรมตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การสื่อสารนวัตกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร – 

เพื่อสรางความรู ความเขาใจ

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร สื่ อ ส า ร 

องคประกอบของการสื่อสาร 

และแนวคิด เกี่ ยวกับการ

ส่ือสารเพื่อการพัฒนา 

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม – 

เพื่อสรางความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภท

ของนวัตกรรม ความสําคัญ

ของนวัตกรรม 

แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

แพรกระจายนวัตกรรม – เพื่อ

สร า งความ เข า ใจ เกี่ ย วกั บ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร

แพรกระจายนวัตกรรม ปจจัยที่

มี ผ ล ต อ อั ต ร า ก า ร ย อม รั บ

นวัตกรรม ชองทางการสื่อสาร

กับการยอมรับนวัตกรรม 
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2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรระดับปริญญาตรีในประเทศไทย 
   เมื่อกลาวถึงหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสื่อสารโดยเฉพาะในสวนของประเทศไทยนั้น สวน

ใหญจะครอบคลุมหลักสูตรทางดานนิเทศศาสตรเปนสําคัญ โดยคําวา “นิเทศศาสตร” ในประเทศ

ไทยนั้นเริ่มตนใชเปนครั้งแรกเมื่อปพ.ศ. 2511 โดยพลตรีพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ

ประพันธ เปนผูประทานชื่อ “นิเทศศาสตร” ใหกับแผนกอิสระส่ือสารมวลชนและการประชาสัมพันธ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งมีความหมายวา เปนวิชาการสื่อสารไปยังมวลชนโดยทางใดก็ตาม ไม

จําเพาะทางหนังสือพิมพ เชน การสื่อสารทางการละครก็เขาอยูในนิเทศศาสตร ทางวิทยุและ

โทรทัศนก็เปนนิเทศศาสตร (ธิติพัฒน  เอี่ยมนิรันดร. 2548: online) จากนิยามดังกลาวจะเห็นไดวา 

คําวา “นิเทศศาสตร” เปนเรื่องของศาสตรที่เกี่ยวของกับศิลปะทางการสื่อสารที่ใหความสําคัญกับ

การสื่อสาร ในทุกๆองคประกอบของการสื่อสาร ไมวาจะเปนผูสงสาร สาร ส่ือ หรือผูรับสารก็ตาม 

โดยผูสงสารอาจเปนตัวบุคคล องคกร หรือบริษัทก็ได สวนสารหรือขาวสารจะเปนเนื้อหาสาระที่ผู

สงสารตองการที่จะกระจายใหประชาชนหรือกลุมเปาหมายไดทราบ ส่ือมวลชนหรือชองทางการ

ส่ือสารก็เปนเพียงองคประกอบหนึ่งของการสื่อสารที่จะชวยสนับสนุนใหการกระจายขาวสารตางๆ 

ไปสูกลุมเปาหมายเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของผูสง ผูรับสาร

หรือกลุมเปาหมายก็อาจจะเปนบุคคล กลุมคนหรือประชาชนโดยสวนใหญ ซึ่งความสําเร็จของการ

ส่ือสารคือ การที่ผูรับสารสามารถรับสารไดอยางถูกตอง ชัดเจนเปนไปตามวัตถุประสงคที่ผูสงสาร

ตองการ ดังนั้นเมื่อพูดถึงการจัดการเรียนการสอนทางดานนิเทศศาสตรจึงมีความหมายที่กวางกวา

แคเร่ืองของการอสนเกี่ยวกับส่ือมวลชนหรือชองทางการสื่อสารเทานั้น 

      การเรียนการสอนดานนิเทศศาสตรในประเทศไทย โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีนั้น

มีการขยายตัวอยางมากโดยมุงเนนการขยายสาขาวิชาที่ตอบสนองการทํางานในเชิงวิชาชีพ

ส่ือสารมวลชนที่กาวหนาอยางตอเนื่องครอบคลุมใน 10 สาขาวิชาดวยกันคือ สาขาการโฆษณา

และการประชาสัมพันธ สาขาการหนังสือพิมพและวารสารศาสตร สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน สาขาการถายและฉายภาพยนตร การภาพยนตรและวีดีทัศน ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง 

สาขาการสื่อสารมวลชน สาขาการจัดการสารสนเทศ สาขานิเทศศาสตรธุรกิจ การจัดการการ

ส่ือสาร และการสื่อสารการตลาด สาขาการละคร สาขาวาทนิเทศ และสาขาทัศนศาสตร ทั้งนี้

พบวา สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธเปนที่นิยมมากที่สุดและมีการขยายตัวไปอยาง

รวดเร็ว ซึ่งมีการเปดสอนในระดับปริญญาทางนิเทศศาสตรเกือบทุกสถาบันทั้งรัฐและเอกชน 

(ดรุณี หิรัญรักษ. 2543: online) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเอกสารหลักสูตรทางดานนิเทศศาสตร

ที่มีการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันที่พบวา หลักสูตรมีการขยายตัวอยางมากในระดับปริญญาตรี 

โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพทางดานสื่อสารมวลชน แตยังไมเนนในเรื่องของการบูรณาการศาสตร



45 
 

ทางการสื่อสารเขากับศาสตรทางดานอื่นเทาที่ควร (กิติมา สุรสนธิ. 2545: 32) ทั้งนี้สวนหนึ่งเปน

ผลมาจากในระยะเริ่มแรกที่การสื่อสารถูกนําเขามาเผยแพรในสังคมไทยทําใหมีความจําเปนที่

จะตองเรียนรูแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑในการปฏิบัติการทางดานการสื่อสาร ตลอดจนทักษะ

ในการปฏิบัติ การผลิตและการใชเครื่องมือทางดานการสื่อสารไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ รวมทั้งหลักสูตรที่นํามาปรับใช ตําราและทฤษฎี

ทางดานการสื่อสารมวลชน ตลอดจนอาจารยผูสอนในระยะเริ่มตนก็ไดรับการหลอหลอมมาจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาดานสื่อสารมวลชนใน

เชิงวิชาชีพที่เนนความชํานาญเฉพาะดาน โดยมีเปาหมายเพื่อผลิตนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน

สําหรับปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและในภาคธุรกิจเอกชน (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์. 2527: 11-15) 

   หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2541: 40-125) ไดทําการศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรดาน

นิเทศศาสตรในประเทศไทยตามอิทธิพลของปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ พบวา สามารถจําแนกเปน  

5 ยุคไดดังนี้ 

   ยุคที่ 1 ยุคเริ่มกอต้ัง – เปนยุคแรกเริ่มที่กําเนิดสาขาวิชานิเทศศาสตรข้ึนในประเทศไทย 

โดยไดรับอิทธิพลจากตะวันตก ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมคนเปนขาราชการ และฝกอาชีพหรือ

ผลิตนักหนังสือพิมพ และนักประชาสัมพันธเพื่อออกไปรับใชสังคม การจัดการเรียนการสอนใน

ชวงแรกมีการขยายตัวอยางลุมๆดอนๆ จัดการสอนไดไมนานก็ตองหยุดเนื่องจากขาดผูสนใจ และ

ขาดแคลนองคความรูเชิงวิชาการ 

   ยุคที่ 2 ยุคการขยายตัวของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน –เปนยุคที่สถานภาพของ

การศึกษาดานนิเทศศาสตรไดรับการยกฐานะเปนแผนกอิสระ และสื่อมวลชนแตละประเภทเริ่มมี

บทบาทในสังคมมากขึ้น แตการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนดานนิเทศศาสตร

ยังคงประสบปญหาขาดการสนับสนุนทั้งในดานสถานที่ อุปกรณการฝกปฏิบัติ/เครื่องมือมีไม

เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา การเรียนการสอนจึงมุงเนนไปในเชิงทฤษฎี ในแตละสถาบัน เนื้อหา

รายวิชาในหลักสูตรมีความแตกตางกันอยางมากทําใหคุณภาพของการจัดการศึกษาในแตละ

สถาบันไมเปนมาตรฐานเดียวกัน  

   ยุคที่ 3 ยุคการยกสถานภาพและขยายตัวของคณะนิเทศศาสตร – เปนยุคที่มีการยก

สถานภาพของสาขาวิชาดานนิเทศศาสตรจากแผนกอิสระข้ึนเปนคณะนิเทศศาสตร คณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน ในมหาวิทยาลัยที่มีการเปดสอนมานานแลว อีกทั้งมีการสนับสนุนใหมี

การเปดสาขาวิชาเพิ่มหรือขยายระดับการสอนใหสูงขึ้น และยังมีการเปดสอนในสาขานิเทศศาสตร

เพิ่มข้ึนอีก 4 สถาบันคือ วิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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    ยุคที่ 4 ยุคการขยายตัวสูสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันราชภัฏ  – เปนยุคที่

สถาบันการศึกษาเอกชนและสถาบันราชภัฏไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรสาขานิเทศศาสตรทําใหมีการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางกวางขวางเนื่องจากสื่อมวลชนแขนงตางๆมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ

ส่ือมวลชนทองถิ่นที่มีปริมาณเพิ่มข้ึนมาก ทําใหเกิดความตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ

ดานการสื่อสารมวลชนเพิ่มข้ึนตามไปดวย ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการดําเนินการ

อยูนั้นไมสามารถขยายจํานวนนักศึกษาไดสอดคลองกับความตองการของสังคม ภาครัฐจึง

สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามารวมจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น รวมทั้งขยายสูสถาบัน

ราชภัฏในภูมิภาคตางๆดวย โดยมีเปาหมายเพื่อตอบสนองตอการขยายตัวในภาคธุรกิจ และกลุม

อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน  

   ยุคที่ 5 ยุคสื่อสูเทคโนโลยีสารสนเทศ – ยุคนี้จะสอดคลองกับระบบสังคมโลกที่ให

ความสําคัญกับเร่ืองของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวิทยาการสารสนเทศ สงผลใหผูรับผิดชอบจัด

การศึกษาในสาขานิเทศศาสตรหันมาใหความสนใจในเชิงวิทยาศาสตรมากขึ้น โดยมุงเนนการบูร

ณาการองคความรูในเชิงนิเทศศาสตรเขากับองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ

คอมพิวเตอร/สารสนเทศ/การจัดการระบบฐานขอมูลตางๆเปนตน) 

   จากรายละเอียดตางๆดังกลาวขางตนสามารถสรุปหลักสูตรนิเทศศาสตรที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในประเทศไทยได 3 รูปแบบคือ 

     1. รูปแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนในองคความรูที่เปน

ศาสตรพื้นฐานทางดานการศึกษานิเทศศาสตรมาแตด้ังเดิม โดยมีเปาหมายเพื่อการเปนวิชาชีพขั้น

สูงในกลุมอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนสาขาตางๆ ซึ่งหลักสูตรในรูปแบบนี้ ปจจุบันยังมีความ

ตองการพัฒนาองคความรูในงานดานสื่อสารมวลชนอยางตอเนื่องเพื่อรองรับความกาวหนาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง กลุมสาขาวิชาในรูปแบบนี้ไดแก กลุม

สาขาวิชาการหนังสือพิมพ/วารสารศาสตร วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร การถายภาพและฉาย

ภาพยนตร ภาพยนตรและวีดีทัศน ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง การสื่อสารมวลชน ศิลปะการแสดง 

การละคร วาทนิเทศ และทัศนศาสตร  

     2. รูปแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง

เปาหมายในเชิงธุรกิจโดยการจัดการเรียนการสอนจะใหความสําคัญกับการบูรณาการองคความรู

ระหวางศาสตรทางการบริหารจัดการและศาสตรทางการสื่อสาร กลุมสาขาวิชาในรูปแบบนี้ไดแก 

สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศ

ศาสตรธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และสาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร อยางไรก็ตาม

พบวา ในบางสาขาวิชายังมีความใกลเคียงและเหลื่อมลํ้าเชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธและ
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สาขาวิชาการโฆษณาโดยพบวา เนื้อหาวิชามีความทับซอนกัน อีกทั้งโดยตัวองคความรูเฉพาะของ

ทั้ง 2 ลักษณะวิชาชีพนี้ก็ยังไมมีการระบุถึงความแตกตางกันไดอยางชัดเจนเทาที่ควร กลาวคือที่

ผานมาจะใช เ ร่ืองของการใชงบประมาณกับไมใชงบประมาณเปนเสนแบงระหวางการ

ประชาสัมพันธกับการโฆษณา โดยเฉพาะในองคความรูทางดานการประชาสัมพันธที่พบวา การ

กลาวถึงบทบาทหนาที่ของงานประชาสัมพันธนั้นจะถูกกําหนดโดยความเขาใจของผูที่นําไปใชซึ่งก็

จะมีลักษณะที่แตกตางกันไป  

    3. รูปแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรที่มุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองยุค

สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการจัดการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ

การบูรณาการองคความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบฐานขอมูล/คอมพิวเตอร/

เทคโนโลยีสมัยใหม) เขากับศาสตรทางการสื่อสารไดแก กลุมสาขาวิชาสารสนเทศทางการสื่อสาร 

โดยสาขาดังกลาวนี้จัดเปนกลุมสาขานิเทศศาสตรเชนกันแตมีความแตกตางกับสาขาอื่นๆในสวน

ของกลุมวิชาแกนหรือวิชาศึกษาทั่วไป และการใหความสําคัญกับการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการวางระบบฐานขอมูล เปนตน ทั้งนี้พบวา หลักสูตรที่จัดในรูปแบบ

ดังกลาวนี้เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็งในเรื่อง

ของเทคโนโลยีอยูแลว แตอยางไรก็ตาม ถาพิจารณาในสวนของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จะเห็นวา มีจํานวนที่คอนขางสูงมากเกินไป นอกจากนั้นเมื่อพิจารณารายละเอียดลงไปในสวนของ

โครงสรางหลักสูตรจะพบวา รายวิชาในหมวดวิชาแกนนั้นจะมีปริมาณคอนขางมากซึ่งครอบคลุมทั้ง

การสื่อสารและเทคโนโลยี แตถานําไปพิจารณาเทียบกับหลักสูตรในรูปแบบอื่นๆจะพบวา รายวิชาที่

ตอบสนองศาสตรทางการสื่อสารจะมีจํานวนนอย อยางไรก็ตามในปจจุบันแครูจักและเขาใจ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีตางๆ เทานั้นมันไมเพียงพอแลว เราจําเปนที่จะตองเปนนักคิด นักวางแผน

เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการกับระบบการสื่อสารที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพดวย  

     จากรูปแบบหลักสูตรทั้งหมดดังกลาวขางตนเห็นไดวามีจุดเนนเฉพาะแตกตางกันไป 

แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาบนฐานของสภาพเศรษฐกิจสังคมยุคปจจุบันที่ขับเคลื่อนดวยความรู

หรือนวัตกรรมใหมๆผานการใชระบบเทคโนโลยีส่ือสารสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพพบวา 

รูปแบบของหลักสูตรนิเทศศาสตรหรือศาสตรทางการสื่อสารในปจจุบันควรมีการปรับตัวใหมีการ

ขยายองคความรูทางการสื่อสารใหกวางขวาง ครอบคลุม ตอบสนองการปฏิบัติงานทางการสื่อสาร

ไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการศาสตรทางการสื่อสาร การ

บริหารธุรกิจ และดานเทคโนโลยีส่ือสารสารสนเทศเขาดวยกันอยางลงตัวบนพื้นฐานของการมี

จิตสํานึกสาธารณะ คุณธรรม/จริยธรรม และจรรยาบรรณนิเทศศาสตร ซึ่งหมายความถึงผูเรียน

จะตองมีความสามารถที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการสื่อสาร ความสามารถในการบริหารจัดการ
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งานตางๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีความรูเทาทันในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนํามา

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2.1 โครงสรางหลักสูตรดานนิเทศศาสตรในประเทศในปจจุบัน 
   จากการสังเคราะหรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียน

การสอนดานนิเทศศาสตรในประเทศในปจจุบันสามารถสรุปประเด็นขอคนพบตางๆไดดังนี้ 

   ประเด็นที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดานนิเทศศาสตรในปจจุบัน 

  สําหรับในสวนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดานนิเทศศาสตรในปจจุบันสามารถ

แบงไดเปน 2 รูปแบบหลักๆคือ  

  1) การจัดการเรียนการสอนโดยเปดเปนคณะวิชาทางดานนี้ โดยเฉพาะ  เชน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปนตน 

  2) การจัดการเรียนการสอนโดยเปดเปนสาขาวิชาในคณะอื่นๆ ซึ่งจะมีความแตกตางกัน

ไปตามคุณลักษณะของสถาบันการศึกษาซึ่งจําแนกไดเปน 4 คณะ/สํานักวิชาหลักคือ 

       2.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เชน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยบูรพา 

       2.2 คณะวิทยาการการสื่อสาร เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

      2.3 คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

(สาขานิเทศศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต/สวนสุนันทา/นครสวรรค และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

    2. คณะ/สํานักวิชาทางการเทคโนโลยีสารสนเทศ/สํานักวิชาสารสนเทศศาสตรเชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต: นิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัย       

วลัยลักษณ  

    ประเด็นที่ 2 ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรดานนิเทศศาสตร 

    ในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรดานนิเทศศาสตรในประเทศไทยอยู

มากกวา 20 แหง ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งแตละมหาวิทยาลัยมีการกําหนดปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาในภาพอนาคตทางดานการนิเทศศาสตรรายละเอียดแจกแจง

ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 สรุปปรัชญาของหลักสูตรดานนเิทศศาสตรในประเทศไทย 

 

มหาวทิยาลัย รายละเอียดปรัชญา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในดานสาขาวิชาการประชาสัมพันธ จะเนนหนักที่ทฤษฎี หลักการ และการ

ปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธโดยทั่วไป และการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม

การตลาด ผูเรียนจะมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ 

การโนมนาวใจ การสรางประชามติ ตลอดจนทักษะการใชส่ือประเภทตางๆเพื่อ

ประโยชนในงานประชาสัมพันธ 

สวนในดานสาขาวิชาการโฆษณา จะเนนหนักในดานงานโฆษณาตางๆ ซึ่งจะชวย

ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการโฆษณา และการสื่อสารการตลาด 

พฤติกรรมผูบริโภค การวางแผนสื่อ การรณรงคทางการโฆษณา การเขียนบท

โฆษณา นิเทศศิลปและคอมพิวเตอรกราฟฟกเพื่อการโฆษณา และการวิจัยโฆษณา

และการตลาด 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บัณฑิตสาขานิเทศศาสตรเปนผูที่มีความสามารถในการประยุกตใชความรูและ

ทักษะในวิชาชีพตลอดจนมีความตระหนักถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

เพื่อรังสรรคความเขาใจอันดีและความเทาเทียมกันทางการสื่อสารของกลุมตางๆใน

สังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มุงเนนใหบัณฑิตฝกฝนตนเองใหเปนผูรูจริง คิดเปน และปฏิบัติงานในวิชาชีพดวย

มโนธรรม จริยธรรม และสํานึกแหงความรับผิดชอบตอสังคม 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตรที่มีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ที่พรอมดวย

คุณธรรมและจริยธรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อใหการศึกษา อบรม ฝกฝน และวิจัยทางวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชนเชน 

นสพ. วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร โฆษณาและการประชาสัมพันธแกนักศึกษาใหมี

ความรูความชํานาญสามารถวินิจฉัยและตัดสินปญหาในสังคมในสวนที่เกี่ยวของ

อยางมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปใชในการประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอสวนรวม รวมทั้งเปนผูนําสังคม เขาใจปรัชญาวิชาชีพวารสารศาสตร มี

จริยธรรมและสํานึกตอสังคม มีความรอบรูและทักษะในวิชาชีพ 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

มหาวทิยาลัย รายละเอียดปรัชญา 
มหาวิทยาลัยรังสิต ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ จะมีองค

ความรูทั้งวิชาการและวิชาชีพ ที่สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได ทั้งโดยตรง

และการประยุกตในบริษัทหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในฝายการตลาด ฝายออกแบบ 

และผลิตงานสื่อสารการตลาดของภาคเอกชนและภาครัฐทุกแหง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ความสนใจและความสามารถเชิงทักษะวิชาชีพของแตละบุคคล หลักสูตรการ

ส่ือสารการตลาดจึงเปนหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถในการสรางสรรคงานส่ือสารการตลาด ที่มีอยูอยางหลากหลายใน

สังคมยุคปจจุบัน รวมทั้งยังสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาที่สูงขึ้น ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ในสาขาวิชาส่ือสารการตลาด การตลาด การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ การออกแบบดวยคอมพิวเตอรกราฟฟก และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ไดอีกดวย 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตรมุงหวังที่จะผลิตนักนิเทศศาสตรยุคใหมที่มีความรูในเชิงทฤษฎี

และปฏิบัติ มีความสามารถในการวิจัย การวางแผน การเรียนรูส่ิงใหม ๆ รวมทั้งมี

ความคิดสรางสรรค ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีศิลปะ

และเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วตามกระแสโลก 

มหาวิทยาลัยหอการคา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มุงใหผูเรียนมีความรู 

ความสามารถในวิชาชีพนิเทศศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งดานทักษะการสื่อสาร การ

บริหาร การจัดการ ที่สอดคลองกับธุรกิจและเศรษฐกิจ  รวมทั้งเนนใหผูเรียนมีความ

รอบรูในวิทยาการแขนงตาง ๆ ที่เอื้อตอการประกอบวิชาชีพ กาวทันตอการ

เปล่ียนแปลงของโลก และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ตลอดจนปลูกฝง

จริยธรรม  จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดานการผลิตส่ือและการวิจัยทางดานนิเทศศาสตรเพื่อ

พัฒนาองคความรูและใหบริการสังคม โดยมุงเนนความมีคุณธรรมและจริยธรรมใน

การประกอบวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี งานนิเทศศาสตร ซึ่งเนนการผลิต ถายทอด และเผยแพรสารสนเทศและความรูแก

มวลชนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม นิเทศศาสตร เปนสาขาวิชาเฉพาะ เนน 1) การ

ผลิตส่ือ การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การออกแบบ การสรางสาร การเขียน บทวิทยุ

โทรทัศน ภาพยนตร บทความสารคดี การวางแผน ส่ือมวลชน และการ เผยแพร 2) 

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีที่ใชเพื่อการสื่อสารสังคม และประชานิเทศ 

เทคโนโลยีการผลิตและจัดรายการ และเทคโนโลยีในการสื่อสารทางการเมือง 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

มหาวทิยาลัย รายละเอียดปรัชญา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในปจจุบันการสื่อสารไดเขามามีบทบาทในทุกดานของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

การทําธุรกิจ มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองนําการสื่อสารมาใชในการดําเนินธุรกิจให

สัมฤทธิ์ผล เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสื่อสารทางวิทยุ โทรทัศน และ

ทางวารสารศาสตร ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโลยีมหานคร จึงไดจัดทําหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรธุรกิจ เพื่อมุงเนนใหบัณฑิตมีความรู

ทางดานการสื่อสาร และการสื่อสารมวลชน ในทุกรูปแบบ เพื่อสามารถนําไป

ประยุกตใชในการทําธุรกิจตางได ควบคูไปกับการปลูกฝงจริยธรรมทางดานวิชาชีพ

นิเทศศาสตรธุรกิจ 

 

     จากตาราง 2 พบวา ปรัชญาการศึกษาดานนิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยสวนใหญที่

เปดการเรียนการสอนทางดานนี้ครอบคลุมใน 2 ประเด็นที่เหมือนกันคือ 1) มุงพัฒนาความรูทั้งใน

เชิงทฤษฎีและวิชาชีพ และ 2) มุงเนนการปลูกฝงในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสํานึก

ในความรับผิดชอบตอสังคม อยางไรก็ดีพบวามีปรัชญาของหลักสูตรในบางมหาวิทยาลัยที่มีการ

ใหความสําคัญกับประเด็นในเรื่องของทักษะที่จําเปนสําหรับนักนิเทศศาสตรเพิ่มเติมคือ 

ความสามารถในการวิจัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต) การวางแผน การเรียนรูส่ิงใหมๆ การมีความคิดสรางสรรค (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 

ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความ สามารถประยุกตใชองคความรู

ดังกลาวเขากับการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย) และการ

มุงเนนความสามารถในการผลิต ถายทอด และเผยแพรสารสนเทศหรือความรูแกมวลชนโดยใช

เทคโนโลยีสมัยใหม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ในขณะที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีการให

ความสําคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาที่สูงขึ้น ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ในสาขาวิชาสื่อสารการตลาด การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ  

การออกแบบดวยคอมพิวเตอรกราฟฟก และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย 
     นอกจากนั้นในสวนของการศึกษาวัตถุประสงคหลักสูตรทางดานนิเทศศาสตรในคร้ังนี้ 

ผูวิจัยดําเนินการศึกษาหลักสูตรของ 17 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

มหาวิ ทยาลั ยอั ส สัมชัญ  มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งไดวัตถุประสงคของหลักสูตร

จํานวนทั้งหมด 42 วัตถุประสงคดังนี้ 

      1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการสื่อสารระหวางบุคคลและการ

ส่ือสารมวลชนในโลกแหงเทคโนโลยีกับการจัดการสมยัใหม  

      2. ผลิตบัณฑิตผูมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมทั้งมี

ทัศนคติที่รับผิดชอบตอสังคม 

      3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูเหมาะสมที่จะเปนนักการสื่อสาร สามารถใชความรูและ

ประสบการณใหเปนประโยชนตอตนเอง ตอหนวยงานที่สังกัด และตอสังคมสวนรวม 

      4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู และทักษะทางการสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

      5. บัณฑิตสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานนิเทศศาสตรในฐานะนักวิชาชีพ

และนักวิชาการที่ตระหนักถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมเพื่อสรรสรางความเขาใจอันดี

และความเทาเทียมทางการสื่อสารของกลุมตางๆในสังคม 

      6. เพื่อใหบัณฑิตสามารถทําหนาที่ดานการสื่อสารเพื่อตอบสนองความตองการทาง

สังคมบนพื้นฐานความรู ความเขาใจในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

      7. การจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรใหความสําคัญเปนพิเศษในการผลิตนัก

วิชาชีพดานการสื่อสารซึ่งมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม โดย

มุงเนนการสรางสรรคความเปนประชาสังคม และนักการสื่อสารตองทําหนาที่เสมือนเปนสื่อของ

ชุมชนเพื่อรวมสรางประชาสังคม 

      8. ใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตดานนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชนในกระแส

ทางเลือกซึ่งสามารถประกอบอาชีพโดยอิสระและสามารถพึ่งพิงตนเองได โดยใชทรัพยากรและ

เงินทุนเพียงจํานวนนอยในการผลิตและใชส่ือขนาดเล็กที่เหมาะสมกับชุมชน 

      9. เพื่อผลิตบัณฑิตผูซึ่งมีความรู ทักษะทางดานนิเทศศาสตรหรือการบริหารการ

ส่ือสาร รวมทั้งมีจิตสํานึกและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูในระดับดี (หลักสูตร

นานาชาติ Communication Management จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

    10. เพื่อผลิตบัณฑิตผูซึ่งมีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการการสื่อสารกับกลุมมวลชน 

หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีการสื่อสารเขาไปเกี่ยวของ รวมทั้งมีความเขาใจที่ดีและเหมาะสมเกี่ยวกับ

นโยบาย กฎหมาย ตลอดจนระเบียบตางๆที่เกี่ยวกับเร่ืองของการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนการถายทอดขอมูลขาวสารตางๆอยางมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 
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    11. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ และทักษะในวิชาชีพใหสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ 

    12. เพื่อใหบัณฑิตมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความรอบรูคูคุณธรรม และสามารถ

เปนผูนําในสังคม 

    13. เพื่อใหบัณฑิตมีสํานึกตอชุมชน สามารถใชความรู เพื่อสงเสริมและสืบสาน

วัฒนธรรมทองถิ่น 

    14. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถ ตลอดจนมีทักษะดานการสื่อสารเพื่อธุรกิจ

สามารถนําความรูไปประยุกตใหเปนประโยชนตอวงการธุรกิจอยางเหมาะสม  

    15. เพื่อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูความเขาใจกวางขวางและลึกซึ้งเพียงพอที่จะ

พัฒนาตนเองให เหมาะสมกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบทั้งในปจจุบันและอนาคต  

    16. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองในการศึกษา คนควา ทําการ

วิจัยวางแผน และประเมินผลและวางแผน ในอันที่จะสามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนา

ความเจริญกาวหนาใหแกวงการนิเทศศาสตร  

    17. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความสามารถและมีความพรอมที่จะศึกษาตอในระดับที่

สูงกวาทั้งในประเทศและตางประเทศ  

    18. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

    19. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถวินิจฉัยตัดสินปญหาและแกไขปญหาให 

สังคมได 

    20. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางสังคมที่มีจริยธรรม มีความคิดริเร่ิม มีความทันสมัย 

มีวิสัยทัศน 

    21. เพื่อสรางผูนําที่จะออกไปพัฒนาชุมชนและสังคม 

    22. มีความรูความสามารถในวิทยาการดานการวางแผนกลยุทธ การสรางสรรคและ

ผลิต ผลงานดานการสื่อสารการตลาด ทั้งองคความรูระดับประเทศและนานาชาติ มีความเขาใจ

และ สามารถใชส่ือชนิดตางๆ เพื่อถายทอดผลงานสรางสรรคดานสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

เหลานั้น ไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

    23. สามารถแสวงหาความรูในวิทยาการดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดวย 

ตนเอง รวมทั้งสงเสริมการคนควาหาความเขาใจ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐาน ทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ สําหรับการประกอบอาชีพที่มั่นคงตอไปในอนาคต 
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    24. สามารถประยุกตความรู ความสามารถและทักษะการสรางสรรคที่มีใหเขากับการ 

ทํางานสื่อสารการตลาดรูปแบบใหมๆ ที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจไดตลอดเวลา กับมีทักษะในการ

ประสานความรูความสามารถกับผูอ่ืน  

   25. มีบุคลิกภาพใฝรูและสรางสรรค เปนนักวิชาการ นักคิด นักปฎิบัติที่ทํางานไดอยาง 

หลากหลายดวยความอุตสาหะ และมีอุดมการณในการทํางานเพื่อสังคมดวยความรับผิดชอบ มี

ความรูพื้นฐานที่สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ  

   26. มีความรูและมีความเชี่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพ อยางมีมาตรฐาน ตามหลัก 

วิชาการ และพัฒนาตอเนื่องจากหลักการจัดใหนักศึกษามีสวนรวมทํากิจกรรมดานสื่อสาร

การตลาด 

   27. ใหบริการแกสังคมในดานการพัฒนาความรูและทักษะการสื่อสารการตลาดแบบ 

บูรณาการ รวมทั้งการใชวิจารณญาณในการรับสารจากสื่อตางๆ สงเสริมใหธุรกิจการสื่อสาร

การตลาดในประเทศไทยไดพัฒนาใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   28. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู

ความสามารถและทักษะในวิชาชีพประชาสัมพันธ ทั้งหนวยงานภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน และ

หนวยงานสาธารณประโยชน 

   29. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูในทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร และขาวสาร

ขอมูลโดยรูลึก รูกวาง รูจริง และ รูทัน สามารถวิเคราะห และเขาใจวิธีการประยุกตใชอยาง

เหมาะสม  

   30. มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร ทั้งกระบวนการสื่อสาร

ระหวางบุคคลและกระบวนการสื่อสารมวลชน โดยสามารถใชส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

ทันสมัยไดอยางเหมาะสม 

   31. มีทัศนคติเชิงวิชาชีพนิเทศศาสตร สํานึกรักในวิชาชีพมีความรูสึกนึกคิดที่จะใชขอมูล 

ขาวสารและกระบวนการทางวิชาชีพสรางสรรคผลงานโดยสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

   32. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย รับผิดชอบ อดทน สูงาน มองโลกอยางเปน

กลางโดยยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   33. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชานิเทศศาสตร คลองแคลว กระฉับกระเฉง มีลักษณะ

ความเปนผูนําอยูในตัว 

   34. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาเอกที่

ตนไดศึกษามาเปนอยางดีและมีพื้นความรูทางนิเทศศาสตรธุรกิจเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน ซึ่ง

เกี่ยวของกับกิจกรรมทางนิเทศศาสตรธุรกิจสวนอื่น ๆ ได  
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   35. เพื่อใหผูที่สําเร็จการศึกษามีความรูในเนื้อหาวิชาตางๆและมีความสามารถที่จะ

ประยุกตความรูที่ไดรับกับงานที่ทําได 

   36. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอสังคม 

   37. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอม ทั้งความรูดานวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรม 

   38. เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีพื้นความรูพอที่จะศึกษาตอในระดับสูงทั้งภายในประเทศ

และตางประเทศ 

   39. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ ดานการประชาสัมพันธ การสื่อสาร 

สารสนเทศ และเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับความเปนสายใยของสังคม 

   40. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เปนความตองการของประเทศ ในยุคแหงความ

เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน  5 สายวิชาไดแก การโฆษณา  การลูกคา

สัมพันธ วารสารและหนังสือพิมพ ภาพยนตร และวิทยุและโทรทัศนเพื่อใหบัณฑิตที่จบออกไป 

มีคุณภาพและสามารถดําเนินงานในหนวยงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   41. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรค สามารถบูรณาการวิทยาการตางๆ เพื่อ

ใชกับนิเทศศาสตร และการสื่อสารมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม

และนําคุณประโยชนมาสูสังคม 

   42. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยใน

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

   จากรายละเอียดวัตถุประสงคขางตน  ผูวิจัยนํามาสังเคราะหและสามารถสรุป

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตจากหลักสูตรนิเทศศาสตรจําแนกเปนรายดานไดดังนี้ 

   1. ดานความรู – พบวา ความรูที่หลักสูตรโดยรวมตองการใหเกิดขึ้นนั้นประกอบดวย  

1) ความรูทางการสื่อสารทั้งในสวนของบทบาทหนาที่ของการสื่อสาร องคประกอบการสื่อสาร 

ประเภทการสื่อสารและผลกระทบของระบบการสื่อสารจากเทคโนโลยีสมัยใหม 2) ความรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม 3) ความรูเกี่ยวกับลักษณะ/วิธีการสื่อสารในบริบทสังคม ชนชั้น 

ตลอดจนมิติทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 4) ความรูเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง 

5) การสื่อสารกับการสรางเครือขาย /ประชาสังคม  5) ความรู เกี่ยวกับส่ือแตละประเภท  

(ขอดี/ขอเสีย, เทคนิควิธีการผลิต) 6) ความรูเบื้องตนทางดานนิเทศศาสตร 7) ความรูเกี่ยวกับการ

บริหารการสื่อสาร 8) ความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 9) ระเบียบ/นโยบาย/กฎหมาย

ตางๆที่ เกี่ยวของกับเร่ืองของการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของนักการสื่อสารทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 10) ความรูเกี่ยวกับการสื่อสาร

เชิงธุรกิจ 11) ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร 12) ความรูเกี่ยวกับการสื่อสาร
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การตลาดเชิงบูรณาการ 13) ความรูความสามารถในวิทยาการดานการวางแผนกลยุทธ  

การสรางสรรคและผลิต ผลงานดานการสื่อสารทั้งองคความรูระดับประเทศและนานาชาติ  

14) เทคนิคการนําเสนอผลงาน15) หลักการประชาสัมพันธเบื้องตน และ 16) ความรูพื้นฐานของ

ทางนิเทศศาสตรเพื่อประโยชนในการศึกษาตอ 

    2. ดานทักษะ/คุณลักษณะ – พบวา ทักษะที่ตองการใหเกิดขึ้นนั้นประกอบดวย  

1) ความสามารถในการประยุกตใชความรู 2) ความคิดสรางสรรค 3) ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

4) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 5) ทักษะในการบริหารจัดการ 6) ทักษะการสื่อสาร (ทั้งในบริบท

ทั่วไปและในเชิงธุรกิจ) 7) การมีมนุษยสัมพันธ 8) ทักษะการรูสารสนเทศ 9) ทักษะการวิจัย  

10) ความสามารถในการแกปญหา 11) ทักษะการเปนผูประกอบการ 12) การคิดเชิงกลยุทธ  

13) การคิดวิจารณญาณ 14) ทักษะความเปนผูนํา และ 15) ทักษะ/ความสามารถในการ

ประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ 

    3. ดานเจตคติพื้นฐาน – พบวา เจตคติหรือความคิดพื้นฐานที่จะเปนตัวชวยสนับสนุน

ใหเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงคนั้นประกอบดวย 1) ความรับผิดชอบ 2) การยึดมั่นในคุณธรรมและ

จริยธรรม 3) ความมีวินัยในตนเอง 4) ความตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารในบริบทสังคม 

5) ยึดมั่นในอุดมการณและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 6) มีความอดทน และ 7) มีจิตสาธารณะ 

   จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรระดับปริญญาตรี

ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนทางดานการสื่อสารนั้นเปนเรื่องของ

การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการโดยใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและ

สังคมเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่ในระยะเริ่มตนที่ใหความสําคัญกับการสรางนักวิชาชีพ

ส่ือมวลชนโดยเฉพาะเพื่อสรางคนใหรูจักใชเครื่องมือที่เปนสื่อสารมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองตอการปฏิบัติงานการเผยแพรในแวดวงราชการ ในยุคตอมาก็มีการปรับเปล่ียน

จุดเนนของหลักสูตรใหสามารถตอบสนองตอการนําองคความรูทางการสื่อสารไปใชในภาคธุรกิจ

มากยิ่งขึ้นในลักษณะของการประยุกตใชองคความรูรวมกันระหวางหลักการสื่อสาร และหลักการ

บริหารจัดการเชิงธุรกิจ และสุดทายเมื่อเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรทางการสื่อสารก็มี

การปรับจุดเนนอีกครั้งโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการองคความรูในเรื่องของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อยางไรก็ตามพบวา ในสวนของหลักสูตรที่ใหความสําคัญกับเร่ืองของการสื่อสารและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปดกันอยูในขณะนี้มีการใหความสําคัญกับองคความรูในเรื่องของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาองคความรูทางดานการสื่อสารซึ่งสงผลใหรายวิชาทางดาน

การสื่อสารที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นไมเกิดประสิทธิผลไดดี

เทาที่ควร ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมในครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะตอ
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ยอดองคความรูทางดานนิเทศศาสตร โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการแนวคิดทางการสื่อสาร 

การบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีส่ือสารสารสนเทศเขาดวยกันเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ

แพรกระจายนวัตกรรมประเภทตางๆเขาสูระบบสังคมไดอยางมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการดําเนินงาน ทั้งนี้สามารถสรุปความสัมพันธของหลักสูตรนิเทศศาสตรและหลักสูตรการ

ส่ือสารนวัตกรรมไดดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ความสมัพนัธของหลักสูตรนิเทศศาสตรและหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรแบบเดิม จําแนกตามองคความรูและเปาหมายการพัฒนาผูเรียนได 3 ลักษณะดังนี้ 

1) หลักสูตรนิเทศศาสตรที่

มุงเนนองคความรูทางการ

ส่ือสารเพื่อพัฒนานักวิชาชีพ

ส่ือมวลชนที่มีประสิทธิภาพ 
 

2) หลักสูตรนิเทศศาสตรที่

มุงเนนองคความรูทางการ

ส่ือสารธุรกิจเพื่อพัฒนานัก

วิชาชีพทางการสื่อสารธุรกิจที่

เหมาะสม 

3 )  หลัก สูตรนิ เทศศาสตร ที่

มุงเนนองคความรูเกี่ยวกับระบบ

เทคโนโลยี ส่ือสารสารสนเทศ

เพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีส่ือสาร

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

ศาสตรทางการสื่อสารเพื่อ

ตอบสนองเปาหมายในการ

ใชเทคนิคการผลิตส่ือไดอยาง

มืออาชีพ 

บูรณาการรวมในสวนของ

ศาสตรทางการสื่อสารและ

ศาสต ร ท า ง ก า รบ ริ ห า ร /

การตลาดเพื่ อตอบสนอง

เ ป า ห ม า ย ท า ง ธุ ร กิ จ 

การตลาดเปนสําคัญ 

บู รณากา ร ร ว ม ในส วนขอ ง

ศาสตรทางการสื่ อสารและ

ศาสตรทางระบบเทคโนโลยี

ส่ื อ ส า ร ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ

ตอบสนองการเปนผูพัฒนาและ

ใชระบบไดอยางมืออาชีพ 

หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม – เปนหลักสูตรที่ตอยอดองคความรูทางดานนิเทศศาสตร โดยให

ความสําคัญกับการบูรณาการแนวคิดทางการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีส่ือสาร

สารสนเทศเขาดวยกันเพื่อใชเปนเครื่องมือในการแพรกระจายนวัตกรรมประเภทตางๆเขาสูระบบสังคม 
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3. แนวคิดในการจัดทําหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรเนนสมรรถนะ 
 3.1 แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 
      3.1.1 คําจํากัดความของหลักสูตร 
        จากการศึกษาการใหคําจํากัดความคําวา หลักสูตร ของนักวิชาการศึกษา พบวา แต

ละคนมีการใหนิยามที่แตกตางกันไปตามความมุงหมายของการนําหลักสูตรไปใชในลักษณะตางๆ 

ทั้งนี้สามารถจัดกลุมคําจํากัดความ ได 3 กลุมคือ 

        1. การใหคําจํากัดความหลักสูตรในฐานะของการเปนปจจัยนําเขา กลาวคือ หลักสูตร

เปนสิ่ งที่ มี ความสํ าคัญหรื อมีความจํ า เปนสํ าหรับ ผู เ รี ยน  หรือเปน เรื่ องของรายวิ ชา  

เนื้ อหาสาระและมวลประสบการณทั้ งหมดที่ มี การจั ด ให เด็ ก ได เ รี ยน  ( Good.1973:  

157, Beauchamp.1987: 61-62, Bobbitt.1981: 42, กมล สุดประเสริฐ.2516: 20. วิชัย วงษใหญ.

2523: 1, สุจริต เพียรชอบ.2526: 1, ธวัชชัย ชัยจิระฉายากุล.2529: 10, ทิศนา แขมมณี.2524: 1) 

        2. การใหคําจํากัดความหลักสูตรในฐานะของกระบวนการ กลาวคือ หลักสูตรนั้น

เป น เ รื ่อ งของกระบวนการสร างความรู และประสบการณ โดยการพ ัฒนาขึ ้นอย างมี 

ระบบภายใต ความดูแลของโรงเร ียน  (สมคิด  ธนะเร ืองสกุลไทย .2533:13; อางอ ิงจาก  

Tanner; & Tanner.1980: 43) หรือความพยายามในการสื่อสารหรือถายทอดหลักการ/แนวคิด 

ตางๆ (Stenhouse.1975: 4) ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธที่เหมาะสมระหวางนักเรียน ครูและ

สภาพแวดล อมทางการเร ียนอ ันจะนําไปสู การพ ัฒนาผู เ ร ียนได อย างม ีประส ิทธ ิภาพ  

(สงัด อุทรานันท.2527: 15) 

       3. การใหคําจํากัดความหลักสูตรในฐานะของการเปนผลผลิต กลาวคือ หลักสูตร 

เปนผลรวมของประสบการณการเรียนรูตางๆที่เด็กไดรับ (สมคิด ธนะเรืองสกุลไทย.2533:13;  

อางอิงจาก Caswell and Campbell.1935: 69, Shane and Mc swain.1951: 170)  
     3.1.2 องคประกอบของหลักสูตร 
       ในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นอกจากจะตองพิจารณาทําความเขาใจเกี่ยวกับคํา

จํากัดความของคําวา “หลักสูตร” แลว ควรจะตองมีการระบุเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตร แต

การจะสามารถระบุไดอยางชัดเจนวา ในการจัดทําหลักสูตรจะตองประกอบดวยเรื่องใดบางนั้นเปน

เร่ืองไมงายนัก เนื่องจากองคประกอบของหลักสูตรที่ปรากฏอยูตามหลักสูตรตางๆ คอนขางที่จะมี

ความแตกตางกัน (สงัด อุทรานันท.2527: 181) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวคิดของไทเลอร 

(Tyler.1950: 1) เกี่ยวกับคําถามที่ชี้แนะเพื่อการจัดทําหลักสูตร 4 ประการ คือ มีจุดประสงค

อยางไร มีเนื้อหาสาระอะไรบาง จะจัดเนื้อหาสาระและประสบการณตางๆอยางไร และจะทําการ

ประเมินผลการเรียนรูตางๆไดอยางไร ซึ่งคําถามทั้ง 4 ประการนี้ สามารถสะทอนใหเห็นอยาง
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ชัดเจนเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรไมวาจะเปนการพิจารณาเรื่องของวัตถุประสงค เนื้อหา

หรือประสบการณ กิจกรรมการเรียนรูหรือการจัดประสบการณการเรียน และวิธีการประเมินผลที่

เหมาะสม และสอดคลองกับการระบุถึงองคประกอบของหลักสูตรของนักวิชาการศึกษาทานอื่นๆ

ไดแก ทาบา (Taba.1962:10) เซยเลอรและอเล็กซานเดอร (Saylor; &  Alexander.1974: 102) 

และวิชัย วงษใหญ (2537: 5) โดยสามารถสรุปถึงคําอธิบายในแตละองคประกอบไดดังนี้ 

        1. วัตถุประสงคของหลักสูตร เปนความมุงหวังที่จะใหเกิดผลแกผูเรียนจากการใช

หลักสูตร หรือเปนสิ่งกําหนดคุณลักษณะที่พึงปรารถนาที่จะใหเกิดแกผูเรียนเพื่อชวยใหผูเรียน

พัฒนาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามตองการ 

        2. เนื้อหาหรือประสบการณการเรียนรู เปนสาระสําคัญขององคความรูที่จะนํามาใช

เพื่อเปนสิ่งเราในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาไปจนถึงวัตถุประสงคที่กําหนดไว ทั้งนี้เนื้อหา

จะเปนสวนที่จะชวยในการกําหนดประสบการณการเรียนรูซึ่งทําหนาที่เชื่อมโยงใหการจัด

ประสบการณการเรียนรูนั้นเกิดผลตามที่ตองการ 

       3. กิจกรรมการเรียนรูหรือการจัดประสบการณการเรียน เปนการจัดประสบการณแก

ผูเรียนโดยมีวัตถุประสงคเปนเปาหมาย และเนื้อหาเปนสื่อที่จะนํามาใชเปนเครื่องมือที่จะทําให

ผูเรียนเกิดการพัฒนา ทั้งนี้ปจจัยที่จะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

นั้นมีหลายประการเชน ครูผูสอน ยุทธวิธีการสอน การใชส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม การ

บริหารหลักสูตร เปนตน 

       4. วิธีการประเมินผลการเรียนรู เปนวิธีการตรวจสอบและติดตามผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู และการจัดการศึกษาโดยภาพรวมวา ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตรหรือไม และผลการประเมินนี้ยังสะทอนถึงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

       จากรายละเอียดขางตนจะเห็นไดวา ในแตละองคประกอบของหลักสูตรนั้นไม

สามารถที่จะกําหนดขึ้นไดโดยอิสระจากความสัมพันธกับองคประกอบในดานอื่นๆ  ทุก

องคประกอบมีความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตลอดเวลา รวมถึงในประเด็นเรื่องความสมดุล

ขององคประกอบตางๆของหลักสูตรนั้นยังไมมีทฤษฎีหรือหลักเกณฑใดๆรองรับวาจะตองมี

รายละเอียดหรือสัดสวนเทาใดจึงจะมีความเหมาะสมที่สุด (Taba.1962: 22) ทั้งนี้ในสวนของการ

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมในครั้งนี้ผูวิจัยมีการกําหนดองคประกอบของ

หลักสูตรที่ครอบคลุมทั้ง 4 องคประกอบหลักตามแนวคิดทฤษฎี และบูรณาการโครงสรางตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 7-13) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2543 และ
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รายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552) ดังนั้น

องคประกอบของหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม ที่พัฒนาขึ้นจึงมีองคประกอบจําแนกเปนราย

หมวดไดดังนี้ 

        หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วิชาเอก 

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบไดหลัง

สําเร็จการศึกษา สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตอง

นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ผลกระทบจากสถานการณภายนอกตอการพัฒนา

หลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

        หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ประกอบดวย ความสําคัญ ปรัชญา และ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

       หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

ประกอบดวย ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการหลักสูตร หลักสูตร (จํานวนหนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร- ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ข.วิชาพื้นฐานเฉพาะ ค.หมวดวิชาเอก ง.หมวดวิชา

โท จ.หมวดวิชาเลือกเสรี และแผนการศึกษา) องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

(การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) และขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือการศึกษาเฉพาะ

รายบุคคล 

       หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ประกอบดวย การ

พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (ดานคุณธรรม

จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ) คําอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
  3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเนนสมรรถนะ(Competency-based 

curriculum) 
       3.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
         จากคําจํากัดความและองคประกอบของหลักสูตรไดแสดงถึงความสําคัญของ

หลักสูตรในการเปนแผนและแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติใหบรรลุตามความมุงหมายและ

นโยบาย รวมทั้งเปนหลักและแนวทางในการวางแผนวิชาการ การจัดและบริหารการศึกษา การ

สรรหาและพัฒนาบุคลากร การจัดวัสดุอุปกรณ นวัตกรรมการเรียนการสอน งบประมาณ อาคาร
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สถานที่ ตลอดจนเปนเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพ

ของผูเรียนใหเปนไปตามนโยบายและแผนการศึกษาของประเทศและสอดคลองกับความคาดหวัง

ของทองถิ่น (วิชัย วงษใหญ.2538: 47) หลักสูตรจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหความมุง

หมายของการจัดการศึกษาของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหลักสูตรจึงตองสามารถ

แสดงถึงรายละเอียดของการพัฒนาบุคคล(ประชากรของชาติ)ที่มีประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ

ทางสังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีความเหมาะสมกับความตองการ

ของบุคคล คํากลาวของ นิโคลส (ฒามรา  ผลัดธุระ. 2543: 37; อางอิงจาก Nicholls 1972: 97-

98) ที่กลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรที่สรุปไดวา “เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา มีการคนพบความรูใหมอยูเสมอในขณะเดียวกันความรูเกาบางอยางก็ไดรับการ

พิสูจนวาผิดหรือไมเหมาะสม จึงมีความจําเปนที่จะตองคัดเลือกความรูที่จะใหเด็กเรียน เพื่อให

นักเรียนไดเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหมๆของสังคมอยูตลอดเวลา”  

       จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรพบวา  การให คําจํากัด 

ความของคําวา  “การพัฒนาหลักสูตร” มีความหมายครอบคลุมใน  2 ลักษณะ (Saylor;& 

Alexander.1974: 7, Pratt; &  Short.1994: 1322, สงัด อุทรานนท.2532: 31-33, วิชัย วงษใหญ.

2537: 7, ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ.2539: 14) คือ  

        ลักษณะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึงการทําหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีข้ึนหรือ

สมบูรณยิ่งขึ้นในลักษณะของการปรับปรุงและพัฒนาของเดิมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

        ลักษณะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึงการสรางหรือจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหม 

โดยไมมีหลักสูตรเดิมมากอน 

        จากคําจํากัดความขางตนแสดงใหเห็นวา การพัฒนาหลักสูตรเปนเรื่องของ

กระบวนการในการสรางขึ้นใหม หรือปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม และเปนกระบวนการที่จําเปนจะตอง

มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สอดคลองกันตลอดทั้งกระบวนการ ทั้งนี้จากการศึกษารูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตรที่นักพัฒนาหลักสูตรทั้งไทยและตางประเทศไดมีการศึกษาไว สามารถแบงรูปแบบ

การพัฒนาหลักสูตรไดออกเปน 2 ลักษณะตามจุดเนนของการพัฒนาหลักสูตรที่แตกตางกันดังนี้ 

        รูปแบบที่ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนวัตถุประสงคเปนสําคัญ กลาวคือ การ

พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบนี้จะใหความสําคัญกับเ ร่ืองของการกําหนดจุดมุงหมายหรือ

วัตถุประสงคในการพัฒนาหลักสูตรกอนที่จะดําเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ดังจะเห็นไดจากรูปแบบ

การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะดังกลาวนี้จะใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

พื้นฐานเพื่อทราบถึงสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรกอนเปนอันดับแรก โดย

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะใหความสําคัญกับการพิจารณาความสอดคลอง
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และความสามารถในการตอบสนองวัตถุประสงค จุดมุงหมายของการพัฒนาองคประกอบ

หลักสูตรในประเด็นตางๆ เปนสําคัญ เชน รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร (Tyler.1950: 1) 

ที่มีการระบุขอคําถามพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรไว 4 ขอ โดยเริ่มตนกระบวนการดวยการระบุ

ถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายความสําเร็จที่ตองการใหนักเรียนไดรับรวมทั้งในแตละขอคําถามลวน

มุงเนนการพัฒนาองคประกอบตางๆที่สอดคลองกับความมุงหวังที่มีการกําหนดไวแตแรกเปน

สําคัญ รายละเอียดขอคําถามที่เปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร คือ 1) มี

ความมุงหวังทางการศึกษา (Educational Purposes) อะไรบางที่โรงเรียนตองการใหนักเรียนไดรับ 

2) มีประสบการณทางการศึกษา (Educational Experiences) อะไรบางที่จะทําใหบรรลุตามความ

มุงหวังที่กําหนดไว 3) ประสบการณทางการศึกษาที่กําหนดนั้น จะจัดอยางไรใหมีประสิทธิภาพ

และ 4) จะทราบไดอยางไรวาความมุงหวังทางการศึกษาที่กําหนดไวนั้นผูเรียนไดบรรลุแลว หรือ

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (วิชัย วงษใหญ.2537: 14-17; อางอิงจาก Taba.1962) ที่มี

การระบุองคประกอบของการพัฒนาหลักสูตรไวเหมือนกับของไทเลอร รวมทั้งยังคงใหความสําคัญ

กับการกําหนดวัตถุประสงคและการพัฒนาองคประกอบตางๆใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่

กําหนดไว อยางไรก็ตามในสวนของรายละเอียดในการพัฒนาหลักสูตรของทาบานั้นจะมีความ

แตกตางกับของไทเลอรในเรื่องของการลงรายละเอียดมากกวาโดยเฉพาะในเรื่องของยุทธวิธีการ

สอนและประสบการณการเรียนรู 

    รูปแบบที่ 2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนกระบวนการ การเปนพลวัตในการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง กลาวคือ การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบนี้จะใหความสําคัญกับกระบวนการ

ในการพัฒนาหลักสูตรเปนสําคัญ จุดเนนของการพัฒนาหลักสูตรจะใหความสําคัญกับการพัฒนา

อยางตอเนื่องเชน รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวีลเลอร (Wheeler) (สิทธิชัย 

เทวธีระรัตน.2543: 32-33; อางอิงจาก Print.1993: 70-71) ที่ไดมีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรวามี 5 ระยะ คือ 1) การกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

2) การเลือกประสบการณการเรียน 3) การเลือกเนื้อหา 4) การจัดโครงสรางและบูรณาการ

ประสบการณการเรียนและเนื้อหา และ 5) การประเมินผล ทั้งนี้เมื่อมีการดําเนินการครบทั้ง 

5 ข้ันตอนแลว แตหลักสูตรยังไมสมบูรณก็สามารถยอนกลับไปทําตั้งแตข้ันตอนที่ 1 ถึง 5 หรือจะ

เลือกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดก็ได ทั้งนี้ในกระบวนการพัฒนาจะเนนความสัมพันธระหวางปจจัย

ตางๆ ซึ่งสามารถสงผลกระทบถึงกันได หรือรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานนท 

(2527: 38-39) ที่ไดมีการระบุข้ันตอนของกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรไววาประกอบดวย  

1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 2) การกําหนดจุดมุงหมาย 3) การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ  

4) การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล 5) การนําหลักสูตรไปใช 6) การประเมินผลการใช
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หลักสูตร และ 7) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ทั้งนี้ในสวนของขั้นตอนตางๆทั้ง 7 ข้ันตอนนั้นจะมี

ความสัมพันธตอเนื่องกันอยางเปนวัฏจักร  

     จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจากนักวิชาการศึกษาทั้งใน

และตางประเทศ ในสวนของการดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมในครั้งนี้

ผูวิจัยเลือกดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยมีรูปแบบอยูบนฐานของแนวคิดที่ยึดสมรรถนะของ

ผูเรียนเปนสําคัญ (Competency-based curriculum) รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรนี้จึงมีความ

แตกตางจากรูปแบบที่กลาวมาขางตน เพราะตัวรูปแบบเนนการใหความสําคัญกับเร่ืองของผลผลิต 

(Output) โดยเฉพาะที่คุณลักษณะที่พึงประสงคหรือมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning 

outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพ เพื่อประกันและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่

เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมเปน

สําคัญ 
    3.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเนนสมรรถนะ 
     การจัดการศึกษาเนนสมรรถนะ (Competency-based Education) เปนกระบวนการ

ในระดับสถาบันที่เปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาจากการใหความสําคัญกับส่ิงที่

นักวิชาการเชื่อวาบัณฑิตผูจบการศึกษาทุกคนจําเปนที่จะตองรู ไปสูการจัดการศึกษาที่ให

ความสําคัญกับส่ิงที่ ผู เรียนรูสึกตองการหรือคิดวาจําเปนที่จะตองรูเพื่อที่จะสามารถนําไป

ประยุกตใชในสถานการณที่หลากหลายและซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ การจัดการ

ศึกษาเนนสมรรถนะมุงเนนหรือใหความสําคัญกับเร่ืองของผลผลิต/คุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ผูเรียน (สมรรถนะ) ที่มีความเชื่อมโยงกับความตองการจําเปนของภาคธุรกิจที่มีการระบุหรือใหคํา

จํากัดความในรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออกโดยนายจางและกลุมนักวิชาชีพ/

ผูเชี่ยวชาญ ดังนั้นเมื่อมีการกลาวถึงการจัดการศึกษาเนนสมรรถนะจึงเปนการกลาวถึงความ

พยายามในการที่จะอธิบายหรือใหรายละเอียดของจุดประสงคหรือเปาหมายที่มากกวาเปนเพียง

แคการกลาวถึงจุดประสงคการเรียนรูหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเทานั้น (Accreditation Criteria   

for Schools of Public Health, June 2005) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนองตอการจัดการศึกษาใน

ลักษณะดังกลาวจึงตองมุงเนนไปที่ความสามารถเฉพาะของผูเรียนเปนสําคัญ หรือหลักสูตรเนน

สมรรถนะ (Competency-based curriculum) นั่นเอง หลักสูตรในลักษณะดังกลาวนี้จึงตองแสดง

ถึงรายละเอียดที่ทําใหแนใจวาผูที่จบการศึกษาในระดับหนึ่งๆ จะมีทักษะและความสามารถใน

ดานตางๆเปนไปตามที่ตองการ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรประเภทนี้จึงมีการกําหนดเกณฑ

ความสามารถที่ผูเรียนพึงกระทําหรือเกณฑสมรรถภาพในดานตางๆที่ผูเรียนตองแสดงออกในแต

ละระดับการศึกษา หรือแตละชั้นเรียน ทั้งนี้ทักษะและความสามารถในแตละชั้นเรียนนั้นจะถูก
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กําหนดใหมีความตอเนื่องกัน โดยเริ่มจากทักษะและความสามารถเบื้องตน แลวยกระดับเพิ่มข้ึน

ในระดับสูงตอไป (อัจริยา วัชราวิวัฒน.2544: 47, เอกรินทร ส่ีมหาศาล.2545: 200-205, เทพนคร 

ทาคง.2546: 45; อางอิงจาก Sowell.1996: 55-59) 
     การพัฒนาหลักสูตรเนนสมรรถนะ 
      จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการศึกษาทั้งในและตางประเทศ

ในรูปแบบตางๆขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ

โดยบูรณาการรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เนนวัตถุประสงคกับองคประกอบพื้นฐานของหลักสูตร

และกระบวนการในการจัดการศึกษาเนนสมรรถนะรายละเอียดความสัมพันธแสดงในแผนภาพ 

(Tyler.1950: 1, Taba.1962: 12, Saylor and Alexander.1973: 98-102, วิชัย วงษใหญ.2532: 

5-23, สงัด อุทรานนท.2527: 38-39, อัจริยา วัชราวิวัฒน.2544: 106-111; อางอิงจาก  

แรมสมร   อยูสถาพร.2538: 89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 การบูรณาการรูปแบบการพัฒนาหลักสตูรที่เนนวัตถุประสงคกับองคประกอบ 

          พืน้ฐานของหลกัสูตรและกระบวนการในการจัดการศึกษาเนนสมรรถนะ 

 

 

กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ มู ล พื้ น ฐ า น  - 

การศึกษาสภาพสังคม จิตวิทยา

ผูเรียน ทฤษฎีการเรียนรู แนวคิด

ของนักวิชาการ ปรัชญาการศึกษา 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

องคประกอบ

ของหลักสูตร 

กําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรู 

การเลือกและจัดประสบการณ

การเรียนรู 

การประเมินผลการเรียนรู 

ผลผลิต/คุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ผูเรียน (สมรรถนะ) ที่มีความเชื่อมโยง

กับความตองการจําเปนของภาคธุรกิจที่

มีการระบุหรือใหคํ าจํากัดความใน

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร

แสดงออกโดยนายจางและกลุมนัก

วิชาชีพ/ผูเชี่ยวชาญ 
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   สามารถสรุปรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะได

ดังนี้ 

   ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานหรือความตองการในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้

ขอมูลพื้นฐานดังกลาวจะไดมาจากการศึกษาความตองการของสังคม ผูเรียน ธรรมชาติของความรู 

เปนตน ทั้งนี้ในสวนของการพัฒนาหลักสูตรเนนสมรรถนะนั้นพบวา ในสวนของการวิเคราะหขอมูล

พื้นฐานนั้นจะเปนการรวบรวมและระบุสมรรถนะ (Competencies) ที่แตละสาขาตองการ ทั้งนี้ 

ฮอลล และโจนส (Hall: & Jones. 1976: 43-58) ไดมีการระบุแหลง/วิธีการที่จะสามารถระบุ

สมรรถนะที่แตละสาขาตองการไดอยางนอย 7 วิธีการดังนี้ 

   1. การระบุสมรรถนะจากรายละเอียดที่เคยมีการศึกษาหรือกําหนดไวอยูแลว (Existing 

Lists) สําหรับในสวนของรายละเอียดสมรรถนะในสาขาวิชาชีพบางสาขานั้นจะพบวา เปนศาสตร

ที่มีการดําเนินการมาเปนระยะเวลานานแลวซึ่งสงผลใหบางครั้งมีการดําเนินการจัดทําสมรรถนะ

พื้นฐาน หรือสมรรถนะของสายวิชาชีพไวอยางชัดเจนแลวจึงสามารถนํามาประยุกตใชเปนแนว

ทางการระบุสมรรถนะไดเลย 

   2. การระบุสมรรถนะจากการแปลความเนื้อหารายวิชา (Course Translations) อีกหนึ่ง

แหลงของการคนหาสมรรถนะที่เหมาะสมในแตละสาขาวิชาคือ การคนหา/ตีความจากหลักสูตร

ปจจุบัน กลาวคือในการวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรเนนสมรรถนะนั้นควรที่จะตองมีการตรวจสอบ

เปาหมายและสมมติฐานรายละเอียดของหลักสูตรที่มีอยูกอนแลว ตลอดจนผลผลิต และจุดแข็ง

ของกระบวนการดําเนินการใชหลักสูตรนั้นๆ สําหรับในสวนของแนวทางการแปลความเนื้อหา

รายวิชานั้นแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งเนื้อหารายวิชาถูกวิเคราะหและเรียบเรียงไปเปนเปาหมาย 

สมรรถนะ สมรรถนะยอย วัตถุประสงค และทักษะตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ภาพประกอบ 6 ลักษณะการแปลความเนื้อหารายวิชา 

Course

Goal 

Competencies 

Subcompetencies 

( Hall, G. E. and Jones, H. I. 1976: 50) 
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    3. การระบุสมรรถนะจากการวิเคราะหจัดจําแนกประเภท (Taxonomic analysis) 

แหลงขอมูลที่มีบทบาทสําคัญในการระบุสมรรถนะและวัตถุประสงคคือ การจัดจําแนกประเภทของ

สมรรถนะซึ่งประกอบดวย 

         3.1 สมรรถนะทางดานความรู/พทุธปิญญา (Cognitive competencies) เกีย่วของ

กับเร่ืองความรู ความเขาใจและความตระหนกัรู 

        3.2  สมรรถนะทางดานจิตพิสัย (Affective competencies) เกีย่วของกับเร่ืองคุณคา 

ทัศนคติ ความสนใจ และความซาบซึ้ง 

        3.3  สมรรถนะทางดานพฤติกรรม (Performance competencies) เกีย่วของกับ

เร่ืองการแสดงออกเชิงพฤติกรรม 

        3.4  สมรรถนะทางดานผลผลิต (Product competencies) เกีย่วของกับเร่ือง

ความสามารถในการที่จะนําไปสูการเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอืน่ๆ 

        3.5  สมรรถนะเชงิสํารวจหรือทีม่ีความชัดเจนลึกซึ้ง (Exploratory or expressive 

competencies) เกี่ยวของกบัเร่ืองของการเตรียมประสบการณที่มีคุณคา ถงึแมวาผลผลิตที่

คาดหวงัโดยเฉพาะเจาะจงจากการมีประสบการณนัน้อาจจะไมไดถูกใหคําจํากัดความหรือไม

สามารถนิยามไดในอนาคต 

   4. การระบุสมรรถนะจากกลุมนักวิชาชีพ/ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ (Input from the 

Professionals) แหลงขอมูลที่ชวยในการเตรียมการวิเคราะหสมรรถนะหรือขอมูลพื้นฐานในการ

พัฒนาหลักสูตรอีกแหลงหนึ่งคือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากสมาชิกของสายงาน/วิชาชีพทั้งหมดที่

เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย 

  5. การระบุสมรรถนะจากการพิจารณาโครงสรางเชิงทฤษฎี (Theoretical Constructs) 

ในลักษณะดังกลาวนี้การกําหนดตําแหนงทางทฤษฎีนั้นจะถูกระบุโดยนักพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง

สมรรถนะเปนสิ่งที่ไดรับการสังเคราะหออกมาจากแนวคิด ทฤษฎีตางๆเปนสําคัญ 

  6. การระบุสมรรถนะจากลูกคา ผูเรียนและชุมชน (Input from Clients, Including 

Pupils and the Community) 

  7. การระบุสมรรถนะจากการวิเคราะหงาน (Functional/Task Analysis)  

  ข้ันตอนที่ 2 การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร เปนขั้นตอนที่กระทําตอจากการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการตั้งเปาหมายวา หลักสูตรที่จะ

พัฒนาขึ้นนั้นจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรในตัวผูเรียน เปนการแสดงใหเห็นถึงความ

คาดหวังโดยรวมที่ชัดเจนที่หลักสูตรนี้ตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางไร

ภายหลังการจบหลักสูตรนี้ตามสมรรถนะที่วิเคราะหไดจากขั้นตอนที่ 1 
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  ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนา (ราง) หลักสูตร คือ ข้ันตอนของการจัดเนื้อหาสาระ มวล

ประสบการณการเรียนรูและวิธีการวัดและประเมินผล ซึ่งเปนขั้นตอนของการคัดเลือก บรรจุเนื้อหา

และประสบการณตางๆอันจะเปนสื่อหรือหนทางที่จะชวยสนับสนุนผูเรียน ตลอดจนแนวทางการ

วัดและประเมินผลผูเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว เปนการกําหนด

เนื้อหาและมวลประสบการณที่เปนผลมาจากสมรรถนะที่ตองการใหผูเรียนเกิด จากนั้นจะนํามา

จัดลําดับกอนหลังแลวเรียบเรียงเปนคําอธิบายรายวิชา ในขั้นตอนนี้ยังหมายรวมถึงการกําหนด

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งจาก

แนวคิดของหลักสูตรที่มุงเนนในเรื่องของความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญนั้นจึงสงผลใหการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจริงจากการปฏิบัติ 

และมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยอาศัยพื้นฐานจากกระบวนการวิจัยเพื่อสนับสนุนให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและสามารถสรางองคความรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งในขั้นตอนนี้ยังมีการกําหนดวา ควรจะมีวิธีการวัดและประเมินอะไรบางเพื่อจะไดทราบวา 

ผูเรียนสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในระดับใด ทั้งนี้ในสวนของการพัฒนาหลักสูตรเนน

สมรรถนะนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการระบุวิธีการวัดและประเมินผลความสามารถของผูเรียน

อยางชัดเจนทั้งนี้ในการกําหนดรูปแบบการวัดผลการเรียนรูนั้นควรพิจารณาใหครอบคลุมทั้งใน

เร่ืองของความรู พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และทัศนคติของผูเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย ทั้งนี้

การวัดผลการเรียนรูของหลักสูตรในลักษณะนี้จะใหความสําคัญกับการประเมินการปฏิบัติงาน/

ทักษะมากกวาการทดสอบในเชิงผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้การกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลนั้นจะ

ใหความสําคัญกับแนวทางการประเมินผลตามสภาพจริงโดยครอบคลุมแนวทางการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูใน 3 ลักษณะคือ (1) การใชผูประเมินหลายคน (2) การใชวิธีการหรือ

เครื่องมือในการประเมินหลายชนิด และ (3) การประเมินหลายๆครั้ง ตลอดระยะเวลาของการ

เรียนรู  อีกทั้งใหความสําคัญกับการประเมินผลการเรียนรูที่ครอบคลุมทุกคุณลักษณะที่กําหนดไว
ในขั้นตอนที่ 1 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ข้ันตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเบื้องตนกอน

การนําไปใช ภายหลังจากที่มีการยกรางหลักสูตรเรียบรอยแลวจะเปนการสอบทานหลักสูตร 

(Curriculum Validation) เปนกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับรางโดย

ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตร รวมกันพิจารณาความถูกตองเหมาะสม

ในดานผลผลิตการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู และแนวทางการประเมินผล

การเรียนรู 
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  จากรายละเอียดการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเนนสมรรถนะดังกลาว 

ผูวิจัยสามารถสรุปเปนขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม ไดดังภาพประกอบ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรการส่ือสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ไดสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม 

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูล

พื้นฐานและกําหนดจุดมุงหมาย

หลักสูตร 

เปนการดําเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะผูเรียนที่พึง

ประสงคโดยใชวิธีการระบุสมรรถนะใน 3 ลักษณะคือ 1) ระบุสมรรถนะจาก

รายละเอียดที่เคยศึกษาไว 2) ระบุสมรรถนะจากกลุมนักวิชาชีพ/ผูเช่ียวชาญ

ในสาขานั้น และ 3) ระบุสมรรถนะจากการวิเคราะหงาน 

นําสมรรถนะที่ไดมากําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร / คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค / มาตรฐานผลการเรียนรูของผูเรียน 

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (ราง)

หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

เปนการดําเนินการกําหนดเนื้อหาสาระ  มวลประสบการณการเรียนรู 

ตลอดจนกลยุทธในการพัฒนาผลการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูเพื่อใหตอบสนองตอมาตรฐานผลการเรียนรูของผูเรียนที่กําหนดไวได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ได(ราง)หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

ข้ันตอนที่ 3 การประเมินผลและ

ปรับปรุง (ราง) หลักสูตร 

เปนการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในแงของความ

เหมาะสมและความเปนไปไดโดยผูเช่ียวชาญ และนําขอเสนอแนะตางๆมา

ปรับปรุงแกไขเพื่อจัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ 

ข้ันตอนที่ 4 การวิพากษหลักสูตร 
เปนการดําเนินการวิพากษหลักสูตรโดยผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวน

ไดสวนเสียกับหลักสูตรมารวมกันพิจารณาความถูกตองเหมาะสมในดาน

ผลผลิตการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู และแนวทาง

การประเมินผลการเรียนรู 

ภาพประกอบ 7 กระบวนการพัฒนาหลกัสตูรการสื่อสารนวัตกรรม 
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3.3 แนวคิดและความหมายของสมรรถนะ 
แนวคิดเรื่องสมรรถนะเริ่มข้ึนในป ค.ศ. 1973  โดยศาสตราจารย เดวิด ซี แมคเคลแลน 

(David, C. McClelland) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮารวารด  ซึ่งไดทําการพัฒนาแบบทดสอบ

ทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาวา บุคคลที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพนั้นควรตองมีทัศนคติและนิสัย

อยางไร  เพื่อกําหนดเปนสมรรถนะของการปฏิบัติงาน  แมคเคลแลน  ไดใชความรูในเรื่องเหลานี้

ชวยแกไขปญหาการคัดเลือกบุคลากรใหแกหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  ไดแก  ปญหา

กระบวนการคัดเลือก ที่เนนการวัดความถนัดที่ทําใหคนผิวดําและชนกลุมนอยอื่นๆ ไมไดรับการ

คัดเลือก (ซึ่งผิดกฎหมาย) และปญหาผลการทดสอบความถนัด ที่มีความสัมพันธกับผลการ

ปฏิบัติงานนอยมาก (ซึ่งแสดงวาการทดสอบความถนัดไมสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานได) 

แมคเคนแลน ไดเก็บขอมูลของกลุมผูที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเดน และผูที่ไมไดมีผลงานโดดเดน 

ดวยการสัมภาษณ พบวา สมรรถนะเกี่ยวกับความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม เปนปจจัยที่

มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน ไมใชการทดสอบดวยแบบทดสอบความถนัด บทความเรื่อง 

Testing for competence rather than for Intelligence ของแมคเคลแลนที่ตีพิมพ ในป 1973 

ไดรับการกลาวถึง  อยางกวางขวางจากนักวิชาการ  ทั้งที่เห็นดวย และไมเห็นดวย  อยางไรก็ดี 

แมคเคลแลน  ก็ไดทําใหเร่ืองสมรรถนะไดรับความสนใจศึกษาและใชกันตอๆ มาจนถึงทุกวันนี้ 

(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2548: 7, ณรงควิทย แสนทอง. 2547: 9, เกริกเกียรติ 

ศรีเสริมโภค. 2546: 11-12, กีรติ ยศยิ่งยง.2550: 4-6) 

  แนวคิดเรื่องสมรรถนะสามารถอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) ซึ่ง

อธิบายไดวา ความแตกตางระหวางบุคคลเปรียบเทียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง โดยมีสวนที่เห็นไดงาย

และพัฒนาไดงาย คือ สวนที่ลอยอยูเหนือน้ํา นั่นคือ องคความรู และทักษะตางๆ ที่บุคคลมีอยู 

และสวนใหญที่มองเห็นไดยากอยูใตผิวน้ํา ไดแก แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณภายใน และ

บทบาทที่แสดงออกตอสังคม สวนที่อยูใตน้ํานี้มีผลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอยางมาก

และเปนสวนที่พัฒนาไดยาก  

  การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางใดขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู ซึ่ง

อธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง คือ ทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถ (สวนที่อยูเหนือน้ํา) และ

คุณลักษณะอื่นๆ (สวนที่อยูใตน้ํา) ของบุคคลนั้นๆ สําหรับสวนของภูเขาน้ําแข็งที่อยูใตน้ํานั้นเปน

สวนที่มีปริมาณมากกวา สังเกตและวัดไดยากกวา และเปนสวนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ

บุคคล มากกวาสวนตางๆ นี้  ไดแก บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social role) คือ บทบาทที่

บุคคลแสดงออกตอผูอ่ืน ภาพลักษณภายใน (Self-image) คือ ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ

และคุณคาของตน อุปนิสัย (Traits) คือ ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ําๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
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และแรงจูงใจ (Motives) คือ จินตนาการ แนวโนมวิธีคิดวิธีปฏิบัติตนอันเปนไปโดยธรรมชาติของ

บุคคล (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2548: 5-6; อางอิงจาก David McClelland. 

1972., กีรติ ยศยิ่งยง. 2550: 6)  

 

ภาพประกอบ 8  โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) 
 

               ( สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2548: 4) 

 

  สวนที่อยูเหนือน้ํานั้นเปนสวนที่สัมพันธกับเชาวนปญญาของบุคคล  ซึ่งการที่บุคคลมี

เพียงความฉลาดที่ทําใหเขาสามารถเรียนรูองคความรูและทักษะได  เทานั้นยังไมเพียงพอที่จะทํา

ใหเขาเปนผูที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเดน บุคคลจําเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึก อุปนิสัย 

ภาพลักษณภายใน และบทบาทที่แสดงออกตอสังคมที่เหมาะสมดวย  จึงจะทําใหเขาสามารถเปน

ผูที่มีผลงานที่โดดเดนได  
     3.3.1 ความหมายของสมรรถนะ 
      สมรรถนะ เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา ขีดความสามารถ มีความหมายตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา Competency หรือ Competence ซึ่งไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย

ไวดังนี้ 

     โบยัทซิส (Boyatzis.1982: 58) ไดใหคําจํากัดความสมรรถนะไววา เปนสิ่งที่มีอยูในตัว

บุคคล ซึ่งถือเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อใหบรรลุถึงความตองการของงานภายใต

ปจจัยสภาพแวดลอมขององคกร และทําใหบุคคลมุงมั่นสูผลลัพธที่ตองการ 
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      ในป 1990  แมคซีแลนด (Green.  1999: 32 – 33; citing McCielland.1990) ไดให

ความหมายของสมรรถนะ ซึ่งสอดคลองกับ โบยัทซิส วา สมรรถนะ หมายถึง องคประกอบของผล

การปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสัมพันธกับกลุมของผลลัพธในชีวิต (Life outcomes) หรือกลาวอีกนัย

หนึ่งวา สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับความสําเร็จ เปนคุณลักษณะสวนบุคคลที่

สามารถวัดได หรือพิจารณาไดวา แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ระหวางผลงานที่มี

ประสิทธิภาพกับไมมีประสิทธิภาพ 

     สเปนเซอร และ สเปนเซอร (Spencer; & Spencer. 1993: 9 – 11) กลาววา สมรรถนะ 

คือ คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสัมพันธเชิงเหตุผลตอความมีประสิทธิภาพของเกณฑที่ใชและ

การทํางานที่ดีข้ึนกวาเดิม สเปนเซอร และ สเปนเซอร ไดขยายความหมายของสมรรถนะไวจาก

การศึกษา พบวา สมรรถนะเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล (Underlying characteristic) ที่มี

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal relationship) จากความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใช 

(Criterion-reference) และ/หรือ การปฏิบัติงานที่ไดผลสูงสุด (Superior performance)  

     กูด (Good.  1973: 121) ไดใหความหมายของสมรรถนะวา หมายถึง ทักษะ (Skill) 

ความคิดรวบยอด (Concept) และเจตคติ (Attitude) ที่ตองมีในการปฏิบัติงานทุกประเภท เปน

ความสามารถอยางหนึ่งในการนําเอาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งเทคนิคในสาขาวิชาตางๆ มา

ประยุกตใชกับสถานการณจริง เพื่อทํางานและแกปญหาใหไดผลอยางสูงสุด 

    เดล และ เอช (Dale; & Hes. 1995: 80)  ไดกลาววา  สมรรถนะ เปนการคนหาสิ่ง 

ที่ทาํใหเกิดการปฏิบัติงานทีดี่เลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกวา (Superior 

performance) นอกจากนี ้ไดใหความหมายสมรรถนะในดานอาชพี (Occupational 

competence) วา  หมายถงึ  ความสามารถ (Ability)  ในการทํากิจกรรมตางๆ ในสายอาชีพ 

เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่ถกูคาดหวงัไว คําวา “มาตรฐาน” ในที่นี ้ คือ 

องคประกอบของความสามารถ (Element of competence) บวกกบัเกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance criteria)  และคําอธิบายขอบเขตงาน (Range statement) 

    บอส (Nagelsmith. 1995: 245; citing Boss.1985) ไดกลาวถึง สมรรถนะวาเปน

ความสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะไดตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีทักษะ ความรู คานิยม การ

คิด และเจตคติ เปนปจจัยที่สัมพันธกับสมรรถนะ สอดคลองกับแนวคิดของ แคทซ และ กรีน 

(Nagelsmit.1995: 245; citing Katz; & Green.1992) ซึ่งกลาววา สมรรถนะ หมายถึง ความ 

สามารถในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ระดับความชํานาญ รวมทั้งความรู ทักษะ เจตคติ และคานิยม  

    โอฮาแกน (O’Hagan.1996: 4 – 5) ไดกลาววา สมรรถนะ เปนแนวคิดที่คนสามารถ 

ถายทอด  ถายเท หรือเคลื่อนยายทักษะและความรูไปสูสถานการณใหม ที่เกี่ยวของกับการทํางาน  
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ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีอยูทั่วไปภายในองคกร  การวางแผนงาน การเปลี่ยนแปลงใหมๆ  ตลอดจนมี

กิจกรรมที่ไมใชงานประจําทั่วไป  นอกจากนั้น  ยังรวมถึงคุณภาพของความมีประสิทธิภาพของ

บุคคลในสถานที่ทํางาน  โดยทั่วไปจะกลาวถึง  ความรู ทักษะ  และคานิยม ซึ่งเปนเปาหมาย หรือ

จุดมุงหมายที่สําคัญของการฝกอบรมและพัฒนา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ความรูและทักษะจะเปนสิ่ง

ที่สําคัญที่สุด และสามารถฝกอบรม และพัฒนางายกวาการสราง หรือปลูกฝงคานิยม  อยางไรก็

ตาม  ถึงแมวา  คานิยม หรือทัศนคติ จะทําการปลูกฝงหรือสรางขึ้นไดยากกวาการฝกอบรม 

ความรูและทักษะ  แตทั้งหมดก็เปนพื้นฐานของการเพิ่มพูน และพัฒนาสมรรถนะ 

    อัจริยา  วัชราวิวัฒน (2544: 12) ไดสรุปความหมายของสมรรถนะไววา สมรรถนะ

หมายถึง ความสามารถที่ประกอบดวยความรู ความคิด เจตคติ และการปฏิบัติที่บุคคลพึงมีในการ

ที่จะปฏิบัติ หรือจัดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหประสบผลสําเร็จบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนด และสามารถ

แสดงออกมาใหเห็นไดในรูปของพฤติกรรมทางความรู เจตคติ และการกระทําที่ดี 

    แมคลาแกน (McLagan.1997: 40 – 47) ใหความคิดเห็นตอลักษณะของสมรรถนะใน

มุมมองตางๆ ที่รวมทั้งมุมมองขีดความสามารถที่เปนปจจัยนําเขาและผลลัพธเขาดวยกัน ดังนี้ 

        1. สมรรถนะตามลักษณะงาน (Competency as tasks) เปนการแสดงถึงวา 

สมรรถนะตางๆ สามารถแบงออกเปนงานยอยๆ และกําหนดขอบเขตของงานที่จะทําได ไดแก งาน

การทําความสะอาดพื้น  งานยอยคือการเลือกไมกวาด  ซึ่งงานยอยลงไปอีกก็จะตองมี

ความสามารถในการเลือกใชไมกวาด วาจะเลือกใชไมกวาดอันใดในการทํางานที่จะเกิดประโยชน

สูงสุด 

        2. สมรรถนะตามลักษณะของผลลัพธ (Competency as results) ลักษณะ

สมรรถนะที่สามารถแบงออกเปนองคประกอบยอย ซึ่งผลลัพธขององคประกอบตางๆ เหลานั้นจะ

รวมกันไปสูผลลัพธรวมกัน 

        3.  สมรรถนะตามผลของการกระทํา (Competency as outputs) สมรรถนะใน

ลักษณะนี้ จําเปนที่จะตองคนหาความตองการของลูกคาทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหได

ความตองการในการผลิตหรือบริการ จากนั้นจึงแบงผลที่ไดออกเปนองคประกอบยอยๆ และ

สามารถกําหนดคุณภาพและมาตรฐานที่ตองการในการตอบสนองความตองการของลูกคา  

        4.  สมรรถนะตามความรู ทักษะ และทัศนคติ (Competency as knowledge, skill 

and attitude) คนที่มีความเฉลียวฉลาดจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม หรือวิธีการตางๆ ที่จะบง

บอกวาคนผูนั้นมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดสูงกวามาตรฐานที่กําหนด ในสวนของ

สมรรถนะในลักษณะนี้ จะตองแยกแยะออกมาใหเห็นวา ความรู ทักษะ และทัศนคติอะไรบางที่จะ

ทําใหประสบความสําเร็จ ซึ่งความสําเร็จดังกลาวนั้น จะรวมไปถึงการมุงเนนในความสําเร็จของ
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เปาหมาย  การคนหาแนวทางในการแกไขปญหา  และจะนํามาซ่ึงการใชเปาหมายเปนตัวกําหนด

ลําดับความสําคัญของการทํางานตอไปได 

        5.  สมรรถนะที่แตละคนมีอยู (Competency  as  attribute bundle)  เปนการ

ประยุกตใชกระบวนการของสมรรถนะทางความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งเปนความสามารถที่

แทจริงของแตละบุคคลที่มีอยูแตเปนการยากมากที่จะยกตัวอยางใหเห็นอยางชัดเจน ตัวอยางเชน 

พฤติกรรมของผูนําจะตองมีความสามารถในการจูงใจใหคนแสดงออกในการปฏิบัติอยางใดอยาง

หนึ่งนั้น  คือจะตองแสดงพฤติกรรมที่สามารถจูงใจใหบุคคลปฏิบัติตามได นั่นคือ ความสามารถที่

ผูนําจะตองมี  แตอะไรคือสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมนั้น  ความสามารถในการฟง  ความนึกคิด 

ความรูทางธุรกิจ  การพูดในที่ชุมชน  องคประกอบบางอยาง หรือความรับผิดชอบในตัวเอง 

       สรุปไดวา  สมรรถนะเปนคําที่มีผูใหนิยามไวตางๆ กัน  โดยทั่วไปไมมีนิยามใดผิด 

หรือถูกแตข้ึนอยูกับการนําไปใช กลาวคือ ถาเราตองการระบุถึงผลลัพธของงานที่พึงปรารถนาใน

ความหมายของสิ่งที่บุคคลจําเปนตองปฏิบัติงานใหไดในระดับที่ดีนั้นเราจะหมายถึง “สมรรถนะ 

(Competence)” แตถาเราตองการใหความหมายในมิติของพฤติกรรมที่นําไปสูผลงานที่ดี ซึ่งจะ

หมายความถึงพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความสามารถก็จะเปนการพูดถึง “สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 

(Behavioral competencies) นั่นคือ Competencies จะหมายถึงพฤติกรรมที่ทําใหคนสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไมเกี่ยวกับตัวงานโดยตรง (Shirley Fletcher.1997: 8-10) 

        สําหรับความหมายของสมรรถนะในการนําไปใชจะไมเหมือนกันทีเดียว แตมี

ลักษณะรวมกัน คือ เปนพฤติกรรมในการทํางานเกี่ยวของกับผลสําเร็จของงาน และเกี่ยวของกับ

ความรู  ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ ทั้งนี้ส่ิงที่ตองเนน คือ สมรรถนะ

ไมใชความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล แตเปนกลุมพฤติกรรมในการ

ทํางาน ซึ่งเกิดมาจากการที่บุคคลมีความรู  ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปน

สําหรับการทํางานใหประสบความสําเร็จ หรือมีผลงานโดดเดน  ดังนั้น ในการนําสมรรถนะมาใช

นอกจากจะประเมินเรื่องความรู  ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ แลว ยังตองคํานึงถึง

กลุมพฤติกรรมในการทํางานเพิ่มเติมข้ึนอีกดวย ดังนั้นในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสื่อสาร

นวัตกรรมในครั้งนี้จึงสามารถสรุปความหมายของ “สมรรถนะ” หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่

เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถ

ปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพในสายงานที่เกี่ยวของทางการสื่อสารนวัตกรรม 
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     3.3.2 องคประกอบของสมรรถนะ 
      องคประกอบของแตละสมรรถนะเปนการอธิบายถึงทักษะ  ความรู  และทัศนคติ ที่

จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งกําหนดเปนภาพกวางๆ ถึงการปฏิบัติงานที่ดี

ที่สุด ไรแลท และ โลฮาน (Rylatt; & Lohan: 1995) ไดนําเสนอองคประกอบหลักของแตละ

สมรรถนะไวดังนี้ 

      1. บทบาทหลกั (Key role) อธิบายถงึกิจกรรมอยางกวางๆ ตามขอผูกพันหรือพันธะ

สัญญาที่แตละบุคคลมีตอองคกรในระหวางที่ทาํงานอยู  

      2. หนวยของสมรรถนะ (Unit of competency) อธิบายถงึหนาทีห่ลักหรือกลุมของ

ทักษะของงานอยางกวางๆ 

      3. สวนประกอบของสมรรถนะ (Element of competency) เปนการอธิบายถงึ

รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากหนวยยอยนัน้ๆ โดยกลาวถึงการกระทาํหรือผลลัพธทีแ่สดงใหเหน็หรือ

วัดได ซึ่งอาจจะระบุออกมาในลักษณะของปจจัยนาํเขา (Input) หรือ ผลลัพธ (Output) ก็ได 

      4. เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance criteria) เปนระดับความตองการหรือ

มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานในแตละสวนประกอบของสมรรถนะ ซึ่งตองระบุใหเชื่อมโยงกัน

ระหวางสมรรถนะและความชัดเจนของผลสําเร็จ 

      5. เงื่อนไข (Condition) เปนความคาดหวงัในการปฏิบัติงาน 

      6. คําแนะนํา (Evidence guide) อธิบายครอบคลุมถึงเนื้อหาและกลยุทธของการ

ประเมินปญหาสําคัญตางๆ ของแตละหนวยสมรรถนะและความสมัพนัธไปยงัหนวยอื่นๆ และให

ความชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะ ซ่ึงอาจจะทําเปนคูมือหรือเอกสารประกอบ  

     สรุปไดวา สมรรถนะประกอบดวยบทบาทหนาที่หลักที่แตละบุคคลมีตอองคกร และ

สมรรถนะที่องคกรตองการจากแตละบุคคล  โดยตองสามารถวัดไดโดยนํามาเปรียบเทียบกับ

เกณฑการปฏิบัติงาน 

     แพรี่ (Parry: 1996) ไดใหขอแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดองคประกอบของสมรรถนะไว 

ดังนี้ 

      1. ควรระบุสมรรถนะในลักษณะกวางๆ และมีความเปนสากลที่จะเปนสเกลที่จะทําให

ไดรับการยอมรับจากหลายๆ ฝาย แตเงื่อนไขในการปฏิบัติของแตละกลุมอาจจะแตกตางไป 

      2. หลีกเลี่ยงการระบุสมรรถนะที่ชัดแจงเฉพาะเจาะจงในบางสมรรถนะ  เชน  

วุฒิการศึกษา 

     3. ควรระบุสมรรถนะที่เปนพฤติกรรมที่สังเกตไดและวัดได 
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     4.  ส่ิงที่ระบุควรจะเปนจดุที่ตรงกับความตองการอยางแทจริง และควรมีตัวอยาง

อธิบายพฤติกรรม 

     5.  ใชภาษาที่อานงาย และเขาใจงายในการระบุสมรรถนะ 

     6.  ตองเขียนสมรรถนะใหส้ันกระชับและไดใจความ 

      7.  การระบุถึงสมรรถนะที่มีความคลายคลึงกนัใหแยกกนัอยางเดนชัด 

      8.  สมรรถนะควรเนนการระบุถึงความตองการในอนาคต เพื่อฝกอบรมบุคลากรให

พรอมรับสถานการณในอนาคต 

      9.  ควรระบุใหสามารถมองยอนไปถงึพฤติกรรมในการทํางานได คือ จากผลงานสู

พฤติกรรม และพฤติกรรมสูสมรรถนะ 

    10.  ควรระบุถึงระดับพฤตกิรรมของผูที่ปฏิบัติงานที่ดีทีสุ่ดใหมีความชัดเจน และ

ยกตัวอยางในพฤติกรรมที่คาดหวงัประกอบและจะดีที่สุดหากสามารถอธิบายแยกระดับพฤติกรรม

ธรรมดากับสูงสุดได 

    11.  หลกีเลีย่งสมรรถนะทีเ่ปนบุคลิกลักษณะนิสัย เพราะหลายคุณลกัษณะของบุคลิก

ไมสามารถปรบัปรุงไดดวยการฝกอบรม 

   12.  จัดสมรรถนะที่คลายกันใหเปนกลุมเดียวกนั 

   สรุปไดวา การกําหนดองคประกอบสมรรถนะเปนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่

เนนในดานความรูความเขาใจ ทักษะ/การปฏิบัติ และคุณลักษณะอื่นๆในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามา

เกณฑในการพัฒนาบัณฑิตใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานใน

เชิงวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

4. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขาการสื่อสาร 
  จากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลกระทบใหเกิด

การปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ และเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการภาครัฐ

เปนอยางมาก มีการเนนหนักในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร และการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อ

พัฒนาความคิดและการแกปญหาของนักศึกษา ตลอดถึงการพัฒนาคุณคาและวัฒนธรรมของไทย 

ประกอบกับยังมีการยกระดับของสถาบันราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเปน

มหาวิทยาลัยรวมถึงการเปดสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยชุมชน และ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเปนอิสระมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหสถาบันอุดมศึกษา

มีความหลากหลาย ประชาชนมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางทั่วถึง 

สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการจัดการศึกษาไดมากขึ้น ทามกลางสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นเหลานี้



76 
 

กอใหเกิดปญหาตามมา กลาวคือ จะทําอยางไรใหสังคมเชื่อมั่นไดวาคุณวุฒิที่บัณฑิตไดรับจาก

สถาบันอุดมศึกษาตางๆเหลานั้นมีคุณภาพและมาตรฐานที่เทาเทียมกันหรือเทียบเคียงกันไดอยาง

นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา: online) ทั้งนี้ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันนั้นมี

กรอบในการจัดหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ตองพิจารณาอยู 2 กรอบมาตรฐานหลักๆ

คือ 
  4.1 คุณลักษณะที่พึงประสงคตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาฯ และมาตรฐานการ

อุดมศึกษา 
 จากวิวัฒนาการของสังคมโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปในหลายประการ  ไมวาจะเปน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี อิทธิพลของสื่อสารมวลชน ระบบการศึกษาและอุตสาหกรรมใหม 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งลวนสงผลให

เยาวชนและบัณฑิตในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการเรียนรู และการใชชีวิต โดยเฉพาะ

รูปแบบการทํางานของบัณฑิตในอนาคตที่มีความแตกตางไปจากลักษณะงานในปจจุบัน เชน การ

ทํางานโดยมีหลายอาชีพ การทํางานไรสังกัด (Freelance) ความเสี่ยงตอการไมแนนอนในเรื่องของ

รายได และการจับคูการเปลี่ยนคูผูรวมงาน เปนตน ซึ่งลวนเปนเหตุใหเกิดความไมสอดคลองกัน

ระหวางการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงคในอนาคต  ดังนั้นการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาในปจจุบันที่นอกจากจะสนับสนุนในเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรแลว

นั้น บัณฑิตในปจจุบันควรไดรับการปลูกฝงในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนหมูคณะ 

การแกปญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความสรางสรรค ความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง

และผูอ่ืน การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม ซึ่งลักษณะ

ดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา คานิยมการศึกษาในศาสตรเฉพาะหรือสาขาเฉพาะจึงไม

เพียงพออีกตอไป แตตองเสริมฐานความรูที่หลากหลายในเชิงบูรณาการและสมรรถนะอื่นๆอันจะ

ชวยใหบัณฑิตสามารถอยูในตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดทั้ง

ดานการอยูรวมกันในสังคม การสรางสรรค ความรูในเชิงปฏิบัติ และความรูพื้นฐานทั้งทางโลก 

ปรัชญา และสังคม  

  จากคุณลักษณะดังกลาวขางตน มีความสอดคลองกับการกําหนดมาตรฐานการ

อุดมศึกษาในดานคุณภาพบัณฑิตที่ระบุวา บัณฑิตในระดับอุดมศึกษาตองเปนผูมีความรู มี

คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อ

การดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ

รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยมีการระบุคุณลักษณะที่เหมาะสมของบัณฑิตแยกเปน 
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3 ดานไดดังนี้ ดานความรูความเขาใจ พบวา บัณฑิตตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของ

ตนโดยครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดานทักษะ/การปฏิบัติ พบวา บัณฑิตตองมีทักษะ

ในการแสวงหาความรู ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ 

ทักษะการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม และคุณลักษณะดานอื่นๆ พบวา 

บัณฑิตตองเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง

และสวนรวม มีการดูแลสุขภาพกายและใจที่เหมาะสม 
  4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดมีการพัฒนาขึ้นในระดับชาติเพื่อแสดงใหเห็นวาระบบ

การศึกษาโดยรวมของชาตินั้นเปนอยางไร มีกี่ระดับ แตละระดับมีอะไรเปนตัววัด หรือพัฒนาขึ้น

เพื่อใหผูจัดการศึกษาและผูใชเขาใจตรงกัน ทั้งนี้ลวนเปนไปเพื่อสะทอนถึงคุณภาพการจัด

การศึกษาในระดับนั้นๆอยางชัดเจน ไพฑูรย สินลารัตน และคณะ (2548: 17-18) ไดทําการ

ประมวลคุณลักษณะบัณฑิตหรือผูจบการศึกษาโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีจากกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิประเทศตางๆไดแก ประเทศสกอตแลนด ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ 

ประเทศไอรแลนด ประเทศฮองกง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งพบวา ครอบคลุมกลุมลักษณะ (Domains) 

ใหญๆที่ตรงกันหลายประการดังนี้ 

  1. ความรู อาจกลาวไดวาทุกประเทศจะเนนใหผูเรียนหรือบัณฑิตในระดับปริญญาตรี

จะตองมีความรูเปนหลักสําคัญ ความรูที่เนนจะเปนความรูเฉพาะทาง (Specialized knowledge) 

ซึ่งจะครอบคลุมความรูในสาขาวิชาตางๆ และความรูทั่วไป ที่เนนอีกประการหนึ่งคือ เนนความรู

ใหมและการผสมผสานความรูเขาดวยกัน นอกจากนั้นก็เปนความรูในเรื่องของวิธีการดวย 

  2. ทักษะ ถือไดวาเปนคุณลักษณะหรือความสามารถอีกดานหนึ่งของบัณฑิตที่สามารถ

จะทําอะไรอยางหนึ่งหรือหลายอยางนอกจากทักษะในการทํางาน อันไดแก ความสามารถในการ

ทํางานในวิชาชีพของตนเองแลวยังตองมีทักษะทางวิชาการเชน ทักษะการหาความรู การวิเคราะห 

การประเมินและการเลือกใชความรู เปนตน 

  3. ภาษาและการสื่อสาร เปนทักษะที่มีการเนนมากในหลายประเทศ ทั้งนี้ครอบคลุมใน

สวนของการสื่อสารดวยคอมพิวเตอรดวย 

  4.การคิด เปนอีกหนึ่งคุณลักษณะที่มีการเนนในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการคิดที่พบ

มากไดแก การคิดวิเคราะห (Critical thinking) การคิดแยกแยะประเด็นตางๆ (Analytical 

thinking) การคิดสรางสรรค (Creative thinking) รวมถึงการคิดแกปญหาตางๆ (Problem-solving 

thinking) 
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   5.ความสามารถในการวิจัย  คุณลักษณะบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ไม เนน

ความสามารถในการวิจัยเปนหลักสําคัญ ยกเวนของมาเลเซียในโปรแกรมเกียรตินิยมที่เนนใน

ลักษณะเปนการเตรียมพรอมเพื่อทําการวิจัยตอไป สวนประเทศอื่นๆจะเนนในสวนของการ

แสวงหา การเลือกใช การประเมินความรูมากกวาการสรางความรูเปนหลักสําคัญ 

   6. คุณธรรมและความรับผิดชอบ เปนที่นาสังเกตวา คุณลักษณะในสวนของคุณธรรม

จริยธรรมและความรับผิดชอบนั้นมีใหเห็นไมมาก และไมชัดเจนเทาคุณลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้เทาที่

ปรากฏพบวามีการกลาวถึงในประเทศแถบเอเชียเชน ฮองกงมีกลาวไววา “สามารถดําเนินการ

เกี่ยวกับประเด็นปญหาทางจริยธรรมไดและแสวงหาคําแนะนําจากคนอื่นไดเมื่อจําเปน” สวน

มาเลเซียมีกลาวไวในจรรยาบรรณวิชาชีพเปนหลัก 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ขอ 3 ที่ระบุใหมี

การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษา สงผลใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงมีหนาที่ในการดูแล ควบคุมการจัด

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดําเนินการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศไทย (National Qualifications Framework for Higher Education in Thailand: NQF) 

ข้ึนเพื่อเปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่

กําหนดไวไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมุงเนนในเรื่องของผลผลิตและผลลัพธการเรียนรู

อันไดแก คุณภาพและมาตรฐานของผูสําเร็จการศึกษาเปนสําคัญ นอกจากนั้นการจัดทํากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิยังเปนกรอบหรือเปาหมายสําหรับมหาวิทยาลัยในการที่จะชวยอธิบายถึง

ธรรมชาติสาขาวิชา ตลอดจนคุณลักษณะพื้นฐานตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูการจัดการศึกษาที่

มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหเกิดแนวทางที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบมาตรฐานทางวิชาการ

ของสถาบันอุดมศึกษาในกระบวนการวางแผนและการประกันคุณภาพภายใน และเปนแนวทางใน

การติดตาม ตรวจสอบสําหรับผูประเมินจากหนวยงานภายนอก ตลอดจนเปนสื่อสําหรับผูใช

บัณฑิตที่จะเขาใจถึงทักษะความรู ความสามารถของบัณฑิตที่จะรับเขาทํางานตอไป (The Quality 

Assurance Agency for Higher Education. 2008: 1) 

  ในเบื้องตน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดมีการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีการจัดกลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังที่จะใหบัณฑิตเรียนรู 

และสามารถทําไดหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวโดยครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย  

5 ดานดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: online)  
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   1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตตองสามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางดาน

จริยธรรมและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจทางคานิยม ดวยวิถีทางที่คํานึงถึงความรูสึก

ของผูอ่ืนไดอยางสอดคลองกับคานิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม

ทางดานคุณธรรมและจริยธรรมในระดับสูงที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยมและการ

จัดลําดับความสําคัญ แสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ และบูรณาการไดอยาง

สมดุลและเหมาะสมระหวางวัตถุประสงคสวนบุคคลและของกลุม เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน มี

ภาวะผูนําในการทํางาน ในกลุมตางๆ ในครอบครัวและชุมชน 

   2. ความรู บัณฑิตตองมีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ รูหลัก

และทฤษฎีที่สัมพันธกัน ตระหนักในองคความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวของ สําหรับ

ในสวนของหลักสูตรวิชาชีพ บัณฑิตตองมีความคุนเคยกับพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนาของ

ความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการ

แกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานวิชาชีพ 

นักศึกษาจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิคขอบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุง

ใหทันตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

   3. ทักษะทางเชาวนปญญา บัณฑิตตองมีความสามารถในการทําวิจัย เขาใจและ

สามารถประเมินขอมูล เขาถึงแนวคิดและหลักฐานใหมๆจากแหลงขอมูลที่กวางขวาง และ

ประยุกตขอสรุปเพื่อแกปญหาและขอโตแยงที่แตกตางกันไดโดยไมตองอาศัยคําแนะนําจาก

ภายนอก สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางใหมในการแกไขไดอยาง

สรางสรรค โดยคํานึงถึงองคความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบ

ที่ตามมาจากการตัดสินใจ สามารถประยุกตทักษะและความเขาใจอันถองแทเหลานี้ในเนื้อหา

สาระทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับวิชาที่เรียน สําหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษา

ตองสามารถใชกระบวนการปฏิบัติงานที่ทําอยูเปนประจําไดอยางเหมาะสม และแยกแยะ

สถานการณที่ตองการการแกไขปญหาดวยนวัตกรรมใหมๆพรอมกับนําเอาความรูความเขาใจใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของมาประยุกตใชเพื่อสนองตอบตอสถานการณนั้น 

   4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ บัณฑิตตองมีสวนชวยและ

เอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรคไมวาจะอยูในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม 

สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมที่มีสถานการณไมชัดเจนได และตองการนวัตกรรมใหมๆใน

การดําเนินการ แสดงออกซึ่งความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และ

กลาวถึงปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม มีความสามารถใน

การวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง 
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     5. ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร บัณฑิตสามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของและประยุกตใชอยางสรางสรรคในการแปลความหมายและเสนอแนะ

แนวทางในการแกไข สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและ

ใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเปนประจําในการเก็บรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และ

ส่ือสารขอมูลขาวสารและความคิด 

     ทั้งนี้กลุมมาตรฐานผลการเรียนรูดังกลาวนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการ

สอนไดในทุกสาขาวิชา และอาจมีการเพิ่มการพัฒนาทางดานทักษะพิสัย (Psychomotor) ในบาง

สาขาวิชาเชน การเตนรํา ดนตรี พลศึกษา และการแพทย เปนตน 

    การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นเปนคุณวุฒิข้ันพื้นฐานสําหรับการเขาสูอาชีพ

ในสาขาตางๆ ที่จําเปนตองใชทักษะความชํานาญสูง ดังนั้นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจึง

จําเปนตองพัฒนาทั้งในสวนของความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติในวิชาชีพ จึงตองสอนพื้น

ความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการวิจัยที่จําเปนสําหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ตอไป ทั้งนี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคในระดับปริญญาตรีนั้นโดยทั่วไปบัณฑิตจะตอง

แสดงออกซึ่งความรูความสามารถ ตลอดจนทักษะตางๆดังนี้ 

      ความรูความสามารถ 

1. ความรูที่ครอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความ 

เขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ 

2. ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการ 
แกปญหาไดอยางสรางสรรคจากความเขาใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอื่นที่

เกี่ยวของ โดยอาศัยคําแนะนําแตเพียงเล็กนอย 

3. ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสมใน 

การวิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการ

วิเคราะหตอผูรับขอมูลขาวสารกลุมตางๆ 

4. ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพสิ่งสําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการ 

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ 

5. ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมเนนการการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพ ส่ิงสําคัญคือ  

ความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆในสาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปล

ความหมาย การวิเคราะหและประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูของ

สาขาวิชา 
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       ทักษะ/คุณลักษณะการแสดงออก 

1.  ริเร่ิมคนหาคําถามและคําตอบในปญหาและขอโตแยงทั้งในสถานการณสวน 

บุคคลและของกลุม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการเสาะหาทางเลือกใหมที่สามารถนําไป

ปฏิบัติได 

2.  ประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาคนควาใน 

สาขาวิชาของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอ่ืนๆ 

3.  ยอมรับธรรมชาติขององคความรูในสาขาวิชาของตนและนํามาประกอบการ 
พิจารณา แสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

4.  มีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อปรับปรุง พัฒนาวิชาการทางสาขาของตนใหทันสมัย  

และเพิ่มพูนความรู ความเขาใจของตนเองอยูเสมอ 

5.  แสดงพฤติกรรมอยางมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบสูงในบริบททางวิชาการ  
วิชาชีพและชุมชน 

  จากขางตนสามารถสรุปไดวา สมรรถนะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ซึ่งเปนผลมาจากการกําหนดกรอบมาตรฐานที่สะทอนคุณภาพขั้นพื้นฐานของบัณฑิตในระดับ

ปริญญาตรีนั้น ครอบคลมุคุณลักษณะดานตางๆ ดังนี้ 

     1.ดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม รวมถงึการพัฒนาระบบ คานิยม 

ความสามารถในการแกขอขัดแยงทางคานยิม นิสัยในการประพฤติอยางมีจริยธรรม และยึดเหนี่ยว

มาตรฐานศีลธรรมอยางสงูทัง้ในเรื่องสวนตวัและสังคม  

     2. ดานความรู ความสามารถในการจาํและนาํเสนอขอมูล  

     3. ดานทกัษะทางความคิดและเชาวปญญา ความสามารถในการวิเคราะห

สถานการณ และประยุกตความเขาใจในแนวคิดจากหลกัการและทฤษฏี เพื่อใชในการคิดวิเคราะห 

และการแกปญหาอยางสรางสรรค  

     4. ดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ รวมถึงความสามารถ

ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพในกลุม มีภาวะผูนํา มีความสามารถในการวางแผน และ

รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 

     5. ดานทกัษะการวิเคราะหและการสื่อสาร มีความสามารถในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รวมถงึ

ความสามารถในการใชเทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ  

   จากคุณลักษณะทั้ง 5 ดานขางตน ผูวิจัยนําไปใชเปนกรอบในการกําหนดคุณลักษณะที่

พึงประสงค และมาตรฐานผลการเรียนรูของผูเรียน 
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 4.3 คุณลักษณะพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

        “... ถัดมาตองสอนใหรูจักทําการตางๆ ใหรูจักแสวงหาสิ่งตางๆตามที่ตองการใหมาก

ข้ึน เพื่อทําใหชีวิตมีความสะดวก มีความสบาย การใหการศึกษาขั้นนี้ไดแก การฝกกายใหมีความ

คลองแคลว ชํานิชํานาญ และสามารถทําการปฏิบัติ ประกอบกับการสอนความรูตางๆอันเปน

พื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว การใหการศึกษาอีกขั้นหนึ่งคือ การสอนและฝกฝนให

รูจักใชเหตุผล สติปญญา และหาหลักการของชีวิตเพื่อใหสามารถสรางสรรคความเจริญงอกงาม

ทั้งทางกายและความคิด...” 
พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปพ.ศ. 2514 

สืบเนื่องจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานใหกับบัณฑิตของ

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ต้ังแตป พ.ศ.2514 นั้น นับเปนการวางรากฐานความคิดสําคัญของการจัด

การศึกษาใหกับผูที่จะเปนนักการศึกษาและครูตอไปในอนาคตไดเปนอยางดี และนับเปนการ

วางเปาหมายหลักของการจัดการศกึษาแหงชาติและพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคไว

ชัดเจนไมวาจะเปนในดานความรูที่ตองครอบคลุมทั้งในสวนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันมี

เปาหมายเพื่อใหสามารถดํารงอยูและหาเลี้ยงตนเองได ดานทักษะที่สะทอนในเรื่องของทักษะการ

แสวงหาความรู ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห คิดเปนระบบ ตลอดจนทักษะการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพ 

และดานคุณลักษณะที่สะทอนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีการใชสติเปนตัวนําทาง ทั้งนี้

คุณลักษณะดังกลาวขางตนนั้นเปรียบเสมือนเปนพื้นฐานในการกําหนดแนวทางหรือเปาหมายใน

การจัดการศึกษาปจจุบัน ดังจะเห็นไดวา มีความสอดคลองกับเปาหมายหลักของจัดการศึกษาที่มี

การระบุคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ครอบคลุมและใหรายละเอียดมากขึ้นในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ที่ระบุวา “ตองเปนไป

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนที่มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และมาตรา 7 

ที่ระบุเพิ่มเติมวา”ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองกับการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาสงเสริมสิทธิ หนาที่เสรีภาพ 

ความเคารพ กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความเสมอภาคภูนิใจใน

ความเปนไทย รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 

และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถใน

การประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง”  
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 ทั้งนี้คุณลักษณะที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ นั้นสามารถสรุปออกมา

ได 5 ดานหลัก คือ การมีสุขภาพกายและจิตใจสมบูรณ การมีความรู การมีคุณธรรมจริยธรรม การ

เปนพลเมืองที่ดี และการตระหนักถึงคุณคาของอัตลักษณไทย 
 4.4 คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตตามแนวคิดของนักวิชาการทาง

การศึกษา และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตตามแนวคิดของนักวิชาการทาง

การศึกษา และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

บัณฑิตโดยเรียงลําดับ จากคุณลักษณะที่พึงประสงคที่เปนพื้นฐานทั่วไป คุณลักษณะที่พึงประสงค

ในโลกยุคปจจุบัน/โลกแหงการทํางาน (ยุคเศรษฐกิจฐานความรู ยุคศตวรรษที่ 21) และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรายละเอียดในแตละสวน

สามารถสรุปไดดังนี้ 
        4.4.1 คุณลักษณะที่พึงประสงคที่เปนพื้นฐานทั่วไป 
                   4.4.1.1 สุมน อมรวิวัฒน (2546: 69-76) ไดดําเนินการวิจัยเอกสารภายใต

โครงการวิถีการเรียนรูของคนไทยชุดที่ 3 เร่ือง วิถีการเรียนรู: คุณลักษณะที่คาดหวังในชวงวัย โดย

ไดมีการสังเคราะหคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคและกระบวนการในการสรางวิถีการเรียนรู

ของคนไทย ต้ังแตวัยแรกเกิดไปจนถึงอายุ 20 ป อยางไรก็ตามในสวนของการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ผูวิจัยขอสรุปรายละเอียดเฉพาะในสวนของคุณลักษณะที่พึงประสงคของบุคคลในชวงวัย 18-20 ป ซึ่ง

เปนชวงวัยที่มีความสอดคลองกับการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุด โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

                         1. บุคคลในวัยนี้จําเปนตองรูจักเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางที่ดี 

(รวมถึงทักษะการใชเทคโนโลยีพื้นฐานและทักษะทางการสื่อสาร) 

                        2. บุคคลในวัยนี้จะตองสามารถมีชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดอยางเปน

ระเบียบ มีวินัย (มีวินัยชีวิตและมีศิลปะการใชชีวิตที่มุงความเจริญ รวมถึงการรักษาสุขภาพทั้ง

รางกายและจิตใจ) 

                        3. บุคคลในวัยนี้จะตองมีความพรอมดวยแรงใจใฝรูใฝสรางสรรค  

(มีจิตสํานึกของการเปนผูประกอบการ พากเพียรทํางานโดยไมยอทอ) 

                        4. บุคคลในวัยนี้ตองมุงมั่นพัฒนาตนใหเต็มตามศักยภาพ (ผสมผสาน

ความเปนไทย กาวไกลสูสากล รูรอบ รูลึก รูกวาง) 

                        5. บุคคลในวัยนี้ตองเปนผูที่สามารถปรับทัศนคติและคานิยมใหสมแนว

เหตุผล (ตามหลักศีลธรรมจรรยา) 
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                        6. บุคคลในวัยนี้ตองเปนผูที่มีสติ กระตือรือรน ไมต้ังตนอยูในความ

ประมาท 

                        7. บุคคลในวัยนี้ตองเปนผูที่สามารถแกปญหาและพึ่งตนเองไดดวย

ความรูคิด คิดวิเคราะหใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและสวนรวม (คิดเปน คิดชอบ คิดแยบคาย) 

                นอกจากนั้นในงานวิจัยยังไดมีการสังเคราะหปณิธานและวัตถุประสงคของแต

ละมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่อาจมีความแตกตางกันตามจุดเนนทางวิชาชีพ แตก็ยังพอมี

คุณลักษณะรวมของบัณฑิตที่เปนเปาหมายในการผลิตบัณฑิตดังนี้ 

                       1. มีสุขภาพดี มีความรูคูคุณธรรมทั้งที่เปนคุณธรรมของนักวิชาการ 

คุณธรรมทางวิชาชีพ และคณุธรรมของคนดี(ศีลธรรม) 

                       2. ใฝเรียน ใฝแสวงหาความรูและมีทักษะที่เปนเครื่องมือในการคนพบ

ความรู ทั้งที่เปนความรูเร่ืองไทยและความรูเร่ืองโลก ตลอดจนความรูในศาสตรที่เปนวิชาชีพ 

                       3. ได รับการฝกฝนใหคิด รูวิธี คิด สรุปความคิดและนําความคิดไป

ประยุกตใชไดจริง 

                      4. มีความสามารถในการแสดงออก การนําเสนอ การเสวนาแลกเปลี่ยน

ความรู ซึ่งไปสูลักษณะผูนําและความมั่นใจในตนเอง 

                      5. สามารถวางแผนชีวิต เห็นการณไกล ไตรตรองเหตุผลและประพฤติตน

รอบคอบไมประมาท 

                 6. ทํางานเปน ขยันหมั่นเพียร มุงความสําเร็จในงาน 

                      7. ปรับตัวและกาวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่ิงแวดลอมและ

เทคโนโลยี สามารถใชขอมูลขาวสารใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรค 

                      8. เปนสมาชิกที่ดีของกลุม ของสถาบัน เปนพลเมืองดีและเปนพลโลกที่ใฝ

สันติ พรอมที่จะเปนผูให ผูมีสวนรวมในการแกปญหาทางสังคมและผดุงความยุติธรรมในสังคม 

                9. มีคุณภาพและความสามารถทางวิชาการสูงพอที่จะแขงขันกับผูอ่ืนและ

สรางสรรคความรูใหมไดจากการทํางาน 

                   4.4.1.2  ไพฑูรย สินลารัตน สมสุข ธีระพิจิตร และวัชนีย เชาวนดํารง (2548: 

100-101) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย” โดยระบุ

ถึงคุณลักษณะพื้นฐานที่จําเปน 7 ประการสําหรับคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี ดังนี้  

1. มีความรูและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพไดเปนอยางดี 
2. มีความรูทันสมัย ใฝรูและพัฒนาความรูข้ึนได 
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3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

และคิดสรางสรรคส่ิงใหมได 

4. มีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดดี 

5. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานเปนทีมได 
6. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

7. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 

                ทั้งนี้จุดเนนของกรอบมาตรฐานในระดับปริญญาตรีคือ ความสามารถในการ

ทํางานไดและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ซึ่งเปนสิ่งที่บัณฑิตทุกคนควรมีเมื่อทํางานแลวก็จะตองมีการ

พัฒนาตนเอง ใฝรู แสวงหาความรู รวมถึงสามารถสรางองคความรูไดในระดับที่เหมาะกับงาน 

นอกจากนั้นในการทํางานและการใชชีวิตในสังคม บัณฑิตตองรูจักวิธีคิด วิเคราะหเพื่อเขาใจ ตาม

ทันและไมหลงไปกับส่ิงแวดลอมดานเดียว บัณฑิตรุนใหมนอกจากคิดวิเคราะหแลวตองรูจัก

สรางสรรคส่ิงใหมได และในทายที่สุดบัณฑิตตองรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและรับผิดชอบตอ

คุณธรรมจริยธรรมของสังคมดวยพรอมกันไป  

               4.4.1.3 สุมน อมรวิวัฒน (2544. อางอิงจาก ไพฑูรย สินลารัตน และคณะ.

2550: 24) ไดมีการระบุคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคไวใน หลักบูรณาการทางการศึกษา

ตามนัยแหงพุทธธรรม ที่ไดมีการนําเอาหลักปรัชญาทางพุทธศาสนามาเปนหลักในการกําหนด

คุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทย วาประกอบดวย ลักษณะที่เปน “คุณ” 5 ประการคือ 

                  1. คุณลักษณ หมายความถึง รูปลักษณ ซึ่งประกอบดวยสุขภาพ บุคลิกภาพ 

และความสามารถ และกิจลักษณ ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรม ทักษะ และวิธีคิด 

                  2. คุณคา หมายความถึง ประสบการณจากการเรียนรู จากการสัมผัสและ

สัมพันธ เชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิต 

                  3. คุณประโยชน หมายความถึง ชีวิตที่มีประโยชนทั้งตอตนเองและสวนรวม 

มีสวนรวม มีสวนในการใหส่ิงที่ดีแกสังคม 

                  4. คุณธรรม หมายความถึง มีความดี เขาถึงความงามและความจริง ดําเนิน

ชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 

                  5. คุณภาพ หมายความถึง ชีวิตมีความรมเย็นเปนสุข พออยูพอกิน เปน

สมาชิกที่ดีของครอบครัว ทําหนาที่พลเมืองและพลโลกไดอยางถูกตองเหมาะสม 

             4.4.1.4 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต. 2532: 2-3. อางอิงจาก จีรวัตน วิรังกร. 

2543: 1-2) ไดกลาวถึง คุณลักษณะ 7 ประการของนิสิตนักศึกษาที่การศึกษาจะตองเอื้ออํานวย

และสรางขึ้นใหสําเร็จ ดังนี้ 
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                     1. ไดกัลยาณมิตร คือ มีพอแม ครูอาจารย และสภาพแวดลอมทางสังคมที่

ดีงาม เกื้อกูลตอการพัฒนา 

                     2. ชีวิตมีวินัย คือ การรูจักระเบียบและมีวินัยในการดําเนินชีวิต รักษา

ระเบียบของสังคมในการอยูรวมกันกับผูอ่ืนใหมีความเกื้อกูลกัน ไมเบียดเบียนกัน เพื่อมีสภาพชีวิต

ที่เหมาะสม และเอื้อตอการที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนายิ่งๆ ข้ึน 

                     3. ใฝรู ใฝสรางสรรค คือ ตองการเขาถึงความจริงและทําสิ่งที่ดีงามให

เกิดขึ้น รักสัจจะ รักงาน อันเปนแรงจูงใจที่จะทําใหกาวหนาตอไปในการพัฒนา 

                     4. เชื่อมั่นในศักยภาพของตน คือ เชื่อในความเปนมนุษยของตน ซึ่งเปน

สัตวที่ฝกฝนพัฒนาใหประเสริฐเลิศได และเพียรพยายามในการศึกษาพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปให

สมบูรณเต็มที่ 

                     5. มีคานิยมและทัศนคติแนวเหตุผล คือ มีความเชื่อถือทัศนคติและคานิยม

ที่ดีงาม เอื้อตอการพัฒนา โดยเฉพาะการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนไปแหงเหตุปจจัย รับรู

ประสบการณทั้งหลายดวยทาทีที่เหมาะสม 

                     6. มีสติกระตือรือรนทุกเวลา คือมีจิตสํานึกตอกาลเวลาตื่นตัวตอความ

เปลี่ยนแปลงไวและเทาทันตอเหตุแหงความเสื่อมและเหตุแหงความเจริญกระตือรือรนในการแกไข

เหตุแหงความเสื่อมและมีความคิดสรางสรรคความเจริญ มีจิตสํานึกการศึกษาพัฒนาตนเองอยู

ตลอดเวลา 

                     7. พึ่งพาตนเองไดดวยความรูคิดหรือผูรูจักคิด รูจักใชปญญาพิจารณาใหได

ความจริง และคุณคาหรือประโยชนจากทุกสิ่งทุกอยางทั้งหลาย สามารถคิดแยกแยะสืบคนหา

องคประกอบและเหตุปจจัยของเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ คิดเปนและคิดเอง 
     4.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคในโลกยุคปจจุบัน/โลกแหงการทํางาน (ยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ยุคศตวรรษที่ 21) 
                 4.4.2.1 ซานเชส ฟรานซิสกา (Sanchez Francisca. 2003: Online.  

อางอิงจาก พชัรี ศรีสังข.2551: 80) ไดกลาวถงึ คุณลักษณะของบุคคลในศตวรรษที ่21 ที่สามารถ

อาศัยและประกอบอาชีพไดตามความตองการนั้น สถาบันการศึกษาจะตองเตรียมบุคคลใหมี

ความพรอมกบัสภาพสังคมที่มีความซับซอนมากยิง่ขึ้น โดยพอแม ครอบครัว และชมุชน ตองมีสวน

ในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานของตนเองดวย เพื่อพรอมรับกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

สภาพเศรษฐกจิที่มุงใชความรูเปนฐาน (Knowledge-based Economy) ที่ใชขอมูลความรูจาํนวน

มากในชีวิตประจําวนั ความรู ประสบการณ และอารมณ ความรูสึกของบุคคล จึงเปนหวัใจสําคญั

ในการแขงขันเพื่อใหประสบผลสําเร็จ และมีความเจริญกาวหนา การทํางานจะมุงใชทักษะใน
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ระดับสูง บุคคลจะตองมีลักษณะยืดหยุน ปรับตัวได มีความรวดเรว็ เรียนรูอยางอิสระ โดยจะตองมี

ความพรอมทัง้ดานวิชาการ การอานและเขียนขอมูลความรูไดเปนอยางด ีกลาวคือ สามารถคนหา

ขอมูล เลือกใช ประเมนิผล สรางสรรคและเปลี่ยนแปลงขอมูลและความรูได โลกในศตวรรษที่ 21 

ยังมีลักษณะของเศรษฐกิจโลก (Global economy) การทําธุรกิจสามารถดําเนนิการไดในระหวาง

ประเทศ การติดตอส่ือสารกบัผูซื้อดวยภาษาของผูซื้อจงึมีความสาํคัญมาก นอกจากนี้ยงัมีลักษณะ

ที่ตองการเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหเทคโนโลยีไดกลายเปนแหลงหรือสถานทีท่ํางานของบุคคล 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงลกัษณะการทาํงานและการดํารงชีวิตของบคุคลใหอยูที่บานแทนสถานที่

ทํางาน หรือสํานักงานมากขึน้ ทักษะดานเทคโนโลยีจงึเปนสิ่งจาํเปนสาํหรับรูปแบบการทาํงานใน

ปจจุบัน และลกัษณะประการสุดทายของบคุคลตองตระหนกัใหความสําคัญกับเร่ืองของ

ส่ิงแวดลอมและความไมเทาเทยีมกนัของสังคม หรือสังคมขาดดุลยภาพ ซึ่งสงผลใหในยุคศตวรรษ

ที ่21 สังคมจึงมีความตองการบุคคลที่มีลักษณะของความเปนพลเมืองเพิม่มากขึ้น มีทักษะในการ

ทํางานและการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถทาํงานเปนทีมได โดยการสื่อสารจะมี

ความสาํคัญและตองสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับภาษาและวัฒนธรรมนั้น ๆ 

               4.4.2.2 แฮรร่ี ฮิลลแมน ชารแทรนด (Harry Hillman Chartrand. 2002: 

Online) ไดมีการกลาวถงึความรูที่เปนพืน้ฐานสาํคัญในการพัฒนาบุคคลใหเปนคนทํางานทีม่ี

ทักษะหรือศักยภาพในการปฏิบัติงานสงู (Highly-skilled workers) 4 ประการไดแก 

                  1. Know-what ตองเปนผูที่รูเร่ือง หรือรูขอมูลขอเท็จจริงอยางชัดเจน ถูกตอง  

                  2. Know-why ตองเปนผูที่รูเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร โดยเฉพาะใน

สวนของเทคโนโลยีและกระบวนการในการสรางสรรคงาน  

                  3. Know-how ตองเปนผูที่รูจักวิธี คือมีทักษะและสมรรถนะในการสรางงาน 

                  4. Know-who ตองเปนผูที่ รูจักคน หรือรูขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีความรู 

เหตุผลและทักษะในดานตางๆ เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับงานที่จะทํา และ

รูจักวิธีการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพื่อสรางเครือขายทางสังคม  

             4.4.2.3 The Partnership for 21st Century Skills (2009: online) เปนการ

รวมตัวกนั  ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนและบูรณาการ

ทักษะพืน้ฐานในยุคศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) เขาสูระบบการศึกษา เพื่อที่จะสรางความ

มั่นใจใหเกิดขึ้นในลักษณะทีว่า ทุกความสาํเร็จของผูเรียนจะสะทอนถงึการสรางพลเมืองและ

คนทาํงานที่มปีระสิทธิภาพ สามารถทํางานไดอยางเหมาะสมกับยุคศตวรรษที่ 21 ทัง้นี้

องคประกอบของทักษะพืน้ฐานในยุคศตวรรษที่ 21 แสดงดังภาพประกอบ 9 ทั้งนี้จะประกอบดวย

ทักษะพืน้ฐานที่เปนคุณลกัษณะของผูเรียนที่พงึประสงคในศตวรรษที ่21 (21st  century skills 
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student outcomes (แสดงอยูบนพื้นที่เสนโคงสวนบน) และระบบสนบัสนุน (21st century skills) 

support systems (รายละเอียดบนวงแหวนสวนลางของรูป) 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียนในยคุศตวรรษที่ 21 และระบบสนับสนนุ 

  

               (Partnership for 21st century skills. 2008:13) 

 

            จากภาพประกอบ 9 ไดแสดงถึงองคประกอบที่สะทอนอยูในวงแหวนแนวตั้งเปน

เร่ืองของความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนที่เปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู

การประสบความสําเร็จในการทํางานและการดํารงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 

              1. รายวิชาพื้นฐานและทักษะพื้นฐานที่เปนแกนสาระสําคัญในศตวรรษที่ 21 

(Core subjects and 21st century themes) 

           ความรอบรูในรายวิชาพื้นฐานและทักษะพื้นฐานที่เปนแกนสาระสําคัญใน

ศตวรรษที่ 21เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน ทั้งรายละเอียดในแตละสวนมีดังนี้ 

1.1 รายวิชาพื้นฐานสําหรับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 

                          1.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ การอานและศาสตรทางดานภาษา 

                          1.1.2 วิชาภาษาอื่นๆในโลก 

                          1.1.3 ศิลปศาสตร 

                          1.1.4 คณิตศาสตร 

                          1.1.5 เศรษฐศาสตร 

                          1.1.6 วิทยาศาสตร 
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                            1.1.7 ภูมิศาสตร 

                            1.1.8 ประวัติศาสตร 

                            1.1.9 การเมืองการปกครองและสิทธิมนุษยชนและความเปนพลเมือง 

อยางไรก็ตามการจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 ไมเพียงแตตองจัดการเรียนรู

รายวิชาพื้นฐานดังกลาวเทานั้น การจัดการเรียนรูจําเปนตองบูรณาการทักษะพื้นฐานที่เปนแกน

สาระสําคัญในศตวรรษที่ 21 เขาไปในรายวิชาพื้นฐานเหลานั้นดวย 

1.2 ทักษะพื้นฐานที่เปนแกนสาระสําคัญในศตวรรษที่ 21 นั้นประกอบดวย 

   1.2.1 การตระหนักรูถึงความเปนโลก (Global awareness)  

         1.2.1.1 บุคคลควรมีความสามารถในการใชทักษะตางๆเพื่อทําความ

เขาใจและระบุประเด็นปญหาที่สงผลในระดับโลกได 

         1.2.1.2 บุคคลควรมีความสามารถในการเรียนรูและทํางานอยางมี

สวนรวมกับบุคคลอื่นบนสถานการณที่อยูภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และวิถี

ชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพดวยจิตสํานึกของการใหความเคารพ/ใหเกียรติ และเปดกวางทั้งใน

บริบทที่เปนระดับบุคคล ที่ทํางานและชุมชนโดยรวม 

        1.2.1.3 บุคคลควรมีความสามารถในการยอมรับและทําความเขา

ใจความเปนชาติและวัฒนธรรมอื่นๆที่แตกตางจากตน  

  1.2.2 ทักษะการรูเทาทันในดานเศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจและการจัดการ  

(Financial, economic, business and entrepreneurial literacy) 

        1.2.2.1 บุคคลควรมีความรูในวิธีการจัดการทางการเงินในระดับบุคคล

ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

        1.2.2.2 บุคคลควรมีความเขาใจในเรื่องบทบาทของเศรษฐกิจในระบบ

สังคม 

        1.2.2.3 บุคคลควรใชทักษะการจัดการอยางเหมาะสมเพื่อสงเสริมผลิต

ภาพในการทํางานและเปาหมายทางอาชีพ 

  1.2.3 ทักษะการรูเทาทันในสํานึกพลเมือง (Civic literacy) 

        1.2.3.1 บุคคลควรมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพในการแสดงออกถึง

การรับรูและการเขาใจในขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมือง 

        1.2.3.2 บุคคลควรใชสิทธิและยอมรับขอตกลงของความเปนพลเมือง

ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก 
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        1.2.3.3 บุคคลควรเขาใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับทองถิ่นและระดับ

โลกจากการตัดสินใจใชสิทธิของความเปนพลเมือง 

  1.2.4 ทักษะการรูเทาทันในดานสุขภาพ (Health literacy) 

        1.2.4.1 บุคคลควรสามารถคนหา ตีความ และทําความเขาใจใน

สารสนเทศและบริการพื้นฐานทางสุขภาพ รวมทั้งสามารถเลือกใชสารสนเทศและบริการตางๆใน

วิถีทางที่จะชวยดูแลสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        1.2.4.2 บุคคลควรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการปองกัน

สุขภาพจิตและสุขภาพกาย รวมถึงในเรื่องของระบบโภชนาการ การออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงและการลดภาวะความเครียดที่เหมาะสม 

       1.2.4.3 บุคคลควรมีการใชสารสนเทศเปนฐานในการตัดสินใจในเรื่องที่

เกี่ยวกับสุขภาพอยางเหมาะสม 

       1.2.4.4 บุคคลควรมีการกําหนดและกํากับดูแลเปาหมายทางสุขภาพทั้ง

ของตนเองและครอบครัว 

       1.2.4.5 บุคคลควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นทางดานความ

ปลอดภัยและสุขภาพสาธารณะทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

        2. ทักษะทางดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and innovation skills) 

        ทักษะทางดานการเรียนรูและนวัตกรรมไดถูกกําหนดขึ้นเพื่อจําแนกผูเรียนกลุมที่มี

ความพรอมที่จะดํารงอยูในสภาพแวดลอมของชีวิตและการทํางานที่สลับซับซอนไดกับผูที่ไม

สามารถดํารงอยูได รวมทั้งการใหความสําคัญกับเร่ืองของความสามารถในการคิดสรางสรรค การ

คิดวิจารณญาณ การสื่อสาร และการใหความรวมมือนั้นก็เปนทักษะพื้นฐานสําคัญที่จําเปน

สําหรับโลกการทํางานในอนาคต 

2.1 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

   2.1.1 ความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค 

         2.1.1.1 บุคคลควรมีความสามารถในการเลือกใชเทคนิคการ

สรางสรรคแนวคิดไดอยางกวางขวาง (เชน การใชกิจกรรมการระดมสมอง) 

         2.1.1.2 บุคคลควรมีความสามารถในการคิด/สรางแนวคิดที่แปลกใหม

และมีคุณคา (ครอบคลุมทั้งในสวนของแนวคิดที่คิดขึ้นใหมและแนวคดิที่เกิดจากการปรับปรุง

ของเดิม) 
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       2.1.1.3 บุคคลควรมีความสามารถในการคิดอยางแยบยล ละเอียด

รอบคอบ วิเคราะหและประเมินแนวคิดไดอยางเหมาะสมเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและการ

สรางสรรคที่มีประสิทธิภาพ 

2.1.2 ความสามารถในการทํางานกับบุคคลอื่นอยางสรางสรรค 

      2.1.2.1 บุคคลควรมีความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงและถายทอด

แนวคิดใหมๆไปสูบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      2.1.2.2 บุคคลควรมีความสามารถในการเปดรับและตอบสนองใน

มุมมองที่แปลกและแตกตางเพื่อใหเกดิการมีสวนรวมและกระตุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

      2.1.2.3 บุคคลควรมีความสามารถในการสาธิต/นําเสนอความเปน

ตนแบบและแนวคิดใหมเพื่อพัฒนาการทํางาน รวมทั้งเขาใจในบริบทความเปนจริงที่เปนขอจํากัด

ในการปรับใชแนวคิดใหม 

      2.1.2.4 บุคคลควรเปนผูที่มองความผิดพลาดเปนเรื่องของการเรียนรู 

และเขาใจวาเรื่องของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมนั้นเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลา  

2.1.3 ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม - บุคคลควรมีความสามารถใน

การคิดคอนและนําเสนอแนวคิดสรางสรรคที่สามารถจับตองได และกอใหเกิดประโยชนตอสาขา

วิชาชีพนั้นๆได   

 

2.2 ทักษะการคิดวิจารณญาณและทักษะการแกปญหา 

 2.2.1 ทักษะการใชเหตุผล - บุคคลควรมีการเลือกใชเหตุผลดวยวิธีการคิดที่

หลากหลาย (เชนการคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสถานการณ 

 2.2.2 ความสามารถในการใชทักษะการคิดอยางเปนระบบ – บุคคลควรมี

ความสามารถในการวิเคราะหวา  ในผลผลิตภาพรวมอยางหนึ่งที่ ไดออกมานั้น  (Overall 

outcomes) มีองคประกอบใดบางที่มีปฏิสัมพันธระหวางกัน และเปนอยางไรในระบบที่มีความ

ซับซอน 

 2.2.3 ความสามารถในการพิจารณาและตัดสินใจ 

        2.2.3.1 บุคคลควรมีความสามารถในการวิเคราะหและประเมนิ

หลักฐาน ขอคิดเห็น ขอเรียกรองและความเชื่อตางๆอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

        2.2.3.2 บุคคลควรมีความสามารถในการวิเคราะหและประเมนิมุมมอง

ที่เปนทางเลือกหลักที่สําคญั 
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         2.2.3.3 บุคคลควรมีความสามารถในการสังเคราะหและเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางสารสนเทศและขอโตแยง/ขอคิดเห็น 

         2.2.3.4 บุคคลควรมีความสามารถในการตีความสารสนเทศและวาด

ภาพบทสรุปไดอยางเหมาะสมบนฐานของการวิเคราะหที่ดีที่สุด 

         2.2.3.5 บุคคลควรสะทอนประสบการณการเรียนรูและกระบวนการ

เรียนรูไดอยางเหมาะสมและแยบคาย 

2.2.4 ความสามารถในการแกปญหา 

       2.2.4.1 บุคคลควรมีความสามารถในการแกปญหาที่หลากหลายโดยใช

ทั้งวิธีการแบบเดิมๆและวิธีการแนวใหม 

      2.2.4.2 บุคคลควรมีความสามารถในการระบุและตั้งประเด็นคําถามอัน

จะนําไปสูการสรางความกระจางในมุมมองที่หลากหลายเพื่อใหเกิดแนวทางแกไขปญหาที่ดีข้ึน 

2.3 ทักษะการสื่อสารและการรวมมือ 

2.3.1 ความสามารถในการสื่อสารไดอยางชัดเจน 

      2.3.1.1 บุคคลควรมีความสามารถในการคิดและนําเสนอแนวคิดที่มี

ความชัดเจนโดยผานทักษะการพูด การเขียน และทักษะการสื่อสารแบบอวัจนภาษาในรูปแบบ

และบริบทที่แตกตางกันไปไดอยางมีประสิทธิผล 

      2.3.1.2 บุคคลควรมีความสามารถในการฟงเพื่อถอดรหัสความหมาย 

รวมไปถึงความรู คุณคา ทัศนคติ ตลอดจนความตั้งใจของผูสงสารไดอยางมีประสิทธิผล 

      2.3.1.3 บุคคลควรมีความสามารถในการเลือกใชการสื่อสารเพื่อ

ตอบสนองเปาหมายที่หลากหลาย (เชนเพื่อใหขอมูล เพื่อกระตุน ชักจูงใจ) 

      2.3.1.4 บุคคลควรมีการเลือกใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งรูวิธีที่จะประเมินประสิทธิผลของสื่อแตละประเภทในระดับที่มาก

เพียงพอกับการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น 

      2.3.1.5 บุคคลควรมีความสามารถในการสื่อสารในสภาพแวดลอมที่มี

ความหลากหลายโดยเฉพาะความหลากหลายทางดานภาษา (Multi-lingual) 

2.3.2 ทักษะในการใหความรวมมือ 

     2.3.2.1 บุคคลควรมีความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพกับ

ทีมงานที่หลากหลายบนฐานของความเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

    2.3.2.2 บุคคลควรแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวและความ

ต้ังใจที่จะรวมมือในการทํางานเพื่อนําไปสูเปาหมายของความสําเร็จรวมกัน 
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    2.3.2.3 บุคคลควรมีการแบงความรับผิดชอบรวมกันในการทํางานเปนทีม 

และใหคุณคากับแนวคิดของสมาชิกแตละคนในทีมอยางเทาเทียม 

   3. ทักษะทางดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี (Information, media and technology 

skills) 

  บุคคลในยุคศตวรรษที่ 21 นั้นอาศัยอยูบนโลกที่แวดลอมไปดวยเทคโนโลยีและสื่อ ใน

ลักษณะของสภาพสังคมที่สามารถเขาถึงสารสนเทศตางๆไดอยางมากมาย ไรขีดจํากัด สวนหนึ่ง

เปนผลมาจากความกาวหนาของเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้ง

สรางโลกใหกลายเปนสังคมที่กอใหเกิดการรวมมือและใหการสนับสนุนกลุมคนตางๆไดในรูปแบบ

ที่งายและแตกตางไปจากเดิม ดังนั้นเพื่อใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตและทํางานในโลกยุคศตวรรษ

ที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลจึงจําเปนที่จะตองสามารถแสดงออกไดถึงทักษะการคิดเชิง

วิพากษและการเขาใจในบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยีตางๆไดอยาง

เหมาะสม ทั้งนี้ทักษะตางๆที่เหมาะสมสามารถจําแนกไดดังนี้ 

3.1 ทักษะการรูสารสนเทศ 

              3.1.1 ความสามารถในการเขาถึงและประเมินสารสนเทศ 

    3.1.1.1 บุคคลควรมีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งในดานของเวลา และทรัพยากร/แหลงขอมูลที่เหมาะสม 

    3.1.1.2 บุคคลควรมีความสามารถในการประเมินสารสนเทศไดอยางมี

วิจารณญาณและมีศักยภาพ 

3.2 ทักษะการรูเทาทันสื่อ 

               3.2.1 ความสามารถในการวิเคราะหส่ือ 

     3.2.1.1 บุคคลควรมีความเขาใจทั้งในเรื่องของวิธีการและเหตุผลที่สารถูก

สรางขึ้นมา รวมทั้งทราบเปาหมายในการสรางสารนั้นๆไดอยางชัดเจน 

     3.2.1.2 บุคคลควรมีความเขาใจถึงวิธีการที่คนแตละตีความหมายของ

สารแตกตางกัน รวมทั้งวิธีการสอดแทรกแนวคิดและมุมมองเขาไปในสาร วิธีการวิเคราะหแยกแยะ

แนวคิดออกจากขอเท็จจริง และวิธีการที่ส่ือจะสามารถมีอิทธิพลตอความเชื่อและพฤติกรรม 

     3.2.1.3 บุคคลควรมีความสามารถในการประยุกตความเขาใจพื้นฐานใน

เร่ืองของจริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อการเขาถึงและเลือกใชส่ืออยางมี

ประสิทธิภาพ 

               3.2.2 ความสามารถในการสรางสรรคส่ือ 
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       3.2.2.1 บุคคลควรมีความเขาใจและเลือกใชประโยชนจากเครื่องมือใน

การสรางสรรคส่ือ รวมทั้งคุณลักษณะของสื่อแตละประเภทไดอยางเหมาะสม 

       3.2.2.2 บุคคลควรมีความเขาใจและเลือกใชเทคนิคการนําเสนอและ

การถอดความที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทที่มีความหลากหลาย 

                     3.3 ทักษะการรูเทคโนโลยีส่ือสารสารสนเทศ (ICT) – บุคคลควรมีความสามารถใน

การประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิผล 

                            3.3.1 บุคคลควรมีความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือใน

การวิจัย จัดระบบ ประเมินและสื่อสารสารสนเทศตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                            3.3.2 บุคคลควรมีความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital 

technologies) เครื่องมือทางการสื่อสารและการสรางเครือขาย ตลอดจนเครือขายสังคมไดอยาง

เหมาะสมเพื่อใหเกิดการเขาถึง จัดการ ผสมผสาน ประเมินและสรางสรรคสารสนเทศหรือองค

ความรูตางๆขึ้นมาใหมเพื่อสนับสนุนการทําหนาที่ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

                           3.3.3 บุคคลควรมีความสามารถในการประยุกตความเขาใจพื้นฐานในเรื่องของ

จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อการเขาถึงและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    4. ทักษะดานอาชีพและชีวิต (Life and career skills) 

    บริบทของชีวิตและการทํางานในปจจุบันมีความตองการทักษะของบุคคลที่ไมนอยไป

กวาเรื่องของทักษะการคิดและความรูทางดานเนื้อหา ดังนั้นในการที่จะตอรองหรืออาศัยอยูใน

สภาพแวดลอมที่มีความสลับซับซอนในยุคสังคมสารสนเทศที่เนนการแขงขันในระดับสากลนั้นจึง

จําเปนอยางยิ่งที่บุคคลจะตองใหความสนใจอยางยิ่งยวดกับการพัฒนาทักษะดานอาชพีและชวีติที่

เหมาะสมเพื่อใหสามารถดํารงอยูในโลกไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ทั้งนี้ทักษะ/ความสามารถ

ตางๆ ทางดานอาชีพและชีวิตนั้นสามารถจําแนกไดดังนี้ 

4.1 ความสามารถในการยืดหยุนและปรับตัว 

                4.1.1 ความสามารถในการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง 

      4.1.1.1 บุคคลควรมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับบทบาทที่

หลากหลาย และสามารถรับผิดชอบในเนื้องาน ชวงเวลาหรือบริบทที่หลากหลายมากขึ้น 

      4.1.1.2 บุคคลควรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตบรรยากาศของ

ความทะเยอทะยานและใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลง 
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4.1.2  เปนบุคคลที่มีความคลองแคลว ยืดหยุน 

       4.1.2.1 บุคคลสามารถรวบรวมผลกระทบ (Feedback) ตางๆไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

       4.1.2.2 เปนบุคคลที่มีความคิดเชิงบวกทั้งกับคําชื่นชม ความพายแพ 

และการวิพากษวิจารณ 

       4.1.2.3 เปนบุคคลที่มีความเขาใจ สามารถตอรองและสรางความสมดุล

ระหวางความเชื่อและมุมมองที่หลากหลายในการแกปญหาในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4.2 ความสามารถในการเปนผูริเร่ิมและนําตนเอง 
               4.2.1 ความสามารถในการจัดการเปาหมายและเวลา 

      4.2.1.1 บุคคลควรมีความสามารถในการตั้งเปาหมายที่ชัดเจนโดยใช

เกณฑทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได 

      4.2.1.2 บุคคลควรมีความสามารถในการตั้งเปาหมายที่มีความสมดุลทั้ง

ที่เปนเปาหมายเชิงปฏิบัติการ (ระยะสั้น) และเปาหมายเชิงกลยุทธ (ระยะยาว) 

      4.2.1.3 บุคคลควรมีความสามารถในการใชประโยชนในเรื่องของเวลา

และบริหารจัดการในเรื่องภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2.2 ความสามารถในการทํางานอยางเปนอิสระ – บุคคลควรมีความสามารถ

ในการกํากับ/ตรวจสอบ ระบุตัวงาน จัดลําดับความสําคัญ และปฏิบัติงานใหสําเร็จไดดวยตนเอง

โดยปราศจากการควบคุมจากบุคคลอื่น 

4.2.3 เปนบุคคลที่มีการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

      4.2.3.1 เปนบุคคลที่ชอบสํารวจและขยายองคความรูของตนเองอยูเสมอ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องใหมๆ 

     4.2.3.2 เปนบุคคลที่มุงเนนการพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อเขาสูระดับ

ของความเปนผูเชี่ยวชาญ 

     4.2.3.3 เปนบุคคลที่ยอมรับวาการเรียนรูนั้นเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

     4.2.3.4 เปนบุคคลที่มีความสามารถในการสะทอนภาพประสบการณใน

อดีตไดอยางมีวิจารณญาณเพื่อที่จะเปนฐานขอมูลอันจะนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการที่

เหมาะสมในอนาคตตอไป 
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4.3 ทักษะเชิงสังคมและการดํารงอยูบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4.3.1 ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 

      4.3.1.1 เปนบุคคลที่รูกาลเทศะ โดยเฉพาะการรูวาเมื่อไรคือชวงเวลาที่

ควรจะพูด และเมื่อไรคือชวงเวลาที่ควรจะฟง 

      4.3.1.2 เปนบุคคลที่มีวิถีปฏิบัติที่นานับถือและมีปฏิสัมพันธอยางมือ

อาชีพ 

4.3.2 ความสามารถในการทํางานกับทีมงานที่มีความหลากหลาย 

      4.3.2.1 เปนบุคคลที่ใหความนับถือในความแตกตางทางวัฒนธรรม และ

สามารถทํางานกับบุคคลที่มาจากพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

      4.3.2.2 เปนบุคคลที่เปดกวาง และยอมรับฟงความคิดเห็นหรือคานิยมที่

แตกตาง 

      4.3.2.3 เขาใจถึงพลังของความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมอันจะ

นําไปสูการสรางสรรคแนวคิดใหมๆเพื่อเพิ่มทั้งนวัตกรรมและคุณภาพในการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.4 ความสามารถในการบริหารจัดการและการยึดมั่นในความสําเร็จ 

4.4.1 ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ 

      4.4.1.1 บุคคลควรมีความสามารถในการตั้งเปาหมายและดําเนินการให

เปนไปไดตามเปาหมาย ถึงแมวาจะตองเผชิญกับอุปสรรคและความกดดันทางการแขงขันตางๆ 

     4.4.1.2 บุคคลควรมีความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญ วางแผน

และบริหารจัดการการทํางานเพื่อใหสามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังใจไว 

4.4.2 ความสามารถในการผลิตชิ้นงานไดตามเปาหมาย – เปนบุคคลที่มี

พฤติกรรมที่สะทอนถึงการปฏิบัติตนอันจะนําไปสูการผลิตผลงานที่มีคุณภาพซึ่งประกอบดวย

ความสามารถพื้นฐานตางๆดังนี้ 

     4.4.2.1 ความสามารถในการทํางานที่อยูการคิดเชิงบวกและมีคุณธรรม

จริยธรรม 

     4.4.2.2 ความสามารถในการบริหารจัดการเวลาและโครงการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    4.4.2.3 ความสามารถทํางานไดหลากหลาย 

    4.4.2.4 การมีสวนรวมในงานอยางคลองแคลว เชื่อใจไดและตรงตอเวลา 
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      4.4.2.5 ความสามารถในการนําเสนอไดอยางมืออาชีพและมี

จรรยาบรรณ 

      4.4.2.6 การใหความรวมมือและความสามารถในการบริหารจัดการ

ทีมงานไดอยางเหมาะสม 

      4.4.2.7 การนับถือและยอมรับความหลากหลายในทีม 

      4.4.2.8 การยึดมั่นในเปาหมาย 

4.5 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

4.5.1 ความสามารถในการใหคําแนะนําและชักจูงบุคคลอื่น 

      4.5.1.1 บุคคลควรมีความสามารถในการสื่อสารระหวางบุคคล และมี

ทักษะการแกปญหาเพื่อกระตุน ชักจูงใหคนอื่นๆดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไว 

      4.5.1.2 กระตุน สรางจุดแข็งของแตละคนเพื่อนําไปสูความสําเร็จใน

เปาหมายเดียวกัน 

      4.5.1.3 แนะนํา/กระตุนสิ่งที่ดีที่สุดของแตละคนในทีมใหเกิดขึ้นโดยใช

การยกตัวอยาง และความไมเห็นแกตัว 

      4.5.1.4 แสดงใหเห็นถึงการใชพลัง/อํานาจในการสรางความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน และพฤติกรรมทางจริยธรรม 

                            4.5.2 เปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม – เปนบุคคลที่สามารถ

แสดงออกถึงความรับผิดชอบในเรื่องของสวนรวม 

                        4.4.2.4 Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills 

(SCANS) (2009: online) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะอื่นๆที่นายจางตองการจากแรงงาน

นอกเหนือจากความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะในสวนของการศึกษาแนวทางการ

ปฏิบัติตนในการทํางาน (Workplace know-how) เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  ทั้ งนี้ แนวทางการปฏิ บั ติตนที่ เหมาะสมนั้นประกอบดวยความสามารถพื้นฐาน  

3 องคประกอบ ที่จะตองเตรียมใหกับบัณฑิตทุกคนทั้งกลุมที่ต้ังใจจะออกไปทํางานและกลุมที่

สนใจวางแผนจะศึกษาตอในระดับที่ สูงขึ้น  รายละเอียดของความสามารถพื้นฐานทั้ง  3 

องคประกอบมีดังนี้ 

                ความสามารถพื้นฐาน 3 องคประกอบ (Three-part foundation) 

                1. ทักษะพื้นฐาน: อาน เขียน ฟง พูด ทักษะการคํานวณ(คณิตศาสตร) 

       1.1 ทักษะการอาน - บัณฑิตตองมีความสามารถในการระบุ เขาใจ และ

แปลความขอมูลงานเขียนตางๆ  ในทุกรูปแบบเชน รอยแกว รอยกรอง กราฟ และตารางเวลา 
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        1.2  ทักษะการเขียน – บัณฑิตตองสามารถสื่อสารความคิด แนวคิด ขอมูล 

ขาวสารตางๆออกมาไดผานงานเขียน และจัดทํางานเอกสารตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม 

        1.3  ทักษะการคํานวณ(คณิตศาสตร) – บัณฑิตตองสามารถแสดงถึงการ

ใชคอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อการคํานวณ และแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือตัวเลขไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยใชเทคนิคการคํานวณที่เหมาะสม 

         1.4 ทักษะการฟง – บัณฑิตตองเปนคนที่รับฟงคนอื่นๆอยางตั้งใจ และ

สามารถแปลความ ตอบสนองโดยการสื่อสารแบบวัจนภาษาที่เหมาะสม และเปนไปตามลําดับ 

         1.5 ทักษะการพูด – บัณฑิตตองสามารถจัดการแนวคิดและสื่อสารดวย

วาจา (oral communication) ออกมาไดอยางเหมาะสม 

                  2. ทักษะในการคิด: คิดอยางสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหา มองภาพออก 

รูจักวิธีการเรียนรู และรูจักคิดเชิงเหตุและผล  

         2.1 การคิดสรางสรรค – บัณฑิตตองสามารถจัดการสรางสรรคแนวคิด

ใหมในสาขาวิชาของตนไดอยางเหมาะสม 

         2.2 ความสามารถในการตัดสินใจ – บัณฑิตตองแสดงออกถึงกระบวนการ

ในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสมโดยเริ่มต้ังแตความสามารถในการระบุเปาหมายและขอบังคับ 

กําหนดทางเลือกที่หลากหลาย พิจารณาความเสี่ยง ประเมินและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

         2.3  การแกปญหา – บัณฑิตตองสามารถตระหนักไดถึงปญหา สามารถ

ระดมความคิดเหื่อแกไขและประยุกตใชแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม 

         2.4  รูจักมองภาพไดอยางชัดเจน (seeing things in the mind’s eye) – 

บัณฑิตตองสามารถจัดระบบ และทําความเขาใจสัญลักษณตางๆ รูปภาพ หรือขอมูลขาวสาร

ทั่วไป 

         2.5  รูจักวิธีการที่จะเรียนรู (knowing how to learn) – บัณฑิตตองรูจัก

เลือกใชเทคนิคการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเขาถึงและประยุกตใชความรูหรือทักษะใหมๆได

อยางเหมาะสม 

         2.6  ความสามารถเชิงเหตุและผล – บัณฑิตตองสามารถเขาใจหรือคนพบ

กฎหรือหลักการที่อยูภายใตความสัมพันธระหวางวัตถุ(สถานการณ) 2 ส่ิงหรือมากกวานั้น และ

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมในการแกปญหาตางๆ 
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                  3. คุณสมบัติเฉพาะตัว: แสดงออกไดถึงความรับผิดชอบ การนับถือตนเอง 

ความสามารถเชิงสังคม การบริหารจัดการตนเอง ความซื่อสัตยสุจริต 

         3.1  ความรับผิดชอบ – บัณฑิตตองสามารถสะทอนพฤติกรรมที่แสดงให

เห็นวาใชความพยายามอยางมากในการที่จะใหไดมาซึ่งความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

         3.2  การนับถือตนเอง – บัณฑิตตองมีความเชื่อในคุณคาของตนเอง และ

มีมุมมองเชิงบวกตอตนเองเสมอ 

         3.3  ความสามารถเชิงสังคม – บัณฑิตตองสามารถแสดงออกถึงความ

เขาใจ การมีมนุษยสัมพันธ ความสามารถในการปรับตัว ความออนโยน มีน้ําใจและความสุภาพใน

กลุมสังคม 

         3.4  การบริหารจัดการตนเอง – บัณฑิตตองสามารถประเมินตนเองได

อยางถูกตอง มีการตั้งเปาหมายของตนเองอยางชัดเจน  ประเมินความกาวหนาไดอยางตอเนื่อง

และแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการควบคุมตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

         3.5  ความซื่อสัตยสุจริต – บัณฑิตมีการเลือกคุณธรรมจริยธรรมตางๆมา

ใชในการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

   ทั้งนี้จากความรูพื้นฐานดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถสรุปเปนคุณลักษณะที่พึงประสงค

ในโลกยุคปจจุบัน/โลกแหงการทํางานของบัณฑิตในยุคเศรษฐกิจฐานความรู ศตวรรษที่ 21 ไดวา 

บัณฑิตตองเปนผูที่มีความรู มีทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีทักษะการคิดวิเคราะห 

สรางสรรค มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการวางแผน มีจิตสํานึกของความเปน

ผูประกอบการ มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธ และมีจิตสาธารณะ 
  4.4.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  แผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพบวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒไดมีการกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงานไวอยางชัดเจนวา ตองการเปนองคกรชั้นนําแหงการ

เรียนรูและวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุงสรางสรรคคือประชาคมวิชาการแหงผูมีความรู

ประดุจนักปราชญ และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล สมฐานะของผูนําทางปญญา ซึ่งมีความ

สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ระบุวา "การศึกษาคือความเจริญงอกงาม" ตรงกับ

ภาษาอังกฤษ วา "Education is growth" และตรงกับภาษาบาลีวา "สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา" ทั้งนี้

เมื่อกลาวถึงคําวา “ความเจริญงอกงาม” นั้นในที่นี้จะหมายความถึงความเจริญงอกงามดวย

อารยวัฒิ 5 ประการ อันไดแก 

      1. งอกงามดวยศรัทธา งอกงามดวยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหนาที่ของตน  

      2. งอกงามดวยศีล งอกงามดวยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง  
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      3. งอกงามดวยสุตะ งอกงามดวยการสดับตรับฟงและเรียนรูตลอดเวลา  

      4. งอกงามดวยจาคะ งอกงามดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผและเอื้ออาทรตอผูอ่ืน  

      5. งอกงามดวยปญญา งอกงามในการดํารงชีวิต คิด และทําดวยปญญา  

จึงสรุปไดวา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุงเนน

ให บัณฑิต มศว เปนผูมีความรูประดุจนักปราชญ และมีความประพฤติประดุจผูทรงศีล สมฐานะ

ของผูนําทางปญญา ทั้งนี้ตองประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ 6 ประการที่สะทอนอัตลักษณของ

นิสิต มศว อยางชัดเจน คือ คิดเปนทําเปน หนักเอาเบาสู รูกาลเทศะ เปยมจิตสํานึกสาธารณะ มี

ทักษะสื่อสาร ออนนอมถอมตน  
 4.4.4 คุณลักษณะที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรทางดานการ

สื่อสาร ภาพยนตร และวัฒนธรรม (Communication, Film and Culture) 
 จากการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตรทางดานการสื่อสาร ภาพยนตรและ

วัฒนธรรมที่มีการจัดทําขึ้นโดยหนวยงานประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศสหราชอาณาจักร (The Quality Assurance Agency for Higher Education. 2008: 

online) พบวา หลักสูตรทางดานการสื่อสาร ภาพยนตรและวัฒนธรรม โดยรวมแลวเปนหลักสูตรที่

ใหความสําคัญกับเร่ืองของกิจกรรมทางการสื่อสารและวัฒนธรรมวาเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญใน

การกอรางสภาพสังคมและการดําเนินชีวิตเชิงจิตวิทยา ตลอดจนเปนเสมือนปจจัยสําคัญที่สะทอน

หรือสงผลถึงอัตลักษณของกิจกรรมตางๆในองคกรทั้งในแงเศรษฐกิจและการเมือง ไมวาจะเปนใน

ลักษณะของการสรางวัฒนธรรมมวลชน การสรางสรรครูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหม รวมทั้ง

การเปนพื้นฐานที่สําคัญของการปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนมืออาชีพ ดังนั้นเมื่อกลาวถึงหลักสูตร

ทางดานการสื่อสาร ภาพยนตรและวัฒนธรรม จึงพบวามีเปาหมายพื้นฐานในการผลิตบัณฑิตใน

ระดับปริญญาตรีที่สอดคลองกันคือ มุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการคิด

วิเคราะห และสรางสรรคเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องของสื่อ วัฒนธรรมและการสื่อสารในสังคม

รวมสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อใหสามารถวางแผน สรางสรรคและกําหนดรูปแบบ

ของสื่อ กิจกรรมการสื่อสารและการนําเสนอที่มีประสิทธิผลสูงสุดไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้อาจกลาว

ไดวา หลักสูตรนี้จะมีการระบุไวอยางชัดเจนวาจะพัฒนาใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรับมือกับ

ความทาทายในการทํางานในระบบสังคมปจจุบันซึ่งธุรกิจเชิงวัฒนธรรมและการสื่อสารไดเร่ิมเขา

มามีบทบาทสําคัญอยางมาก ทั้งนี้ในการจัดหลักสูตรจะมุงเนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สําคัญ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของผูเรียน 4 ดานคือ ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะทาง

เชาวนปญญา ทักษะทางการคิดวิเคราะห และทักษะทางการวิจัย (Creative, intellectual, 

analytical and research skills) ดังนั้นในการจัดทําหลักสูตรจึงตองมีการกําหนดรายวิชาที่มุงเนน
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ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค ความสามารถในการปรับตัว ความ

ออนไหวตอกลุมเปาหมาย (Sensitivity to audience) และความสามารถในการคิดตรึกตรองผาน

การทํางานทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุมซึ่งครอบคลุมทั้งงานที่เนนการคิดวิเคราะหและงาน

ดานการผลิต ทั้งนี้รายละเอียดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับ

หลักสูตรทางการสื่อสารสามารถอธิบายไดดังนี้ 

            4.4.4.1 องคความรูและความเขาใจในรายวิชา (Subject knowledge and 

understanding) 

                          4.4.4.1.1 การสื่อสาร วฒันธรรม และสังคม (Communications, 

culture and society) – บัณฑิตที่จบการศกึษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถสะทอนภาพความรูความ

เขาใจในองคความรูตางๆ ดังนี ้

                               1. ความเขาใจในบทบาทของระบบการสื่อสาร รูปแบบของการสราง

ตัวแทนและระบบการใหความหมายในสังคม 

                               2. การตระหนักถึงแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลตอธุรกิจ

ทางดานการสื่อสาร วัฒนธรรมและธุรกิจเชิงสรางสรรค รวมทั้งบทบาทของแตละธุรกิจที่มีตอระบบ

การเมือง และรูปแบบการดําเนินชีวิต ตลอดจนระบบวัฒนธรรมในปจจุบัน 

                               3. ความเขาใจเชิงเปรียบเทียบในบทบาทของระบบการทํางานของ

ธุรกิจทางการสื่อสารและ/หรือธุรกิจทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอสังคมที่มีลักษณะแตกตางกัน 

                               4. ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อหรือกิจกรรมการสื่อสารที่มี

ตอระบบสังคม 

                               5. ความเขาใจเกี่ยวกับประเภทและรายละเอียดตางๆของสื่อ 

รวมทั้งเขาใจแนวทางในการสรางความเขาใจ ใหความหมาย และสรางอิทธิพลตอผูเกี่ยวของ 

                               6. ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีที่มีผลตองานดาน 

การผลิต สรางสรรค แพรกระจาย รวมทั้งการเขาถึงและการเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม 

                               7. ความเขาใจในรายละเอียด/รูปแบบของสื่อหรือเทคโนโลยีใหมๆ 

และความสัมพันธทั้งที่มีตอบริบททางสังคมและตอรูปแบบเดิม 

                               8. ความเขาใจถึงแนวทางในการเขาไปมีสวนรวมในวัฒนธรรม

มวลชน และแนวทางการแพรกระจายการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมสังคมตางๆ เชน 

กลุมพิการ กลุมเชื้อชาติ กลุมชนชั้น เปนตน 
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                                9. ความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะและวาทกรรมตางๆ ที่มี

ผลตอการปรับรูปของระบบวัฒนธรรมและสังคมในทองถิ่น 

                              10. ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางที่กลุมทางสังคมที่แตกตางกันจะมี

การเลือกใชเนื้อหาหรือผลผลิตทางวัฒนธรรมในการประกอบสรางความเปนจริงของสังคมและ

วัฒนธรรม แผนที่ทางความคิด และกําหนดเปนกรอบเพื่อการอางอิงที่แตกตางกัน 

                          4.4.4.1.2 องคความรูทางดานประวัติศาสตร ความเปนมา (Histories)  

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถสะทอนภาพความรูความเขาใจในองคความรู

ตางๆ ดังนี้ 

                               1. ความเขาใจในพัฒนาการของสื่อ และรูปแบบการสื่อสารตางๆ 

ทั้งในบริบททองถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และบริบทนานาชาติ 

                               2. ความเขาใจในอิทธิพลของประวัติศาสตรทางสังคม วัฒนธรรม

และการเมืองที่สงผลใหเกิดสถาบันสื่อ รูปแบบการสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติและโครงสรางการ

ดําเนินงานตางๆ ในลักษณะที่แตกตางกัน 

                               3. ความรูเกี่ยวกับระบบโครงสรางของสถาบันสื่อที่มีอิทธิพลตอการ

กอรางรูปแบบการดํารงอยูของโลกยุคสมัยใหม 

                               4. ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองของความสัมพันธระหวางขอความและ

บริบทตางๆที่เกี่ยวของ และการยกระดับโครงสรางหรือองคประกอบของกิจกรรมและระบบการ

พัฒนาการสื่อสาร วัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร 

                               5. ความเขาใจในประวัติศาสตรการเติบโตของสื่อประเภทตางๆ 

โครงสรางทางสุนทรียะ และคุณลักษณะพื้นฐานในปจจุบัน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่คาดวา

จะเกิดขึ้นในอนาคต 

                               6. ความเขาใจในประวัติศาสตรของเทคโนโลยีส่ือและการสื่อสาร 

และการรูจักถึงวิถีทางการศึกษาประวัติศาสตรในรูปแบบที่แตกตางกัน ทั้งนี้แนวทางการพัฒนา

ระบบสื่อและการสื่อสารนั้นสามารถสะทอนใหเห็นไดถึงภาพความสัมพันธกับเร่ืองของพัฒนาการ

การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี 

                               7. ความเขาใจในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธระหวางการแปลี่ยน

แปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม 

                          4.4.4.1.3  องคความรูดานกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติ 

(Processes and practices) – บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลกัสูตรนีจ้ะสามารถสะทอนภาพ

ความรูความเขาใจในองคความรูตางๆ ดังนี ้
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                               1. ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมโยงระหวางฝายการผลิต 

ชองทางการจําหนาย ยอดการผลิต(การพิมพ) และรูปแบบการบริโภคชิ้นงาน  

                               2. ความเขาใจในกระบวนการจัดการการสื่อสารแบบเผชิญหนาทั้งที่

เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา และในบริบทของชุมชน สังคมจริงและสังคมเสมือน 

                               3. ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหลักและแนวทางการ

ปฏิบัติแบบมืออาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจส่ือ วัฒนธรรม และการสื่อสาร ตลอดจนแนวทางการ

สรางสรรคและความเปนเจาของชิ้นงาน 

                              4. ความเขาใจในการกําหนดทางเลือกเชิงเทคนิคที่เปนทางการ

อยางมืออาชีพซึ่งสะทอนถึงความเขาใจ การพัฒนา หรือความทาทายจากการปฏิบัติ และความ

เปนไปได ตลอดจนขอจํากัดที่เกี่ยวของกับเร่ืองของกระบวนการผลิต 

                                  5. ความรูในเชิงกฎหมาย จริยธรรม และกรอบแนวทางปฏิบัติ

โดยทั่วไปที่มีอิทธิพลตอกระบวนการผลิต กระบวนการทําซ้ํา ชองทางการจําหนาย ยอดการผลิต

(การพิมพ) และรูปแบบการบริโภคชิ้นงาน  

                               6. ความเขาใจเกี่ยวกับระบบโครงสรางขององคกรทางดานการ

ส่ือสารและธุรกิจเชิงสรางสรรความีการกอต้ัง และถูกบริหารจัดการอยางไร 

                               7. ความเขาใจในรูปแบบการทํางาน การรวมกลุม ตลอดจนเสนทาง

การทํางานของทีมสรางสรรค หรือสวนงานอื่นๆที่มีความเกี่ยวของเพื่อใหงานประสบความสําเร็จ 

                               8. ความเขาใจเงื่อนไขตางๆ ในการบริโภคสื่อ ซึ่งรวมถึงบริบททาง

วัฒนธรรมที่บุคคลเลือกใชเปนตัวกําหนดมุมมองที่มีตอส่ือและชิ้นงานเชิงวัฒนธรรม 

                               9. ความตระหนักถึงการมีมุมมองตอส่ือที่กวางขวางขึ้นตามแนวคิด

ในเชิงวัฒนธรรม 

                        4.4.4.1.4 องคความรูเกี่ยวกับรูปแบบและสุนทรียะ (Forms and 

aesthetics) – บัณฑิตทีจ่บการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถสะทอนภาพความรูความเขาใจใน

องคความรูตางๆ ดังนี ้

                                1.  ความเขาใจในกระบวนการสรางสรรคชิ้นงานและไดมี

ประสบการณการฝกปฏิบัติสรางสรรคชิ้นงาน 

                                2. ความเขาใจในบทบาทของสุนทรียะและความพึงพอใจที่

เกี่ยวของกับการผลิตและการสรางความสัมพันธกับสังคม 

                                3. ความตระหนักถึงขอบเขตการทํางานของสื่อที่กอใหเกิดความพึง

พอใจเชิงสุนทรียะในรูปแบบที่แตกตางกัน 
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                                 4. ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเลาเรื่อง รูปแบบพื้นฐาน และ

วิถีการนําเสนอภาพการเปนตัวแทนที่เหมาะสมในการทํางานภายใตบริบทของสื่อและวัฒนธรรม 

                                 5. ความเขาใจในวิธีการที่เปนไปไดซึ่งสื่อหรือเทคโนโลยีตางๆจะ

นําเสนอหรือสรางความพึงพอใจเชิงสุนทรียะในรูปแบบที่แตกตางกัน 

                                 6. ความเขาใจในเทคนิควิธีการสรางความหมายผานการใชเสียง 

ภาพ หรือภาษาตางๆ 

                           4.4.4.1.5 องคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ (Culture and 

identity) – บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถสะทอนภาพความรูความเขาใจในองค

ความรูตางๆ ดังนี้ 

                                 1. ความเขาใจถึงการแสดงบทบาทหลักของกลุมตางๆทางสังคม

เชนกลุมเชื้อชาติ กลุมชนชั้น กลุมศาสนา กลุมชนชาติ และกลุมผูพิการ ในเรื่องของการเขาถึงสื่อ

และรูปแบบการสรางภาพตัวแทนในขอความของสื่อตางๆ 

                                 2. ความเขาใจในวิธีการของสื่อที่จะหลอมรวมเขาไปเปนสวนหนึ่ง

ของชีวิตประจําวัน และวิธีการในการสรางอัตลักษณตอส่ิงตางๆ 

 

             4.4.4.2  ทักษะเฉพาะของสาขา (Subject-specific skills) 

                            4.4.4.2.1 ทักษะการวิเคราะหทางปญญา (Skills of intellectual 

analysis) – บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะตองมีความสามารถดังนี้ 

                                1. มีสวนรวมในกระบวนการแลกเปลี่ยนทางปญญาทั้งในแงของ

การเปนนักคิดหลัก ผูเสนอความคิดเห็น/โตแยง/แลกเปลี่ยน และรวมผลักดันแนวคิดตางๆไปใชใน

การผลิตชิ้นงาน 

                                2. เขาใจรูปแบบของการสื่อสารและส่ือ ตลอดจนกระบวนการผลิต

ที่แตกตางกันตามบริบทของสังคม วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

                                3. ตรวจสอบรูปแบบการนําเสนอที่มีความแตกตางกันตามบริบท

สังคมและวัฒนธรรม และมีความเขาใจที่ชัดเจนวากลุมสังคมที่แตกตางกันจะมีการเลือกใช 

เกี่ยวของ และมีความสัมพันธกับรูปแบบสื่อและการสื่อสารที่แตกตางกัน 

                                4. วิเคราะหเชิงลึก แปลความ และนําเสนอบททดสอบของการ

ตัดสินใจไดอยางเหมาะสมและประเมินผลของแนวคิดได 

                                5. มีการพัฒนารายละเอียดขององคความรูและความเขาใจใน

เนื้อหาที่กําหนดไวของสาขาวิชาอยางนอย 1 องคความรู 
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                                  6. วิเคราะหและประเมินผลการทํางานของตนเองบนฐานอางอิง

ตามหลักวิชาการและ/หรือบริบท/แนวคิด/ความคิดเห็นของมืออาชีพ 

                            4.4.4.2.2 ทักษะการวิจัย (Research skills) – บัณฑิตที่จบการศึกษา

จากหลักสูตรนี้จะตองมีความสามารถดังนี้ 

                                  1. จัดการการวิจัยในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมไมวา

จะเปนบทความ โครงการ การผลิตงานสรางสรรค หรือสารนิพนธที่เกี่ยวของกับการคนควาอิสระ 

                                  2. กําหนดคําถามการวิจัย และเลือกวิธีการตลอดจนแหลงขอมูลที่

จะใชคนควาคําตอบการวิจัยไดอยางเหมาะสม 

                                  3. ประเมินและกําหนดขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิดการวิจัย

ไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับเร่ืองที่เลือกศึกษา 

                                  4. ระบุจุดแข็งและเขาใจขอจํากัดของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ และสามารถเลือกใชกับการปฏิบัติงานในสาขาไดอยางเหมาะสม 

                                  5. เขาใจระบบเทคโนโลยีตางๆที่ถูกนํามาใชเพื่อสนับสนุนการวิจัย

ในรูปแบบตางๆ 

                                  6. ระบุความเกี่ยวของและอิทธิพลของขอตกลงเชิงวัฒนธรรมและ

ขอตกลงอื่นๆที่มีตอการปฏิบัติการวิจัยได 

                                  7. สํารวจแหลงขอมูลที่หลากหลายทั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือมีอยูนาน

แลว และที่เปนแหลงขอมูลเชิงวิชาการและไมเปนวิชาการ 

                             4.4.4.2.3 ทักษะการผลิตสื่อ (Media production skills) – บัณฑิตที่

จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะตองมีความสามารถดังนี้ 

                                 1. ผลิตชิ้นงานที่สะทอนถึงประสิทธิผลของการเลือกใชเสียง ภาพ 

และ/หรือการเขียนขอความตางๆ 

                                 2. สาธิตศักยภาพในการผลิตชิ้นงานในสาขาที่สนใจไดอยาง

เหมาะสม 

                                 3. สาธิตแนวทางการพัฒนาแนวคิดเชิงสรางสรรค และมุมมอง

ทางการสื่อสารในดานตางๆที่เปนผลมาจากการใชกลยุทธทางการวิจัย 

                                4. เขาใจความสําคัญของโครงสรางทางการเงินในกลุมธุรกิจเชิง

สรางสรรค และสามารถสะทอนศักยภาพในการทํางานภายใตขอจํากัดทางดานเงินที่เกิดขึ้นได 

                                5. ผลิตชิ้นงานที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการที่ครอบคลุมทั้งใน

มิติของเทคโนโลยีการผลิตสื่อ ระบบ เทคนิค และแนวทางการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 
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                                 6. บริหารจัดการเวลา  บุคคล  และทรัพยากรตางๆอยางมี

ประสิทธิผลโดยนําเสนอผานการวางแผน การจัดการองคกร การบริหารโครงการ และทักษะภาวะ

ผูนําที่ชัดเจน 

                                 7. ผลิตชิ้นงานซึ่งสะทอนถึงความเขาใจในรูปแบบการนําเสนอ

และโครสรางของสื่อ กลุมผูรับสารและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

                                 8. ผลิตชิ้นงานซึ่งเกิดขึ้นจากฐานทฤษฎีที่เหมาะสมหรือมีบริบทที่

เกี่ยวของ 

                            4.4.4.2.4 ทักษะเชงิสรางสรรค ริเร่ิม และจินตนาการ (Creative, 

innovative and imaginative skills) – บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลกัสูตรนี้จะตองมี

ความสามารถดังนี ้

                                 1. ริเร่ิม พัฒนา และเขาใจในเรื่องของความแตกตาง ตลอดจน

สามารถสรางสรรคงานในรูปแบบ/วิธีการที่หลากหลายไมวาจะเปนงานเขียน งานนําเสนอดานการ

พูด งานนําเสนอผานภาพ ภาพและเสียง งานนําเสนอดานเสียงหรืองานนําเสนอผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 

                                 2. ทดลอง และแสวงหาวิธีการนําเสนอทั้งในเรื่องของรูปแบบ 

ภาษา และเทคนิควิธีการตางๆที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

                                 3. กลาทาทายวิธีการดําเนินการที่มีอยู และแสวงหาหรือริเร่ิม

กระบวนการใหมๆ 

                                 4. มีการปรับใชแนวความคิดที่มาจากแหลงความรูที่หลากหลาย 

หรือจากศาสตรที่แตกตางกัน 

                                 5. มคีวามสามารถในการปรับเปลี่ยน/ดัดแปลง สรางสรรค และให

ความสําคัญตอผลการผลิตที่ตอบสนองกับกลุมผูรับสารและรูปแบบการสื่อสาร/ส่ือที่มีความ

หลากหลาย 

                             4.4.4.2.5 ทักษะเชิงสังคมและวิถีพลเมือง (Skills of social and 

political citizenship) บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะตองมีความสามารถดังนี้ 

                                  1. ประเมินและนําเสนอความคิดเชิงวิพากษเกี่ยวกับความเขาใจ

ทั้งที่เห็นดวยหรือโตแยงในเรื่องเกี่ยวกับส่ือสาร ส่ือและวัฒนธรรม 

                                  2. วิเคราะหถึงนโยบายทางดานสื่อ ตลอดจนแนวทางการนําไป

ปรับใช และวิธีการที่สังคมหรือประชาชนจะสามารถเขามามีสวนรวม 
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                                  3. วิเคราะหบทบาทซึ่งสื่อจะสามารถดําเนินการไดเพื่อโตแยงหรือ

นําเสนอแนวทางที่ขัดแยงกับกลุมผูอํานาจในสังคม 

                                  4. ประเมินชิ้นงานเชิงวิพากษในสาขาการสื่อสาร ส่ือ ภาพยนตร 

และวัฒนธรรมศึกษาซึ่งถูกผลิตขึ้นบนฐานการตัดสินใจที่มีความเกี่ยวของกับสังคมและการเมือง 

                                  5. แสดงความเขาใจที่ลึกซึ้งตอขอบเขตของทัศนคติและคุณคาที่

เกิดขึ้นจากรูปแบบการสื่อสารรวมสมัยที่มีความซับซอนและหลากหลาย รวมทั้งสามารถแสดง

ศักยภาพในการบริหารจัดการและตอบสนองตอขอบเขตดังกลาวไดอยางเหมาะสม 

                            ทั้งนี้จากความรูพื้นฐานดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถสรุปเปน

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรทางดานการสื่อสารไดวา บัณฑิต

ตองเปนผูมีความรูความเขาใจที่ครอบคลุมเร่ืองของสื่อ สังคมและวัฒนธรรม ความเปนมาของการ

ส่ือสาร กระบวนการสื่อสาร เทคนิคการปฏิบัติ รูปแบบของการสื่อสาร รวมทั้งบัณฑิตตองมีทักษะ

ในการปฏิบัติงาน (การผลิต) ที่เหมาะสม มีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค ทักษะการวิจัย และ

ทักษะทางสังคม 
  4.4.5 คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขาการสื่อสารจากเอกสารงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ 
            4.4.5.1 ปดิวรัดา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา (2539: 150-161) ไดทําการศึกษาความ

คาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตนิเทศศาสตรที่หนวยงานตองการ พบวา 

คุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตนิเทศศาสตรที่หนวยงานตองการสามารถแบงออกได 3 ประการคือ 

             (1) มีศีลธรรมจรรยาบรรณนักนิเทศศาสตรที่ดี หมายถึง บัณฑิตนิเทศศาสตรที่ดี

จะตองมีคุณลักษณะทางศีลธรรมที่ครอบคลุมในเรื่องของการมีศรัทธา จริงใจ และซื่อสัตย สุจริต

ในหนาที่การงาน  การมีความรับผิดชอบ  ขยัน  เสียสละ  อดทน  และละเอียดรอบคอบ  มี 

มนุษยสัมพันธที่ดี ตลอดจนมีระเบียบวนิัยอุทิศตน และเปนผูตรงตอเวลา 

             (2) มีศิลปะความสามารถ และสมรรถนะในการทํางานนิเทศศาสตรที่ดี หมายถึง 

บัณฑิตนิเทศศาสตรที่ดีจะตองมีคุณลักษณะที่สะทอนความสามารถดานการประชาสัมพันธเปน

อยางดี ความสามารถดานการสื่อสารทั้งวัจนะและอวัจนะภาษาไดดี ความสามารถในดานการโนม

นาวใจลูกคาและผูใชบริการ ความสามารถในการถายทอดความรูสารสนเทศและสารนิเทศไดเปน

อยางดี ความสามารถเปนผูนําและรูจักตัดสินใจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการเรียนรูงานที่

รับผิดชอบและงานใหมไดดีและรวดเร็ว ความสามารถในดานการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและการ

แกไข การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถในการประยุกตและบูรณาการความรูทั้งทฤษฎี

และปฏิบัติมาใช ความสามารถในการประสานการทํางานเปนทีมเพื่อประสิทธิผล 
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              (3) มีความรูความสามารถในศาสตรวิชาชีพนิเทศศาสตรที่ดี หมายถึง บัณฑิต

นิเทศศาสตรที่ดีจะตองมีคุณลักษณะที่เดนชัดในศาสตรวิชาชีพนิเทศศาสตรไดแก การมีความรูตรง

ศาสตรนิเทศศาสตร การมีความรูความสามารถทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติเปนอยางดี มีกิจกรรม

และประสบการณการทํางานดานนิเทศศาสตรมาบาง มีความรูความสามารถในดานการวิจัยและ

วางแผนงานดานนิเทศศาสตร มีความรูความสามารถในดานการบริหารงานและบริหารบุคคลใน

องคกรงานนิเทศศาสตร มีความรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศได มีความสามารถใน

การใชคอมพิวเตอร มีความสามารถในการใชเครื่องมือส่ือสารทางดานนิเทศศาสตรไดเปนอยางดี 

มีการแสวงหาความรูทางนิเทศศาสตรใหมๆอยูเสมอ และควรมีเกรดหรือผลการเรียนอยูในเกณฑดี

หรือดีมาก 

         4.4.5.2 สมเดช รุงศรีสวัสด์ิ (2539: สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ) ได

ทําการศึกษาคุณสมบัติบัณฑิตนิเทศศาสตรของสถาบันราชภัฏที่บริษัทโฆษณาตองการ พบวา 

ความคิดเหน็และความตองการของบริษัทโฆษณาทีม่ีตอคุณสมบัติบัณฑิตนิเทศศาสตรสถาบัน

ราชภัฏนั้นสามารถจําแนกไดเปน 3 ประการคือ 

             (1) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน พบวา บัณฑิตนิเทศศาสตรของ

สถาบันราชภัฏควรมีคุณสมบัติดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในดานความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ความสามารถในการวิเคราะหงาน ความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน 

ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา ความสามารถในการประเมินผลงาน และความสามารถ

ในการเรียนรูงาน 

             (2) ความรูความสามารถในวิชาการที่เรียนมา พบวา ความรูความสามารถใน

วิชาการของบัณฑิตที่ผูบริหารบริษัทโฆษณาตองการมากที่สุดคือ ความรูในการสรางสรรคโฆษณา 

ความรูในการเขียนบทโฆษณา ความรูทางคอมพิวเตอร ความรูทางการตลาด ความรูภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการติดตอกับลูกคา และความสามารถในการนําเสนองาน 

            (3) บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน พบวา คุณสมบัติดานบุคลิกภาพในการ

ปฏิบัติงานที่ผูบริหารบริษัทโฆษณาตองการมากที่สุดคือ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความ

ซื่อสัตย มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตรงตอเวลา มีความคลองแคลววองไว และอดทนสูงาน 

       4.4.5.3 สิทธิชัย เทวธีระรัตน (2543: 93-94) ไดทําการศึกษารูปแบบหลักสูตร 

นิเทศศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการการสื่อสารในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

พบวา คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของบุคลากรทางดานการบริหารจัดการการสื่อสารนัน้ควรมี

ลักษณะดังนี ้
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         (1) มีความทันเหตุการณ ทันสมัยทางดานการสื่อสาร 

         (2) มีความสามารถในการบูรณาการวิชาการเขากับงานวิชาชีพ 

         (3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และความรับผิดชอบทางสังคม 

         (4) มีความรูดานภาษาตางประเทศขั้นใชการไดมีการปฏิบัติงาน 

         (5) มีความคิดวิพากษวิจารณ กลาแสดงออกทางวิชาการ 

         (6) มีความคิดริเร่ิม 

         (7) มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

         (8) รูรอบ รูลึกทางดานการบริหารจัดการการสื่อสาร 

         (9) มีความสามารถในการทํางานไดภายใตสถานการณตางๆ 

         (10)มีความสามารถในทักษะที่จาํเปนในสังคมสารสนเทศ 

         (11)มีมนุษยสัมพันธในการทํางาน 

        (12)มีบุคลิกภาพที่ดีในการทํางาน 

   4.4.5.4 รายงานผลการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “นักนิเทศศาสตรที่พึงประสงคใน

ทศวรรษหนา” (ชญานิน อรุณมาศ. 2548:31; อางอิงจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2538. 

รายงานผลการเสวนาทางวิชาการเรื่องนักนิเทศศาสตรที่พึงประสงคในทศวรรษหนา. หนา 57) ได

สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นจากผูเขารวมเสวนาทางวิชาการ พบวา นักนิเทศศาสตรที่พึง

ประสงคในทศวรรษหนาควรมีคุณลักษณะดังนี้ 

    (1) มีความเขาใจแนวคิดและความรูพื้นฐานในการสื่อสารเปนอยางดี 

    (2) มีความสามารถในการใช Human skill 

    (3) มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสื่อสาร 

    (4) มีความสามารถในการบริหารจัดการ รูจักการบริหารคน บริหารงบประมาณและ

เวลา 

    (5) มีความสามารถทางดานเทคนิคและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเรียนรู

อยางตอเนื่อง 

    (6)  เสาะแสวงหาความรูดานเทคโนโลยีใหมๆ ในวิชาชีพ 

    (7) ไมควรมีทิฐิมากนัก 

    (8) มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม รวมรับรูปญหา มีอุดมคติทางวิชาชีพ 

    (9) มีความเปนนักวิชาการ รูจริง และมีความเชี่ยวชาญในศาสตรนั้น 

   (10) มีความสามารถนําความรูที่เรียนมาออกมาใชไดตามเปาหมายที่วางไว 

   (11) มีความเปนนักบริการ รูจักความเคารพ ออนนอมถอมตน มีความอดทน 
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   (12) รูจักการวิเคราะห วิพากษวิจารณวงการ และพัฒนาวงการของตนเอง 

   (13) มีความทันสมัยแตไมถูกกลืนดวยวัฒนธรรมตะวันตก ยึดถือวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

   (14) มีความรูพื้นฐานในสาขาวิชาอื่นๆ พอสมควร รอบรูทั้งในแนวกวางและแนวลึก 

   (15) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและการจัดการ 

   (16) กลาคิด กลาทํา กระตือรือรนเพื่อความสําเร็จของงาน 

   (17) รักการเรียนรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

   (18) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร 

   (19) ใจกวาง ใฝรู มั่นใจในตนเองและกลาแสดงออก 

4.4.5.5 ชญานิน อรุณมาศ (2548: 131-132) ไดทําการศึกษาแบบวัดคุณลักษณะที่พึง

ประสงคดานนิเทศศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยไดมีการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของและไดมีการกําหนดลักษณะที่พึงประสงคดานนิเทศศาสตรซึ่งหมายถึงลักษณะเฉพาะ

ของบุคคลที่มีแนวโนมบงบอกวา บุคคลนั้นจะประสบความสําเร็จในอาชีพดานนิเทศศาสตรซึ่ง

ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ดานดังนี้ 

  (1) ดานการรูคิด หมายถึง ลักษณะการรูคิดดานนิเทศศาสตรซึ่งหมายถึง การมีความคิด

สรางสรรค ทั้งนี้ประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ไดแก มีความคิดแปลกใหมในการนําเสนอผลงาน

ดานนิเทศศาสตร มีความสามารถในการคิดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานดานนิเทศศาสตรได

หลายวิธี และมีความรวดเร็วในการคิดงานออกแบบ งานสรางสรรคดานนิเทศศาสตร 

  (2) ดานความสนใจ หมายถึง ลักษณะความสนใจดานนิเทศศาสตร ซึ่งครอบคลุมความ

สนใจในอาชีพนิเทศศาสตรและความสนใจในขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ 

ไดแก การมีใจรักงานดานนิเทศศาสตร สนใจศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานดานนิเทศศาสตร มี

ความสนใจที่จะศึกษาตอดานสาขาวิชานิเทศศาสตร ตองการทํางานดานนิเทศศาสตร สนใจ

ติดตามขาวสารที่เกิดขึ้นรอบตัว ทันขาวทันเหตุการณ สนใจเกี่ยวกับส่ือมวลชนสาขาตางๆ มีความ

รอบรูกวางขวาง และเปนคนเปดรับส่ือทุกชนิดทั้งสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอกนิกส 

  (3) ดานบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพดานนิเทศศาสตร ซึ่งครอบคลุม

บุคลิกภาพในดานการกลาแสดงออก ความกระตือรือรนในการทํางาน และการมีพฤติกรรมในการ

ส่ือสารกับบุคคลอื่นไดดี ทั้งนี้ประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ไดแก การชอบทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับการแสดงออก การมีความมั่นใจในตนเองในระดับสูงกวาคนปกติเมื่อตองแสดงออกตอหนาคน

จํานวนมาก การเปนคนทันสมัย กลาแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ ชอบทําตัวเดนกวาคนอื่น 

มีความขยันอดทนสามารถทํางานไดในทุกสถานการณ คลองแคลองวองไวในการทํางาน เอาจริง

เอาจัง ใฝหาความรูใหมๆอยูเสมอ ชอบการติดตอกับผูคน มีความสามารถในการพูดไดชัดถอย   
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ชัดคํา ตรงประเด็น มีความสามารถในการสื่อสารขอความใหเกิดความเขาใจรวมกัน ชอบเขียน

บันทึก มีความสามารถในการเขียนใหอานเขาใจงาย ถูกตองตามหลักภาษา และชอบอานหนังสือ

โดยสามารถอานไดอยางรวดเร็ว จับใจความได และสามารถนําสิ่งที่อานมาเรียบเรียงใหมไดอยาง

เหมาะสม 

  4.4.5.6 หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2545: 126-127,156-158,195-199) ไดทําการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับแนวโนมของการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรในประเทศไทย ซึ่งในสวนของการศึกษาครั้ง

นี้ไดมีการสอบถามความคิดเห็นของอาจารยผูสอนดานนิเทศศาสตร นักศึกษานิเทศศาสตรและ

ผูประกอบการสื่อเกี่ยวกับความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานตางๆของนัก

ศึกษานิเทศศาสตรซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้ 

     (1) ความคิดเห็นของคณาจารยเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของนักนิเทศศาสตร พบวา 

อาจารยสวนใหญมีความเห็นวา นักศึกษาควรมีความรูเฉพาะดานนิเทศศาสตรหรือความรูเฉพาะ

สาขาอยางลึกซึ้งมากที่สุด โดยในลําดับตอมาคือ ควรมีความรูในศาสตรแขนงตางๆอยาง

กวางขวาง มีทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน 

นอกจากนั้นในสวนของความคาดหวังเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงคของนักนเิทศศาสตรยงัพบวา 

คุณลักษณะในเรื่องของการมีความรับผิดชอบเปนคุณลักษณะที่อาจารยสวนใหญอยากใหมีมาก

ที่สุด รองลงมาคือ การมีความคิดสรางสรรค มีความรูรอบตัว มีความอดทน มีความกระตือรือรน มี

สัมมาคารวะ มีความขยัน กลาแสดงออก มีความละเอียด รอบคอบ มีความอยากรูอยากเห็น ชาง

สงสัย มีความสามารถในการเขียน สติปญญาดี และมีความสามารถในการพูด ตามลําดับ 

     (2) ความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางตอคุณสมบัติที่ดีที่นักศึกษานิเทศศาสตร

ควรมีมากที่สุดคือ มีความรูเฉพาะดานนิเทศศาสตร หรือความรูเฉพาะสาขาอยางลึกซึ้ง ดังนั้นใน

การศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรนักศึกษาสวนใหญจึงมีความเห็นวา การเปดโลกทัศนของ

นักศึกษาเพื่อรับความรูจากแวดวงวิชาชีพสื่อสารมวลชนโดยตรงเปนสิ่งจําเปน 

     (3) ผูประกอบการสื่อมีความคาดหวังตอคุณสมบัติของบัณฑิตนิเทศศาสตรจําแนก

เปนรายดานไดดังนี้ 

           3.1 ดานพฤติกรรมของบัณฑิตคือ บัณฑิตควรรูและเขาใจความตองการและ

ความสามารถจนสามารถนําเสนอจุดเดนของตนเองตอหนวยงานภายนอกได เขาใจในปรัชญาที่

แทจริงของการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร มีความคิดที่เปนระบบ สามารถลําดับความคิดได

ชัดเจน หมั่นแสวงหาความรูอยูเสมอ รักการอานการคนควา ติดตามขอมูลขาวสารตางๆอยาง

ตอเนื่อง มีความอดทน  
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           3.2 ดานความรูคือ บัณฑิตตองมีความรู ความชํานาญเฉพาะดานใดดานหนึ่ง และ

ควรมีความรูพื้นฐานดานการสื่อสารมวลชนที่มากเพียงพอ มีความรูภาษาตางประเทศและ

สามารถสื่อสารโดยใชภาษาตางประเทศไดดีโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความรูและเขาใจสังคม

โดยเฉพาะสังคมรอบตัวของนักศึกษาแลวจึงขยายวงกวางไปในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและ

ระดับโลก 

           3 .3  ดานทักษะคือ  บัณฑิตตองมีทักษะดานการใชคอมพิว เตอร ได ดี  มี

ความสามารถในการใชเครื่องมือ อุปกรณเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชนไดในระดับดี มี

ทักษะในการสื่อความหมายไดดีโดยเฉพาะการใชภาษาไทยซึ่งควรมีความถูกตองเหมาะสมกับ

กาลเทศะและผูรับสาร 

          จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

บัณฑิตสาขาการสื่อสารนวัตกรรม ผูวิจัยไดขอสรุปเบื้องตนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

บัณฑิตโดยสามารถจําแนกเปนประเภทตางๆไดดังนี้ 

          สมรรถนะดานความรู ประกอบดวย ความรูเฉพาะในดานนิเทศศาสตรที่ครอบคลุม

การสื่อสารทั้งระบบ มีความเขาใจในกระบวนการการสื่อสาร เทคนิคการผลิตสาร/สื่อ ตลอดจนมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ รวมทั้งเทคนิคการนําเสนอ

ที่เหมาะสม 

          สมรรถนะดานทักษะ/การปฏิบัติ ประกอบดวย มีความสามารถในการสื่อสารทั้งฟง 

พูด อาน เขียน และมีความสามารถปฏิบัติงานไดในเชิงวิชาชีพ รวมทั้งการมีทักษะการคิดอยาง

เปนระบบ คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 

          สมรรถนะดานคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบดวย การใฝรู การมีความอดทน มีสัมมา

คารวะ กลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีความอดทนและมีความละเอียดรอบคอบ  

          การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขาการ

ส่ือสารนวัตกรรมดังกลาวขางตนนั้นเปนวิธีการหนึ่งในการดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ

ทางดานวิชาชีพการสื่อสาร โดยเปนการระบุสมรรถนะจากเอกสาร/งานวิจัยที่เคยมีคนศึกษาใน

ประเด็นที่เกี่ยวของ และถือเปนขอมูลสําคัญของผูวิจัยในการนําไปใชประกอบการวิเคราะห

สมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรมตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนา

หลักสูตรแบบเนนสมรรถนะอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

5. กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   การพฒันาหลักสูตรการสือ่สารนวัตกรรมในครั้งนี ้เกิดขึ้นจากแนวคดิที่ตองการตอ

ยอดองคความรูของหลักสตูรทางดานนิเทศศาสตรในระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนสอน

อยูในปจจุบันใหสามารถตอบสนองสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ให 
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ความสําคัญกับการพัฒนาบนฐานนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการบูรณาการองค

ความรูทางดานการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ และระบบเทคโนโลยีส่ือสารสารสนเทศเขาดวยกัน

ภายใตเปาหมายเพื่อแพรกระจายนวัตกรรมประเภทตางๆเขาสูระบบสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

  ในการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมใหสามารถตอบสนองแนวคิดดังกลาวได

อยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูวิจัยไดปรับใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ

เปนกรอบในการดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดหลักสูตรฉบับสมบูรณที่สามารถระบุมาตรฐานผลการ

เรียนรูของบัณฑิตอยางชัดเจน โดยผูใชบัณฑิตจะสามารถพิจารณาเลือกใชบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ

ตรงกับที่ตองการและสามารถปฏิบัติงานไดทันที ตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยในสวนของรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมที่ไดรับการ

พัฒนาขึ้น ผูวิจัยกําหนดโครงสรางตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ตาม

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2543 และรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ซึ่ง

สามารถสรุปรายละเอียดของโครงสรางหลักสูตรจําแนกตามหมวดไดดังนี้ 

 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วิชาเอก 

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบไดหลัง

สําเร็จการศึกษา สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตอง

นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ผลกระทบจากสถานการณภายนอกตอการพัฒนา

หลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 หมวดที่  2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ประกอบดวย  ความสําคัญ  ปรัชญา  และ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

ประกอบดวย ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการหลักสูตร หลักสูตร (จํานวนหนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร- ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ข.วิชาพื้นฐานเฉพาะ ค.หมวดวิชาเอก ง.หมวด 

วิชาโท จ.หมวดวิชาเลือกเสรี และแผนการศึกษา) องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

(การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) และขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือการศึกษาเฉพาะ

รายบุคคล 

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ประกอบดวย การพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (ดานคุณธรรมจริยธรรม 
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ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะ

การปฏิบัติทางวิชาชีพ) คําอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีรายละเอียดของหลักสูตรจําแนกไดดังนี้ 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

หลักสูตร   
การส่ือสาร
นวัตกรรม 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของบัณฑิต

สาขาการสื่อสาร 

การบูรณาการองคความรู

ทางการสื่อสาร นวัตกรรม และ

การแพรกระจายนวัตกรรม 

หลักสูตรที่ตอยอดองคความรูทางดานนิเทศศาสตร โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการ

แนวคิดทางการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีส่ือสารสารสนเทศเขาดวยกันเพื่อใช

เปนเครื่องมือในการแพรกระจายนวัตกรรมประเภทตางๆเขาสูระบบสังคม 

กระบวนการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรแบบ

เนนสมรรถนะ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนา (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุง (ราง) หลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการวิพากษหลักสูตร 

ภาพประกอบ 10 กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับ 

         ปริญญาตรี วทิยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ

คือ (1) ศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม และ (2) พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

นวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรม

ส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ 

และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (ระดับ

ปริญญาตรี) เปนกรอบแนวทางดําเนินการ ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีจุดเนนสําคัญรวมกันคือ การพัฒนา

หลักสูตรในรูปแบบที่ใหความสําคัญกับเร่ืองของผลผลิต/คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู เรียน 

(สมรรถนะ) ที่มีความเชื่อมโยงกับความตองการของตลาดแรงงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ

นําไปใชไดจริงในบริบทของมหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) บนฐานการมีสวนรวมของคณะผูบริหารและคณาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน โดยไดดําเนินการวิจัยใน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

   ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร – เปนขั้นตอนที่

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะ

ของการวิจัยในขอที่ 1 และนําผลการวิจัยที่ไดไปกําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและมาตรฐานผล

การเรียนรู ซึ่งถือเปนการกําหนดเปาหมายและจุดเนนในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ 

     ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม – เปนขั้นตอนที่ผูวิจัย

ดําเนินการวิจัยและพัฒนา (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้งในสวนของการ

กําหนดเนื้อหาสาระ คําอธิบายรายวิชา การกําหนดแนวทาง/กลยุทธการจัดการเรียนรู และการกําหนด

แนวทาง/กลยุทธการวัดและประเมินผล 

     ข้ันตอนที่ 3 การประเมินผลและปรับปรุง (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม – เปนขั้นตอน

ที่ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในแงของความเหมาะสมและความเปนไปไดโดย

ผูเชี่ยวชาญ และนําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไข 

     ข้ันตอนที่ 4 การวิพากษหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม – เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยดําเนินการสอบ

ทานหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรรวมกันพิจารณาความ

ถูกตองเหมาะสมในดานเนื้อหาสาระ คําอธิบายรายวิชา การกําหนดแนวทาง/กลยุทธการจัดการเรียนรู 

และการกําหนดแนวทาง/กลยุทธการวัดและประเมินผล 
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    ซึ่งรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังแสดงในตาราง 3  

 

ตาราง 3 แสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

      วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน
การวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีการ
ดําเนินการ 

แหลงขอมลู ผลที่ได 

ขั้นตอนที่ 1 

การวิเคราะห

ขอมูลพื้นฐาน

และกําหนด

จุดมุงหมาย

หลักสูตร 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของ

นักส่ือสารนวัตกรรม  

2.  เพื่อกําหนดจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร / คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค / มาตรฐาน

ผลการเรียนรูของผูเรียน 

 

- ศึกษาเอกสาร

และงานวิจัย 

- การสนทนากลุม 

 

 

- เอกสารและงานวิจัย 

 

- ผูบริหารและคณาจารย

ของวิทยาลัยนวัตกรรม

ส่ือสารสังคม 

- คุณลักษณะที่พึงประสงคของ

บัณฑิ ต  วิ ทยา ลัยนวั ตกร รม

ส่ือสารสังคม  

 

 

- ศึกษาเอกสาร

และงานวิจัย 

 

- การวิเคราะห

เนื้อหา 

 

 

 

 

- การวิเคราะห

หนาที่หลักในงาน 

 

- เทคนิคการ

สนทนากลุมและ

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การจัดการศึกษาทางดาน

การสื่อสาร 

- เปาหมาย วิสัยทัศน  

พันธกิจหลักของกลุมบริษัท

ที่ใหบริการครอบคลุม

เครื่องมือทางการสื่อสาร

แบบครบวงจร (full service 

agency) 

- คําบรรยายลักษณะงาน

ของตําแหนง (Job 

description ) 

- ผูปฏิบัติงานในกลุมงาน

การสื่อสารนวัตกรรม และ

คณาจารยวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม 

- คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับ

การปฏิบัติงานทางการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

- สมรรถนะของนักส่ือสาร

นวัตกรรม/จุดมุงหมายของ

หลักสูตร / คุณลักษณะที่พึง

ประสงค / มาตรฐานผลการ

เรียนรูของผูเรียนในเอกสาร

หลักสูตร 
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   ตาราง 3 (ตอ) 

 

 

 
 

ขั้นตอนการ
วิจัย 

วัตถุประสงค วิธีการ
ดําเนินการ 

แหลงขอมลู ผลที่ได 

ขั้นตอนที่ 2 การ

พัฒนา (ราง) 

หลักสูตร 

เพื่อพัฒนาโครงราง

หลักสูตรการส่ือสาร

นวัตกรรม 

- วิเคราะหโครงสราง

หลักสูตร แผนการ

จัดการศึกษา และ

รายวิชาที่มีการจัด

สอนอยูในปจจุบัน 

- ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

- เอกสารหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีของ

ประเทศไทยที่

เกี่ยวกับการสื่อสาร 

 

- ผูบริหารและ

คณาจารยของ

วิทยาลัยนวัตกรรม

ส่ือสารสังคม 

(ราง) หลักสูตรการสื่อสาร

นวัตกรรม สําหรับนิสิตปริญญา

ตรี  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ขั้นตอนที่ 3 การ

ประเมินผลและ

ปรับปรุง (ราง) 

หลักสูตร 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ

หลักสูตรในแงของความ

เหมาะสมและความเปนไป

ไดโดยการสอบทานจาก

ผูเชี่ยวชาญ และนํา

ขอเสนอแนะตางๆมา

ปรับปรุงแกไข(ราง) 

หลักสูตรใหมีความ

เหมาะสม 

- สัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ 

 

 

- สัมภาษณตัวแทน

ภาคธุรกิจ 

- ผูเชี่ยวชาญทางการ

ส่ือสารและพัฒนา

หลักสูตรจํานวน 5 

คน 

- ตัวแทนจากภาค

ธุรกิจที่มี

ประสบการณในสาย

งานการสื่อสารหรือ

การจัดการนวัตกรรม

ไมนอยกวา 3 ป 

จํานวน 11 คน 

(ราง) หลักสูตรที่ผานการ

ประเมินความเหมาะสม ความ

สอดคลอง  

 

ขั้นตอนที่ 4  

การวิพากษ

หลักสูตร 

เพื่อสอบทานหลักสูตรและ

จัดทําหลักสูตรการสื่อสาร

นวัตกรรมฉบับสมบูรณให

เปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษา 

เทคนิคการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

  

ผูเชี่ยวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวน

ไดสวนเสียกับ

หลักสูตร 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขานวัตกรรมการสื่ อสาร 

วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



118 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร  
  ข้ันตอนนี้มีเปาหมายหลักเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม และนําผลการวิจัยที่

ไดไปกําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและมาตรฐานผลการเรียนรูเปนการกําหนดเปาหมายและ

จุดเนนในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ มีการดําเนินการใน 2 สวนดังนี้ 

  สวนที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

  การดําเนินงานในสวนนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของ 

บัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีการดําเนินงานดังนี้ 

  1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ในขั้นนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสมรรถนะ แนวทางการพัฒนา

หลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ  คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ความตองการทักษะ/ภาพของแรงงานที่เปนที่คาดหวังในโลกยุคปจจุบัน จากนั้น

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหคุณลักษณะโดยหาความสอดคลองและความถี่ และนําเสนอในรูปแบบของ

ตารางเพื่อสะทอนถึงคุณลักษณะพื้นฐานในดานความรู ทักษะพื้นฐาน ตลอดจนคุณลักษณะดานอื่นๆ 

ที่จําเปนในโลกการทํางานยุคปจจุบัน  

  2. การสนทนากลุมกับทีมผูบริหารและคณาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

  ในขั้นนี้ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุมกับทีมผูบริหาร คณาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรม

ส่ือสารสังคมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคมตามความคิดเห็นของหนวยงาน โดยครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และ

คุณลักษณะอื่นๆ รายละเอียดการดําเนินการวิจัยมีดังนี้ 

                    2.1 กลุมผูใหขอมูลหลัก – ผูบริหารและคณาจารยของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 10 คน (รายชื่อดังแสดงในภาคผนวก ก) 

                    2.2 ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุม – (1) ทิศทางการผลิตบัณฑิต ของวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม และ (2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

ในดานความรูความเขาใจ ดานทักษะ/การปฏิบัติ และดานคุณลักษณะอื่นๆ 

                    2.3 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล – ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็นที่

กําหนดและจัดหมวดหมูคําตอบ พรอมกําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคมโดยครอบคลุมทั้งในเรื่องของความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่เปนเอกลักษณ

ของบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
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               สวนที่ 2 ศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม (จุดมุงหมายของหลักสูตร / คุณลักษณะที่

พึงประสงค / มาตรฐานผลการเรียนรูของผูเรียน) 

   การดําเนินงานในสวนนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาสมรรถนะที่จําเปนของนักสื่อสาร

นวัตกรรม และกําหนดเปนจุดมุงหมายของหลักสูตร / คุณลักษณะที่พึงประสงค / มาตรฐานผลการ

เรียนรูของผูเรียนในเอกสารหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 

    1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   ในขั้นนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาในกลุมงานที่เกี่ยวกับงานทางดานการสื่อสารของตางประเทศ และคุณลักษณะของ

บัณฑิตนิเทศศาสตรที่พึงประสงค  

    2. การวิเคราะหเนื้อหาและการวิเคราะหหนาที่หลักในงาน  

  ในขั้นนี้ผูวิจัยดําเนินการสํารวจคุณลักษณะเชิงวิชาชีพที่จําเปนสําหรับกลุมงานการสื่อสาร

นวัตกรรมโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับเปาหมาย วิสัยทัศน ตลอดจน พันธกิจหลักของ

บริษัททางการสื่อสาร และการวิเคราะหหนาที่หลักในงานเพื่อระบุคุณลักษณะที่จําเปนในการทํางาน 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

          2.1 แหลงขอมูลหลัก – ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหเนื้อหาและหนาที่หลักในงานจาก

เปาหมายการดําเนินงานขององคกรทางการสื่อสาร วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และคําบรรยาย

ลักษณะงานของตําแหนง (Job description) โดยรายละเอียดของแหลงขอมูลที่ทําการศึกษาในครั้งนี้

เปนกลุมบริษัทที่ใหบริการครอบคลุมเครื่องมือทางการสื่อสารแบบครบวงจร (full service agency) 

และมีการระบุขอมูลไวที่สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย (2552: ออนไลน) รายละเอียดดังแสดงใน

ภาคผนวก ข 

                     2.2 กรอบในการวิเคราะห – ครอบคลุมต้ังแตในเรื่องของความรูพื้นฐานที่จําเปน ทักษะ/

การปฏิบัติ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

                     2.3 การนําเสนอขอมูล/ผลการวิเคราะห – ผูวิจัยนําเสนอขอมูลสรุปในลักษณะของ

ขอความพรรณนาเชิงบรรยายประกอบตาราง โดยจําแนกตามประเด็นการวิเคราะหคือ ความรูความ

เขาใจ ทักษะ/การปฏิบัติ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

    3. การสนทนากลุมและประชุมเชิงปฏิบัติการ 

    ในขั้นนี้ผูวิจัยดําเนินการสอบทานสมรรถนะที่จําเปนของนักสื่อสารนวัตกรรม โดยใชเทคนิค

การสนทนากลุมและประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางผูวิจัย ตัวแทนภาคเอกชน ผูบริหารและ

คณาจารยจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเปนของนักสื่อสาร
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นวัตกรรมและนําไปกําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตและมาตรฐานผลการเรียนรูใน

เอกสารหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม  ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1 ผูวิจัยดําเนินการจัดทําโครงการศึกษาสมรรถนะเชิงวิชาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนขึ้นในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552  

 3.2 ผูวิจัยดําเนินการประสานงานในเรื่องของสถานที่ และผูเขารวมสนทนากลุมทั้งนี้

ประกอบดวย (1) กลุมตัวแทนภาคเอกชน ประกอบดวยตัวแทนจาก 2 กลุมงานคือ กลุมผูปฏิบัติงานใน

องคกรทางดานการสื่อสารเฉพาะทาง (เชน เอเยนซี่โฆษณา/ประชาสัมพันธ บริษัทผูผลิตงาน

ส่ือสารมวลชน บริษัทที่ปรึกษาดานการสื่อสารการตลาด บริษัทในกลุมงานอีเวนท (Event marketing) 

เปนตน) และกลุมผูปฏิบัติงานในองคกรที่เปนเจาของธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจที่เปนนวัตกรรมใหม 

(เปนธุรกิจที่มีการปรับใชกระบวนการผลิต/เทคโนโลยีใหมๆ ที่ไมเคยมีมากอน โดยสวนหนึ่งเปน

ผลิตภัณฑที่สืบเนื่องมาจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสําคัญ หรือองคกรที่

นําเสนอขายความคิด/องคความรูใหมเขาสูระบบสังคม) โดยเกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมสนทนา

กลุมนั้นจะพิจารณาจากประสบการณการทํางาน และการยินดีใหความรวมมือในการวิจัยเปนสําคัญ 

และ (2) กลุมคณาจารยจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จํานวนรวมทั้งหมด 17 คน (รายละเอียด

ในภาคผนวก ค) 

3.3 ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุม – (1) การสื่อสารนวัตกรรมตามความคิดเห็นของ

ทานคืออะไร และ (2) นักสื่อสารนวัตกรรมควรมีสมรรถนะอยางไรเพื่อใหการทํางานทางดานการ

ส่ือสารนวัตกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการทํางานสูงสุด 

3.4 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล – ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็นที่

กําหนดและจัดหมวดหมูคําตอบ พรอมกําหนดสมรรถนะที่พึงประสงคของบัณฑิตใน วิชาเอกการ

ส่ือสารนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้งในเรื่องของความรูความเขาใจ ทักษะ/การปฏิบัติ และคุณลักษณะ

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ จากนั้นผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหจัดหมวดหมูเพื่อจัดทําขอสรุปผลการเรียนรูในแตละ

ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 6 ดาน ตอไป 

 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม  

ข้ันตอนนี้มีเปาหมายหลักเพื่อวิจัยและพัฒนา (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม โดย

ครอบคลุมทั้งในสวนของการกําหนดเนื้อหาสาระ การกําหนดแนวทาง/กลยุทธการจัดการเรียนรู และ

การกําหนดแนวทาง/กลยุทธการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เปนไปตามโครงสรางที่ไดจากขอมูลและ

สารสนเทศในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
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  ข้ันที่ 1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรระดับปริญญาตรีของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการสื่อสาร 

  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสารหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางดานนิเทศศาสตรธุรกิจ 

หลักสูตรการสื่อสารการตลาด และหลักสูตรบริหารการสื่อสารของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนซึ่ง

ประกอบดวยขอมูลของมหาวิทยาลัยจํานวน  17 แหงไดแก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร โดยนําเสนอผลการศึกษาเอกสารหลักสูตรในรูปแบบของขอความพรรณนาเชิง

บรรยายและตารางเปรียบเทียบรายวิชาแกนของหลักสูตรเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการกับผูบริหารและคณาจารยของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

  ข้ันที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  ผูวิจัยและผูเกี่ยวของในการวิจัยประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม  

พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม ดิสคัฟเวอรี่ บีช พัทยา จ.ชลบุรี โดยผูวิจัยและผูเกี่ยวของรวมกันกําหนด

องคประกอบตางๆ ตามโครงสรางหลักสูตรขางตน ซึ่งครอบคลุมในรายละเอียดของการระบุ

ความสําคัญ ปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร จํานวนหนวยกิตที่เหมาะสม และระบบการจัด

การศึกษา รวมทั้งรวมกันวิเคราะหรายวิชาที่สามารถตอบสนองสมรรถนะทั้งหมดตามกรอบสมรรถนะ

พรอมจัดระดับของเนื้อหา แผนการศึกษา ตลอดจนจัดแบงหมวดหมูตามโครงสรางหลักสูตร (หมวด

วิชาพื้นฐานเฉพาะ และหมวดวิชาเอกซึ่งประกอบดวยเอกบังคับและเอกเลือก) การจัดประสบการณ

ภาคสนามและการศึกษาเฉพาะรายบุคคล แนวทางการสอนและการประเมินผล รวมทั้งจัดทํา

คําอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวของ 

 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและปรับปรุง (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม  

   เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในแงของความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดจากผูเชี่ยวชาญ และนําขอเสนอแนะ มาปรับปรุงแกไข(ราง) หลักสูตรใหมีความ

เหมาะสม โดยการดําเนินการสามารถแบงออกไดเปน 2 สวนดังนี้ 

    สวนที่ 1 การประเมินโครงรางหลักสูตรโดยใชความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

   การดําเนินงานในสวนนี้เปนการนําโครงรางหลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพ

โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 
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 1.1 เปาหมายของการประเมิน – การดําเนินงานในสวนนี้เปนการนําโครงรางหลักสูตร

ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินใน 2 ลักษณะ คือ 

                               1.1.1 การประเมนิความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร โดยพจิารณาแตละ

องคประกอบของหลักสูตร ไดแก ปรัชญา/หลักการของหลักสูตร วัตถปุระสงคของหลักสูตรคุณลักษณะ

บัณฑิต รายวชิา และคําอธบิายรายวิชา ตลอดจนแผนการจัดการศึกษา 

                               1.1.2 การประเมนิความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรเพื่อพิจารณาความ

สอดคลองของแตละองคประกอบในโครงรางหลักสูตรทีผู่วิจัยไดพัฒนาข้ึน 

1.2  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน ประกอบดวย  

                               1.2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นดานความเหมาะสมและความสัมพันธของ

องคประกอบตางๆ ของโครงรางหลักสูตร เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับคือ มาก 

ปานกลาง นอย  

                               1.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นดานความสอดคลองของหลกัสตูรซึ่งเปนการ

พิจารณาวาองคประกอบตาง ๆ ของโครงสรางหลกัสูตรมีความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด เปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ที่ใชดัชนคีวามสอดคลองคือ สอดคลอง ไมแนใจ ไม

สอดคลอง 

 แบบสอบถามทั้ง 2 ชุดนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนในการสรางโดยเริ่มตนจากการศึกษา

รายละเอียดขององคประกอบหลักสูตรแลวกําหนดประเด็นสําคัญที่ตองประเมินและเขียนคําถามให

ครอบคลุมประเด็นเหลานั้น จากนั้นไดนําไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ ความ

เหมาะสมและความชัดเจนของขอคําถาม แลวปรับปรุงแกไขขอคําถามตามขอเสนอแนะ  

 1.3  กลุมผูทาํการประเมินโครงรางหลกัสตูร - ในการวิจยัครั้งนี ้ผูตรวจสอบโครงราง

หลักสูตร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร และผูเชีย่วชาญดานการสื่อสารนวัตกรรม 

จํานวน 5 คน โดยเกณฑในการพิจารณากลุมผูเชี่ยวชาญคือ เปนนักวิชาการทีม่ผีลงานทางวิชาการใน

ประเด็นที่เกี่ยวของ หรือเปนผูดํารงตําแหนงในระดับหัวหนางานของสายงานที่เกีย่วของ และ/หรือเปนผู

มีประสบการณเชิงวิชาชีพในสายงานที่เกีย่วของไมนอยกวา 5 ป (รายชื่อผูเชี่ยวชาญแสดงใน

ภาคผนวก ง)  

 1.4  การเกบ็รวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการตรวจสอบโครงราง

หลักสูตร ผูวิจยัไดประสานกบัผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง พรอมกับนําโครงรางหลักสูตรและแบบสอบถาม

ความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงรางหลกัสูตรใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน ตอบโดยอิสระและขอคําแนะนาํเพิม่เตมิ

หลังจากที่ผูเชีย่วชาญตรวจสอบโครงรางของหลักสูตรเรียบรอยแลว 
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1.5  การวิเคราะหขอมูล – ในการดําเนนิการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจาก

แบบสอบถามความคิดเหน็ดานความเหมาะสมและความสัมพนัธขององคประกอบตางๆของโครงราง

หลักสูตร ผูวจิยัไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สวนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคดิเห็นดานความสอดคลองผูวิจัยไดนาํเสนอผลการวิเคราะห 

ในรูปของคาดชันีความสอดคลอง โดยมีเกณฑการประเมินดังนี ้

                                1.5.1 การประเมินความเหมาะสม ใหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของ

แบบสอบถามดวยการนําเอาคําตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาแปลงเปนคะแนน ดังนี้ 

                                 มีความเห็นวา เหมาะสมมาก ใหเปน 3 คะแนน 

                                 มีความเห็นวา เหมาะสมปานกลาง ใหเปน 2 คะแนน 

                                 มีความเห็นวา เหมาะสมนอย ใหเปน 1 คะแนน 

                                 จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ

แลวนํามาเทียบเกณฑ ดังนี้ 

                                 เหมาะสมมาก ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00 

                                 เหมาะสมปานกลาง ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33 

                                 เหมาะสมนอย ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 

                                 ทั้งนี้ในการกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ ถาคาเฉลี่ยของความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีคาตั้งแต 2.34 ข้ึนไป ถือวาหลักสูตรที่สรางขึ้นมีคุณภาพ ซึ่งจากการตรวจสอบ

โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวา การพิจารณาความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรในทุก

องคประกอบมีคาความเหมาะสมอยูในระดับมากจึงถือวาหลักสูตรที่สรางขึ้นมีคุณภาพ และผูวิจัยได

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจนมีความสมบูรณพรอมนําไปใชจริง ผลการตรวจสอบ

โดยผูเชี่ยวชาญแสดงรายละเอียดในบทที่ 4 (รายละเอียดเครื่องมือแสดงในภาคผนวก จ) 

                                 1.5.2 การประเมินความสอดคลอง ใชดัชนีความสอดคลองเปนเกณฑในการ

พิจารณาซึ่งดัชนีความสอดคลอง (Indexes of Item-Objective Congruence = IOC) คํานวณไดจาก

สูตร (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2539: 248-249) 

 

IOC = ΣR/N 

 

เมื่อ  IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลอง 

  R  หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N  หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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ทั้งนี้ผลประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคน นํามาแปลงเปนคะแนนไดดังนี้ 

มีความเห็นวา สอดคลอง  กําหนดคะแนนเปน +1 

มีความเห็นวา ไมแนใจ    กําหนดคะแนนเปน 0 

มีความเห็นวา ไมสอดคลอง  กําหนดคะแนนเปน -1 

เมื่อรวมคะแนนและแทนคาในการหาคา IOC แลว คา IOC มีคาตั้งแต 0.5 

ข้ึนไป ถือวาโครงสรางหลักสูตรมีความสอดคลองกัน อยูในเกณฑใชไดไมตองปรับปรุง ซึ่งจากการ

ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวาโครงรางระบบมีความสอดคลองระหวาง 0.60 ถึง 1.00 

และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจนมีความสมบูรณ ผลการตรวจสอบโดย

ผูเชี่ยวชาญแสดงรายละเอียดในบทที่ 4 (รายละเอียดเครื่องมือแสดงในภาคผนวก จ) 

  สวนที่ 2 การประเมินความเปนไปไดของรายวิชาในการนําไปใชกับภาคธุรกิจในปจจุบัน 

  การดําเนินงานในสวนนี้เปนการสอบถามเกี่ยวกับความเปนไปไดของรายวิชาในการนําไปใช

กับภาคธุรกิจในปจจุบัน  โดยผูวิจัยสอบถามกับตัวแทนภาคธุรกิจที่เปนกลุมผูใชบัณฑิตจํานวน 11 คน 

ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

2.1 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน - ประกอบดวย แบบสอบถามความคิดเห็นดาน

ความเปนไปไดของรายวิชาในการนําไปใชกับภาคธุรกิจในปจจุบัน เปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ โดยแบบสอบถามชุดนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนในการสรางโดยเริ่มตนจากการนําเอา

คําอธิบายรายวิชาของวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะและหมวดวิชาเอกที่มีการจัดทํารวมกับทีม

ผูบริหารและคณาจารยของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจากการดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 มาเปน

ประเด็นขอคําถาม จากนั้นจึงนําไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ ความเหมาะสม

และความชัดเจนของขอคําถาม และปรับปรุงแกไขขอคําถามตามขอเสนอแนะ แลวจึงสงใหตัวแทน

ภาคธุรกิจไดพิจารณาความเปนไปไดในการนําไปใช 

2.2 กลุมผูทําการประเมินความเปนไปไดของรายวิชา – ตัวแทนภาคธุรกิจที่เปนผู

วิเคราะหความเปนไปไดของรายวิชาในครั้งนี้ประกอบดวยผูปฏิบัติงานในกลุมงานทางการสื่อสารและ/

หรือการจัดการนวัตกรรม โดยเกณฑในการพิจารณาตัวแทนผูใหขอมูลคือ เปนผูดํารงตําแหนงในระดับ

หัวหนางานของสายงานที่เกี่ยวของ และ/หรือเปนผูมีประสบการณเชิงวิชาชีพในสายงานที่เกี่ยวของไม

นอยกวา 3 ป (รายชื่อผูเชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก ง)  

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล – ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินความเปนไปไดของ

รายวิชาในการนําไปใชกับภาคธุรกิจในปจจุบันครั้งนี้นั้น ผูวิจัยไดดําเนินการประสานกับตัวแทนภาค

ธุรกิจดวยตนเอง พรอมกับนําคําอธิบายรายวิชาและแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหตอบโดยอิสระ

และขอคําแนะนําเพิ่มเติมหลังจากที่ตรวจสอบโครงรางของหลักสูตรเรียบรอยแลว 
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2.4 การวิเคราะหขอมูล – ในการดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นดานความเปนไปไดของรายวิชาในการนําไปใชกับภาคธุรกิจในปจจุบันนั้น 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการ

ประเมินดังนี้ 

                                 2.4.1 การประเมินความเปนไปไดของรายวิชาในการนําไปใชกับภาคธุรกิจใน

ปจจุบัน ใหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของแบบสอบถามดวยการนําเอาคําตอบแบบสอบถามของ

ตัวแทนภาคธุรกิจแตละคนมาแปลงเปนคะแนน ดังนี้ 

มีความเห็นวา เปนไปไดมากที่สุด  ให 5 คะแนน 

มีความเห็นวา เปนไปไดมาก   ให 4 คะแนน 

มีความเห็นวา เปนไปไดปานกลาง  ให 3 คะแนน 

มีความเห็นวา เปนไปไดนอย   ให 2 คะแนน 

มีความเห็นวา เปนไปไดนอยที่สุด  ให 1 คะแนน 

จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยคะแนนความเปนไปไดจากความเห็นของตัวแทน

ภาคธุรกิจแลวนํามาเทียบเกณฑ ดังนี้ 

เปนไปไดมากที่สุด  ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 

เปนไปไดมาก   ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 

เปนไปไดปานกลาง  ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 

เปนไปไดนอย   ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 

เปนไปไดนอยที่สุด  ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 

ทั้งนี้ในการกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของความเปนไปได คือ ถาคาเฉลี่ยของ

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีคาตั้งแต 3.50 ข้ึนไป ถือวารายวิชาที่สรางขึ้นมีความเปนไปไดในการ

นําไปใชกับภาคธุรกิจในปจจุบัน ซึ่งจากการตรวจสอบความเปนไปไดจากตัวแทนภาคธุรกิจจํานวน  

11 คน พบวา รายวิชาสวนใหญมีความเปนไปไดในการนําไปใชกับภาคธุรกิจในปจจุบันอยูในระดับ

มากถึงมากที่สุด (คาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 – 5.00) ผลการตรวจสอบโดยกลุมตัวแทนภาค

ธุรกิจแสดงรายละเอียดในบทที่ 4 (รายละเอียดเครื่องมือแสดงในภาคผนวก จ) 

 
ขั้นตอนที่ 4 การวิพากษหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

  เปนขั้นตอนดําเนินการสอบทานหลักสูตรโดยผูวิจัยไดเชิญผู เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 

คณาจารยผูรับผิดชอบจากวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม (รายละเอียดผูเขารวมวิพากษหลักสูตรดัง

แสดงในภาคผนวก ฉ) มารวมกันพิจารณาความถูกตองเหมาะสมในดานมาตรฐานผลการเรียนรู 
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สาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู  

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ และจัดทําเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการ

ส่ือสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒฉบับสมบูรณ 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
   การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผูวิจัยดําเนินการตามกรอบแนวคิด

ในการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 

การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา (ราง) 

หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม ข้ันตอนที่ 3 การประเมินผลและปรับปรุง (ราง) หลักสูตรการสื่อสาร

นวัตกรรม และขั้นตอนที่ 4 การวิพากษหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม การดําเนินงานทั้ง 4 ข้ันตอน 

สามารถแสดงไดในภาพประกอบ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 ข้ันตอนการพัฒนาหลกัสตูรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี  

          วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ขั้นตอนที่ 2 

พัฒนา

 
 
 

รางหลักสูตร 
การสื่อสาร 
นวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 

ประเมินผลและ

ปรับปรุง 

 
 

รางหลักสูตร 
การสื่อสาร 
นวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 4 

วิพากษ

 
 

หลักสูตร 
การสื่อสาร 
นวัตกรรม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสือ่สารนวัตกรรม 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัยในขอที่ 2 

ตอนที่ 1  ตอนที่ 2 

ระบุสมรรถนะของนัก

สื่อสารนวัตกรรมเพื่อ

ตอบสนองวัตถุประสงค

เฉพาะของการวิจัยใน

ขอที่ 1 

ขั้นตอนที่ 1 

การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

และกําหนดจุดมุงหมาย

หลักสูตร 
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   การนําเสนอผลการวิ เคราะหในบทนี้  ผูวิจัยแยกการนําเสนอเปน  2 ตอน  ตาม

วัตถุประสงคการวิจัยคือ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม และตอนที่ 2 ผล

การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม 

 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม 
    การดําเนนิงานพัฒนาหลักสูตรในตอนนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการพฒันา

หลักสูตรในขั้นตอนที่1 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลพืน้ฐานและกาํหนดจดุมุงหมายหลกัสูตร ซึ่งผูวิจยั

นําเสนอผลการศึกษาดังนี ้
 

   ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร 
    การศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 เปนการสํารวจและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ

พื้นฐานที่จําเปนในสังคมยุคปจจุบันและคุณลักษณะของบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

ตลอดจนศึกษาสมรรถนะที่จําเปนของนักสื่อสารนวัตกรรม เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะของ

การวิจัยในขอที่ 1 และนําผลการวิจัยที่ไดไปกําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตและ

มาตรฐานผลการเรียนรูหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมในเอกสารหลักสูตร ซึ่งเปนการกําหนด

เปาหมายและจุดเนนในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ตอไป การนําเสนอผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานใน

ข้ันตอนที่ 1 แยกการนําเสนอเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต  

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  และสวนที่ 2 สมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม ดังนี้ 

    สวนที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

    การดําเนินงานในสวนนี้ ผูวิจัยเริ่มตนจากการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับคุณลักษณะบัณฑิต จํานวน 7 รายการ ไดแก  (1) มาตรฐานการอุดมศึกษา (2) กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (3) The Partnership for 21st Century Skills  (4) Secretary’s 

Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS) (U.S. Department of Labor.(2000). A 

SCANS Report for America) (5) The ACCI/BCA Employability Skills Framework 

(Commonwealth of Australia 2006) (6) เอกสารเกี่ยวกับสภาพการทํางานในยุคปจจุบัน  และ (7) 

เอกสารคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ

พื้นฐานที่จําเปนกับการทํางานในยุคปจจุบัน ในดานความรูความเขาใจ ทักษะ/การปฏิบัติ และดาน

คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปน ผลการวิเคราะหแสดงใน ตาราง 4  
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะทีเ่ปนผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค เอกสารและงานวจิัย สรุปผล 
1 2 3 4 5 6 7 

ดานความรูความเขาใจ 
1.มีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตนทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
-มีความรูในสาขาวิชาอยางเปนระบบ 

-ตระหนักในองคความรูของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 

-มีความคุนเคยกับพัฒนาการลาสุดของความรูเฉพาะ
ดานในสาขาวิชาที่ศึกษา 
-ตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิค

ขอบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุงเทคนิคตางๆในงาน

วิชาชีพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

* * * * * * * * 

2.มีการตระหนักรูถึงความเปนโลก (Global 

Awareness) และเขาใจเอกลักษณ บริบทความเปน

ไทย 

  * *  *   

3.รูเทาทันในเศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจและการจัดการ   * * * *  * 
4.มีความรูพื้นฐานทางสุขภาพทั้งกายและจิต   *   * *  

ดานทักษะ/การปฏิบัติ         
1.ความสามารถในการคิดสรางสรรค * * * * *   * 
2.ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น * * * * * * * * 
3.ความสามารถในการแกปญหาและตัดสินใจ   * * * *  * 
4.ความสามารถในการบริหารจัดการ   * * *    
5.ความสามารถในการใชทักษะการคิดอยางเปนระบบ 

-ทักษะการคิดวิเคราะห 

-ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ 

* * *   * * * 

6.ความสามารถในการสื่อสาร (ครอบคลุมทั้งการฟง 

พูด อานและเขียน) 

* * * * * * * * 

7.ความสามารถในการยืดหยุนและปรับตัว   * *  *   
8.ทักษะในการใชภาษาตางประเทศ   * * * *  * 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค เอกสารและงานวจิัย สรุปผล 
1 2 3 4 5 6 7  

ดานทักษะ/การปฏิบัติ 
9.ทักษะทางดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 

-ความสามารถในการเขาถึงและประเมิน

สารสนเทศ 

-ความสามารถในการวิเคราะหและเลือกใช 

-ความสามารถในการสรางสรรคส่ือที่เหมาะสม 

  * * * *  * 

10.ทักษะในการแสวงหาความรูและประยุกตใช

ความรู 

*  * * * * * * 

11.ความสามารถทางการวิจัย (ครอบคลุมทักษะ

การวิเคราะห ประเมิน กํากับติดตามอยางเปน

ระบบ) 

  * * *    

12.ทักษะทางคณิตศาสตร  * * *     

ดานคุณลกัษณะ 
1.มีคุณธรรมจริยธรรม (ครอบคลุมในเรื่องของ

จรรยาบรรณวิชาชีพ) 

*  * *  * * * 

2.มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและสวนรวม *  * * * * * * 
3.มีมนุษยสัมพันธ * * * * *  * * 
4.ภาวะผูนํา * * *      
5.ตระหนักถึงสํานึกพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย 

(Civic Literacy) 

  *   *   

6.ความเชื่อม่ันในตนเอง   * * * *  * 
7.มีความขยัน พากเพียรทํางาน อดทนไมยอทอ      *   
8.รูกาลเทศะ ออนนอมถอมตน       *  

 

    จากตาราง 4 พบวา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม

ส่ือสารสังคม ประกอบดวย (1) คุณลักษณะดานความรูความเขาใจ ควรมีความรู ความเชี่ยวชาญ

ในศาสตรของตนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีความรูในสาขาวิชาอยางเปนระบบ มี

ความคุนเคยกับพัฒนาการลาสุดของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่ศึกษา และตระหนักถึงธรรม
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เนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิคขอบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุงเทคนิคตางๆในงานวิชาชีพ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ อีกทั้งมีความเขาใจและตระหนักในองคความรูของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 

ความรูความเขาใจพื้นฐานในเรื่องของเศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจ และการบริหารจัดการ (2) 

คุณลักษณะดานทักษะ/การปฏิบัติ ควรมีทักษะพื้นฐานในดานความคิดสรางสรรค การทํางาน

รวมกับผูอ่ืน การแกปญหาและตัดสินใจ ทักษะการคิดอยางเปนระบบ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ

ใชภาษาตางประเทศ ทักษะทางดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ตลอดจนมีทักษะการแสวงหา

ความรูและการประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสม และ (3) คุณลักษณะดานอื่นๆ ควรเปนผูมี

คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม มีมนุษยสัมพันธ และมีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง  

     ผูวิจัย ไดนําผลการวิเคราะหคุณลักษณะพื้นฐานที่จําเปนในสังคมยุคปจจุบัน ไปสอบ

ทานกับผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ซึ่งประกอบดวยคณะ

ผูบริหาร และคณาจารย โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2552 ณ วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผูรวมสนทนากลุมจํานวน 10 คน (รายชื่อ

แสดงในภาคผนวก ก) และมีประเด็นการสนทนาหลัก 2 ประเด็น คือ (1) ทิศทางการผลิตบัณฑิต 

ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ (2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม ในดานความรูความเขาใจ ดานทักษะ/การปฏิบัติ และดานคุณลักษณะอื่นๆ 

ผลการสนทนากลุมสรุปไดดังนี้ 

      ทิศทางการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ผูรวมสนทนากลุมมี

ความเห็นสอดคลองกันในประเด็นของทิศทางที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาบัณฑิตที่มี

ความสามารถในการเปนผูนําทางการสื่อสารที่ทันสมัย สอดคลองกับบริบทสังคมในปจจุบัน โดย

มุงเนนการพัฒนาองคความรูที่เปนการบูรณาการทั้งในเชิงศาสตรและศิลปอยางเหมาะสมบน

พื้นฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณของความเปนไทย  
 

“วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปนหนวยงานที่มุงเสนอใหผลิตบัณฑิตทางดานการสื่อสารที่

มีความรูทั้งทางดานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดอยางลงตัว และสามารถเปนผูนําทางดานการ

ส่ือสารที่ทันสมัย และไมลืมตัวตน (Identity)” (ผูบริหาร: สนทนากลุม) 
 

“เปนหนวยงานที่ควรมีลักษณะของการผสมผสานกัน คือ มีการ  intergrate ทั้งทางดาน Pure 

Art + Science + Communicate หรือเรียกไดวา ตองมีการบูรณาการทั้งดานวิทยาศาสตรและศิลปะ 

หรือกลาวงายๆ  ไดวา  มีทั้ งความเปนศาสตรและศิลปรวมกัน  มีการสื่อสารในลักษณะเปน 

contemporary โดยใชส่ิงใหมๆ มาเกี่ยวของ มีความเปน “สมัยใหม แปลกใหม และกาวล้ํานําสมัย” แต

ไมทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม”(ผูบริหาร: สนทนากลุม) 
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“เปนหนวยงานที่ทันสมัย สอดรับกับโลกในธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเปนหนวยที่ใหความรู และ    

   ถายทอดประสบการณสมัยใหม ผนวกกับวัฒนธรรมการเรียนรูของคนไทย” (อาจารย: สนทนากลุม) 

 

   คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในดานความรู

ความเขาใจ ดานทักษะ/การปฏิบัติ และดานคุณลักษณะอื่นๆ โดยใชผลจากการสังเคราะห

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตซึ่งผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหในตอนตนมาเปนกรอบการ

สนทนา ผลการสนทนากลุมมีขอสรุปคุณลักษณะในดานตางๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

   ดานความรู – ในการจัดการเรียนรู ควรใหความสําคัญในการแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

ตลอดจนจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพดวย 
 

“ตองปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความมีจิตสํานึกของการเปนคนดี รวมทั้ง  

 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานควบคูไปดวย เพราะถือเปนส่ิงสําคัญมากในโลกปจจุบัน” (ผูบริหาร:      

 สนทนากลุม) 
 

“นิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมตองสามารถแขงขันกับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  บนฐานของการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสม” (อาจารย: สนทนากลุม) 
 

  ดานทักษะ/การปฏิบัติ – ควรใหความสําคัญกับเร่ืองของทักษะการสื่อสารโดยครอบคลุม

การสื่อสารภาษาสากล ทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยี ทักษะการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงอยางเปน

ระบบ และทักษะการทํางานรวมกับบุคคลอื่น 
 

  มีความคิดในเชิงคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมที่เปนเอกลักษณของความเปนสังคมไทย 

โดยตองมีความสามารถในการสื่อสารภาษาสากลไดเปนอยางดี (อาจารย: สนทนากลุม) 
 

เปนผูมีพลังในการสรางสรรค มีพลังในการคิด รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มี

ความรู ความคิดแบบสากล ทวาเขาใจเอกลักษณ และบริบททางสังคมไทย และสามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นได (ผูบริหาร: สนทนากลุม) 
 

 ดานคุณลักษณะอื่นๆ – สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะดานอื่นๆของนิสิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมไปในทิศทางเดียวกันคือ ตองเปนคนที่มีบุคลิกภาพดี มีความ

ทันสมัยแตไมฟุงเฟอ เปนผูนํา ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและ

สวนรวม ตลอดจนเปนผูที่กระตือรือรน ใฝรูใฝเรียนอยูเสมอ 

 



133 
 

มีบุคคลิกภาพที่ทันสมัย แตมีความ “ติดดิน” คือ มีรสนิยมในการสรางสรรคงาน รูเทาทันความ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี มีความรู ความคิดแบบสากล ทวาเขาใจเอกลักษณ และบริบททาง

สังคมไทย มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ (ผูบริหาร: สนทนากลุม) 
 

  เปนผูนําในดานความคิด กลาคิด กลานําเสนอ ไมกลัวถูก-ผิด มีความงามอยางไทย ไมดูถูก

ผูอื่น นอบนอม ยอมรับความแตกตาง คิดถึงผูอื่น เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม (อาจารย: 

สนทนากลุม) 
 

มีความใฝรู และสามารถเรียนรูคนควาไดดวยตนเอง ไดทุกศาสตร  และมีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม สอดคลองกับสาขาและวิชาชีพของตน (ผูบริหาร: สนทนากลุม) 
 

  มีมุมมอง วิสัยทัศนที่กวางไกล มีความเปนผูนําที่ดี ใฝเรียนรูในส่ิงใหมอยูเสมอ ไมยึดติดกับ

มุมมองดานใดดานหนึ่ง คิดและทําเพื่อสังคมและสวนรวม (อาจารย: สนทนากลุม) 
 

จากนั้นผูวิจัยไดสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

จากเอกสารและประมวลจากความคิดเห็นในการสนทนากลุม เพื่อจัดทําเปนขอสรุปเสนอตอผูรวม

สนทนากลุมและกําหนดเปนคุณลักษณะของบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ดังนี้ 

  1. เปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มี

ความรูในสาขาวิชาอยางเปนระบบ มีความคุนเคยกับพัฒนาการลาสุดของความรูเฉพาะดานใน

สาขาวิชาที่ศึกษา และตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิคขอบังคับ รวมถึงวิธีการ

ปรับปรุงเทคนิคตางๆในงานวิชาชีพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ อีกทั้งมีความเขาใจและตระหนักใน

องคความรูของสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของไมวาจะเปนในดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และ/

หรือการบริหารจัดการ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร/การเงิน พรอมทั้งมีความเขาใจในเรื่องของความเปน

โลก/สถานการณโลก (Global awareness) ตลอดจนเขาใจในอัตลักษณและบริบทของความเปน

ไทย 

   2. เปนผูมีความสามารถในการใชทักษะการคิดอยางเปนระบบ (คิดวิเคราะห คิด

สรางสรรค คิดเชิงกลยุทธ) มีความสามารถในการสื่อสาร  การแกปญหาและตัดสินใจ มี

ความสามารถทางภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ) มีทักษะการบริหารจัดการ มีทักษะทางดาน

สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี มีทักษะการแสวงหาความรูและการประยุกตใชความรู และมี

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักยดืหยุนและปรับตัว  

  3. เปนผูปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง

และสวนรวม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รูจักกาลเทศะ และมีภาวะผูนํา 
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  สวนที่ 2 สมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม 

  การดําเนินงานในสวนนี้ ผูวิจัยเริ่มตนจากการศึกษาวิเคราะหสมรรถนะจากเอกสารที่เคย

มีศึกษาไวทั้งที่เปน (1) เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตนิเทศศาสตร  

(2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรทางด านการสื่ อสาร  ภาพยนตร  และวัฒนธรรม 

(Communication, Film and Culture) และ (3) การวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับเปาหมาย วิสัยทัศน 

ตลอดจนพันธกิจหลักขององคกรวิชาชีพทางการสื่อสาร และวิเคราะหหนาที่หลักในงานทางดาน

การสื่อสารของกลุมบริษัทที่ใหบริการครอบคลุมเครื่องมือทางการสื่อสารแบบครบวงจร (รายชื่อ

บริษัทแสดงในภาคผนวก ก) เพื่อกําหนดคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับกลุมงานการสื่อสารนวัตกรรม

โดยครอบคลุมทั้งในดานความรูความเขาใจ ทักษะ/การปฏิบัติ และดานคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปน 

ผลการวิเคราะหแสดงใน ตาราง 5  

 

ตาราง 5 ผลการสังเคราะหคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับกลุมงานการสื่อสารนวัตกรรม 

คุณลักษณะที่จําเปน แหลงขอมลู 

1 2 3 
ดานความรู ความเขาใจ 
มีความรูตรงศาสตรนิเทศศาสตร (วิชาเอก) ทั้งในแนวกวางและแนวลึก โดยมีความเขาใจ

องคความรูในประเด็นตางๆไดแก 

- แนวคิดและความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร ครอบคลุมทุกองคประกอบของการสื่อสาร 

บทบาทของการสื่อสารที่มีตอระบบสังคม และอิทธิพลของระบบสังคมที่มีตอรูปแบบการ

ส่ือสารตางๆ 

- แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตรและความเปนมาของการสื่อสาร 

- องคความรูดานเทคนิควิธี กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติ ครอบคลุมระบบโครงสราง

องคกรทางการสื่อสาร กระบวนการในการเลือกใชเทคนิควิธีการตางๆ เครื่องมือทางการ

ส่ือสารที่หลากหลาย ตลอดจนแนวทางการวางแผนการสื่อสารที่เหมาะสม 

- องคความรู เกี่ยวกับรูปแบบและสุนทรียะในการสรางความหมาย และเทคนิคการ

สรางสรรคชิ้นงาน 

* * * 

มีความรูความสามารถทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ * * * 
มีกิจกรรมและประสบการณการทํางานดานนิเทศศาสตร * * * 
มีความรูความสามารถในดานการวิจัย (โดยเฉพาะการทําความเขาใจในพฤติกรรม

ผูบริโภค) 
* * * 

มีความรูเกี่ยวกับการวางแผนงานดานนิเทศศาสตร * * * 
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คุณลักษณะที่จําเปน แหลงขอมลู 

1 2 3 
มีความรูความสามารถในดานการบริหารงานและบริหารบุคคลในองคกรงานนิเทศ

ศาสตร 
* *  

มีความรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ 
* * * 

มีความสามารถในการใชเครื่องมือส่ือสารทางดานนิเทศศาสตรไดอยางสรางสรรค * * * 
มีการแสวงหาความรูทางนิเทศศาสตรใหมๆ และทันสมัยอยูเสมอ *   
มีความรูทางการตลาด  *  * 
ดานทักษะ/การปฏิบัติ 
มีความสามารถในการสื่อสารทั้งในดานของการพูด การเขียน และ/หรือในรูปแบบอื่นๆ * * * 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  * *  
มีทักษะในการใชภาษาเพื่อส่ือความหมาย * *  
มีความสามารถในการตัดสินใจ/แกปญหา  * * * 
มีทักษะการคิดวิเคราะห วิพากษ/วิจารณในเชิงสรางสรรค  * *  
มีความสามารถในการวางแผนและบริหารงาน  * * * 
มีความสามารถในการประเมินผลงานทางการสื่อสาร * * * 
มีทักษะทางสื่อ คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ * * * 
มีทักษะในการผลิตชิ้นงานและนําเสนอดวยวิธีการตางๆไดอยางเหมาะสมตาม

เปาหมาย 
* * * 

มีความสามารถในการทํางานเปนทีม  * * 
ดานคุณลักษณะอื่นๆ 
มีความสามารถในการเรียนรู งานไดอยางรวดเร็ว  กระตือรือรนในการทํางาน 

คลองแคลววองไว อยากรูอยากเห็น และเปนคนชางสงสัย 
* * * 

มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  *   
มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม * * * 
มีความซื่อสัตย  *   
ใจกวาง ใฝรู ม่ันใจในตนเองและกลาแสดงออก *  * 
มีวินัย ตรงตอเวลา  *   
มีความอดทนสูงาน สามารถทํางานไดภายใตสถานการณตางๆ * * * 

ตาราง 5 (ตอ) 



136 
 

ตาราง 5 (ตอ) 

 

คุณลักษณะที่จําเปน แหลงขอมลู 

1 2 3 
ดานคุณลักษณะอื่นๆ 
มีมนุษยสัมพันธ * * * 
มีบุคลิกภาพที่ดีในการทํางาน *  * 
มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ *   
มีภาวะผูนํา  *  
เปนคนละเอียดรอบคอบ ใสใจในทุกรายละเอียดที่เกี่ยวของ * * * 

 

   จากตาราง 5 พบวา คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในกลุมงานการสื่อสาร

นวัตกรรม จําแนกเปนรายดานไดดังนี้ 

   1. ดานความรูความเขาใจ บุคคลที่จะทํางานในกลุมงานการสื่อสารนวัตกรรมนั้นควรมี

ความรูความเขาใจที่สําคัญเกี่ยวกับความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร ครอบคลุมทุกองคประกอบของ

การสื่อสาร บทบาทของการสื่อสารที่มีตอระบบสังคม และอิทธิพลของระบบสังคมที่มีตอรูปแบบ

การสื่อสารตางๆ แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตรและความเปนมาของการสื่อสาร องคความรูดาน

เทคนิควิธี กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติ ครอบคลุมระบบโครงสรางองคกรทางการสื่อสาร 

กระบวนการในการเลือกใชเทคนิควิธีการตางๆ เครื่องมือทางการสื่อสารที่หลากหลาย หลักการ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรที่ครอบคลุมต้ังแตเร่ืองของการโฆษณา ประชาสัมพันธ การตลาด 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและการตลาดโดยตรง ตลอดจนแนวทางการวางแผนการสื่อสารที่

เหมาะสม และ องคความรูเกี่ยวกับรูปแบบและสุนทรียะในการสรางความหมาย และเทคนิคการ

สรางสรรคชิ้นงาน ยิ่งไปกวานั้นยังควรมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการตลาด ความรูในเรื่องของ

การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ความรูเกี่ยวกับองคกรและการจัดการ ความรูทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความรูเกี่ยวกับการวิจัยทั้งนี้ครอบคลุมความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎีและการ

ปฏิบัติ  

   2. ดานทักษะ/การปฏิบัติ บุคคลที่จะทํางานในกลุมงานการสื่อสารนวัตกรรมนั้นควรมี

ความสามารถในการบริหารโครงการการสื่อสารนวัตกรรม มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งฟง พูด 

อานและเขียน มีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร(โดยเฉพาะภาษาตางประเทศ) มีทักษะในการ

สรางสาร/ชิ้นงานไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในการผลิตสื่อไดอยางเหมาะสม มีทักษะการ
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วิจัยทางการสื
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คอมพิวเตอรแ
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คนที่มีความอ

ยืดหยุนปรับ

มนุษยสัมพันธ

และเปนคนที่

รายละเอียดที

และมีจรรยาบ

  จาก

บริบทการปฏิ

งานวิจัยที่เกี่ย

การสนทนาก

คณาจารยจา

กลุมจํานวน 1

(1) การสื่อส

สมรรถนะอย

เกิดประสิทธผิ

ภาพป

ส่ือสาร มีทักษ

แนวทางการ

และเทคโนโล

ดานคุณลักษ

อดทนอดกลั้น

ตัว มีความก

ธ มีความมั่นใ

สามารถเรียน

ที่เกี่ยวของ มี

บรรณเชิงวิชา
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ฏิบัติงานภาย

ยวของ ไปสอ

กลุมและประช

ากวิทยาลัยน

17 คน (ราย

สารนวัตกรรม

างไรเพื่อใหก

ผลในการทําง

ประกอบ 12 

ษะการนําเสน

จัดการเชิงกล

ยีสารสนเทศ 

ษณะอื่นๆ บุค

นโดยสามารถ

กระตือรือรนใ

ใจในตนเอง มี

นรูไดเร็ว ต่ืนตั

สัมมาคารวะ

าชีพ 

การระบุสมรร

ยในประเทศ 

บทานกับนัก

ชุมเชิงปฏิบัติ

นวัตกรรมสื่อส

ยชื่อแสดงในภ

มตามความคิ

การทํางานทา

งานสูงสุด ผล

แสดงภาพกา

นออยางมีปร

ลยุทธได มีทั

 

คลที่จะทํางา

ถทํางานภาย

ในการแสวงห

มีความสามา

ตัวอยูเสมอ มีภ

ะ ออนนอมถ

รถนะของนัก

 ผูวิจัยจึงนํา

วิชาชีพ/ผูเชี่ย

ติการรวมกันร

สารสังคมเมื่อ
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อมตน และรู

ส่ือสารนวัตก

ผลการศึกษ

ยวชาญทางก

ระหวางผูวิจัย

อวันที่ 17 กัน

ข) ซึ่งมีประเ

านคืออะไร แ

อสารนวัตกรร

กลุมสรุปไดดัง

สนทนากลุมใ

มีความสามา

ทํางานเปนทีม

นการสื่อสาร

รณตางๆได มี

ยางตอเนื่อง 

ปญหาและตั

ปนคนละเอียด

รจักกาลเทศะ

กรรมในครั้งนี้

ษาวิเคราะหส

การสื่อสารนวั

ย ตัวแทนภาค

นยายน พ.ศ. 

ด็นการสนทน

และ (2) นักส่ื

รมเปนไปอยา

งนี้ 

ในวนัที ่17 กนั

รถในการคิด ิ

ม และมีทักษ

รนวัตกรรมนั้น

มีความสามาร

 มีความรับผิ

ัดสินใจ มีบุค

ดรอบคอบ ใส

ะ มีคุณธรรมจ

นี้มีความเหม

มรรถนะจาก

วัตกรรม โดยใ

คเอกชน ผูบริ

2552 มีผูรวม

นาหลัก 2 ปร

ส่ือสารนวัตกร

างมีประสิทธิ

นัยายน 2552
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วิเคราะห

ษะทางสื่อ 

นควรเปน

รถในการ

ดชอบ มี

ลิกภาพดี 

สใจในทุก

จริยธรรม

าะสมกับ

กเอกสาร

ใชเทคนิค

ริหารและ

มสนทนา

ระเด็น คือ  

รรมควรมี

ภาพและ

2 
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               ความคิดเห็นที่มีตอการสื่อสารนวัตกรรม ผูเขารวมการสนทนากลุมสวนใหญมีความเห็น

สอดคลองกันวา การสื่อสารนวัตกรรม หมายความถึง “ความสามารถในการใชแนวคิด เทคนิค/

วิธีการใหมๆทางการสื่อสารเพื่อนําเสนอเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ ผลงาน แนวคิด วิธีการ ตลอดจน

แนวปฏิบัติใหมๆ ใหกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสังคมตาม

วัตถุประสงคทางการสื่อสารที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ” ในขณะที่นวัตกรรมการสื่อสาร นั้นจะ

เปนคําที่ใชเมื่อเราตองการพูดถึง เทคโนโลยีทางการสื่อสารเชน ระบบดาวเทียม เทคโนโลยีการ

นําเสนอขอมูลแบบ high definition เปนตน ซึ่งเทคโนโลยีเหลานั้นเปนเครื่องมือในการชวย

สนับสนุนใหการสื่อสารนวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  

  การส่ือสารนวัตกรรม นาจะหมายถึงการสื่อสารโดยผานชองทางหรือใชเทคโนโลยีทางการ

ส่ือสารหรือนวัตกรรมการสื่อสารแบบใหมๆ เพื่อยกระดับหรือขับเคลื่อนสังคม(ตัวแทนภาคเอกชน: 

สนทนากลุม) 
 

การสื่อสารนวัตกรรม นาจะหมายถึง การเลือกใชเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ

เชื่อมโยงกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายของการสื่อสาร 

(ตัวแทนภาคเอกชน: สนทนากลุม) 
 

 การส่ือสารนวัตกรรม หมายถึง ระบบการส่ือสารที่เชื่อมโยงระหวางนวัตกรรมกับสังคม 

(ตัวแทนภาคเอกชน: สนทนากลุม) 
   

 นวัตกรรมการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีทางการสื่อสารสมัยใหม (ตัวแทนภาคเอกชน: 

สนทนากลุม) 
 

              สําหรับในสวนของประเด็นการสนทนากลุมเกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเปนของนักสื่อสาร

นวัตกรรมนั้นพบวา ผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ นัก

ส่ือสารนวัตกรรมตองมีคุณลักษณะที่ครอบคลุมศาสตรใน 2 ดานคือ ศาสตรทางการสื่อสาร และ

ศาสตรทางการจัดการนวัตกรรม โดยใหความสําคัญกับการประยุกตใชการสื่อสารกับการ

แพรกระจายนวัตกรรมประเภทตางๆ เขาสูระบบสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรอบใน

การศึกษาคุณลักษณะในเบื้องตนผูวิจัยจําแนกเปนคุณลักษณะดานความรู/ความเขาใจ 

คุณลักษณะดานทักษะ/การปฏิบัติ และคุณลักษณะอื่นๆที่ชวยสนับสนุนใหการปฏิบัติงานดานการ

ส่ือสารนวัตกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการสนทนากลุมไดขอสรุปรวมที่

ตรงกันเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักสื่อสารนวัตกรรมจําแนกเปนรายดานไดดังนี้ 
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 คุณลักษณะดานความรู/ความเขาใจ พบวา ผูเขารวมการสนทนากลุมสวนใหญมี

ความเห็นสอดคลองกันวา บัณฑิตในสาขาการสื่อสารนวัตกรรมตองมีความรู ความเชี่ยวชาญอยาง

ลึกซึ้งในองคความรูทางการสื่อสารอยางเปนระบบ รวมทั้งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรม

ประเภทตางๆ ตลอดจนองคประกอบของนวัตกรรมแตละประเภทเพื่อนํามาออกแบบและ

สรางสรรครูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 เมื่อการสื่อสารนวัตกรรมใหความสําคัญกับการใชการส่ือสารเพื่อพัฒนานวัตกรรม ดังนั้น

ผูเรียนตองสามารถสะทอนภาพใหเห็นอยางชัดเจนในความสามารถทางการสื่อสาร ตลอดจน

ความสามารถในการรูจักและเขาใจกระบวนการสื่อสารทั้งระบบ ตลอดจนมีเทคนิคการเลือกใชส่ือ 

กลยุทธตางๆเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม (ตัวแทนภาคเอกชน: สนทนากลุม) 
 

 เด็กตองมีความรูที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกกองคประกอบทางการ

ส่ือสาร (S-M-C-R) และสามารถประยุกตใชรูปแบบ/เทคนิค วิธีการการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อนําเสนอ

นวัตกรรมประเภทตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ (ตัวแทนภาคเอกชน: สนทนากลุม) 
 

 คุณลักษณะดานทักษะ/การปฏิบัติ พบวา ผูเขารวมการสนทนากลุมสวนใหญมีความเห็น

สอดคลองกันวา บัณฑิตในสาขาการสื่อสารนวัตกรรมตองมีทักษะความสามารถทางการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งที่เปนวัจนะภาษาและอวัจนะภาษา มีทักษะในการถายทอด/โนมนาวใจ 

มีทักษะในการใชภาษาไดอยางเหมาะสม (ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ/ทั้งฟง พูด อานและ

เขียน) มีทักษะการคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห และคิดเชิงกลยุทธอยางเปนระบบ มีทักษะการ

แกปญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสม และมีทักษะทางคอมพิวเตอร 
 

 เด็กตองไดรับการฝกใหมีความสามารถในการคิดในสิ่งที่สรางสรรค โดยสรางสรรคทั้งในเรื่อง
ของการแสวงหาชองทางในการสื่อสารรูปแบบใหมๆ และเรื่องของการสรางสารที่แปลก ไมเหมือนใคร 

แตสามารถกระตุนจูงใจไดดี (ตัวแทนภาคเอกชน: สนทนากลุม) 
 

 วิธีการทํางานที่ดีตองรูจักใช 3 H คือ Head รูจักใชสมอง เด็กตองรูจักการคิดวิเคราะห คิด

สรางสรรคบนหลักของเหตุผลและขอมูลที่เปนไปได Heart รูจักใชใจ เด็กตองใสใจในการทํางาน ตั้งใจที่

จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและพรอมที่จะเรียนรูอยูเสมอ และ Hand รูจักการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 

ในการทํางานเด็กตองมีทักษะในการปฏิบัติงานทางการสื่อสาร โดยถาไดมีการสนับสนุนการฝกปฏิบัติ

ผานการเรียนรูจากประสบการณจริงจะดีมาก (ตัวแทนภาคเอกชน: สนทนากลุม) 

 

 เด็กที่จะเปนผูนําและผูถายทอดที่ดีตองเปนเด็กชางคิด กลามองในมุมที่แตกตาง มีทักษะการ

ส่ือสารที่เหมาะสม มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ รวมทั้งตองเปนคนที่รูจักใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางรูเทาทัน (ตัวแทนภาคเอกชน: สนทนากลุม) 
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 คุณลักษณะดานอื่นๆ พบวา ผูเขารวมการสนทนากลุมทุกคนมีความเห็นสอดคลองกันวา 

คุณลักษณะที่บัณฑิตสาขาการสื่อสารนวัตกรรมจําเปนตองมีคือ ความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอ

หนวยงาน และตอสังคม รวมทั้งควรมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และมีความอดทนสามารถทํางาน

ไดภายใตสภาวะการกดดันสูง ตลอดจนเปนคนมีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่น

ไดเปนอยางดี 
 

 การทํางานในแวดวงวิชาชีพทางการสื่อสารนั้นเปนงานที่ตองพบปะผูคนจํานวนมาก ดังนั้น

การเปนคนมีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นได และเปนคนที่มีความอดทนสามารถ

ทํางานไดภายใตสภาวการณที่มีความกดดันไดนั้นเปนส่ิงที่จําเปนอยางมาก (ตัวแทนภาคเอกชน: 

สนทนากลุม) 
 

  ความรับผิดชอบเปนส่ิงสําคัญของการทํางานในสายงานนี้ ทั้งในสวนของความรับผิดชอบตอ

ตนเองที่สะทอนถึงการรักษาสุขภาพ การมีบุคลิกภาพดีเหมาะสม ความรับผิดชอบตองานที่สะทอนถึง

ความมีวินัย ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอผูอื่นที่สะทอนถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม

ที่มีประสิทธิภาพ รูจักหนาที่ของตนเอง (ตัวแทนภาคเอกชน: สนทนากลุม) 
 

จากผลการสนทนากลุมขางตนซึ่งเปนการตรวจสอบและยืนยันสมรรถนะที่จําเปนของนัก

ส่ือสารนวัตกรรมนั้น ในเบื้องตนไดนํามากําหนดเปนจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของหลักสูตรซึ่ง

สามารถสรุปไดดังนี้ 

  (1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานการสื่อสารครอบคลุมทุกทักษะทั้งฟง 

พูด อาน เขียน และการสื่อสารในทุกรูปแบบ มีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

สามารถเลือกใชเทคนิควิธีการในการนําเสนอหรือถายทอดเรื่องราวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองตอเปาหมายทางการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และสามารถวางแผน ออกแบบ 

วิจัยและพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมทั้งที่เปนแนวคิด สินคา 

ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   (2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร การ

บริหารจัดการการสื่อสารโดยครอบคลุมต้ังแตการมีความรูเกี่ยวกับผูสงสาร ผูรับสาร สาร และสื่อ/

ชองทางการสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสารตอการพัฒนา ตลอดจนปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการ

วางแผนการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการนํา

เทคโนโลยีทางการสื่อสารมาใชประโยชนเพื่อการเผยแพรนวัตกรรม (ครอบคลุมทั้งที่เปนเทคโนโลยี 

แนวคิด หรือรูปแบบ/วิธีการใหม)  
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   (3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับนวัตกรรมประเภทตางๆทั้งที่

เปนนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ (Product innovation) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ (Process innovation) 

นวัตกรรมเชิงคุณคา/การรับรูตําแหนง (Position innovation) หรือนวัตกรรมเชิงแนวคิด/นโยบาย 

(Paradigm innovation) เพื่อใหสามารถออกแบบและเลือกใชรูปแบบการสื่อสารในลักษณะตางๆได

อยางเหมาะสมกับคุณลักษณะและองคประกอบของนวัตกรรมในแตละประเภทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   (4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูศาสตรใหมไดดวยตนเอง โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรูอยางรูเทาทัน และมีการปรับใชแนวความคิดที่มาจากแหลง

ความรูที่หลากหลาย หรือจากศาสตรที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสมและสรางสรรคบนฐานของการ

มีคุณธรรมและจริยธรรม 

   (5) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีภาวะผูนํา รู

บทบาทหนาที่ของตนอยางชัดเจน มีทักษะการแกปญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสม ตลอดจนมี

ระเบียบวินัยและรับผิดชอบทั้งตอตนเองและสวนรวม และเปนผูที่มีความเขาใจดานสังคม องคกร 

และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดานการสื่อสาร 

   จากนั้นผูวิจัยจึงนําขอคนพบที่ไดจากการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้มาประชุมเชิง

ปฏิบัติการรวมกับผูบริหารและคณาจารยผูรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม

ส่ือสารสังคมในชวงเวลา 16.00 – 17.30 น. ของวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552 เพื่อกําหนดเปน

สมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม ซึ่งเปนการกลาวถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมกวางๆ โดยใหมีความ

ครอบคลุมคุณลักษณะดานความรูความเขาใจ ทักษะ/การปฏิบัติ และคุณลักษณะดานอื่นๆ ซึ่งเปน

ผลจากการดําเนินการสนทนากลุมและประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูเกี่ยวของในชวงเชาของวัน

เดียวกัน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัยในขอที่ 1และนําผลการวิจัยที่ไดไปกําหนด

เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งจะเปนการกําหนดเปาหมายและ

จุดเนนในการพัฒนาหลักสูตร โดยในการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรมใน

คร้ังนี้ ไดบูรณาการผลการเรียนรูในแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ระดับ

ปริญญาตรี) รวมดวยเพื่อใหสามารถนําไปใชไดจริงตอไป ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถ

สรุปรายละเอียดสมรรถนะที่จําเปนของนักสื่อสารนวัตกรรมซึ่งนําไปกําหนดเปนมาตรฐานผลการ

เรียนรูในเอกสารหลักสูตรไดดังนี้ 
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   1. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม 

   2. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมอยางเปน

ระบบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

   3. มีทักษะทางปญญาที่ครอบคลุมทักษะการรูสารสนเทศ  ทักษะการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ตลอดจนทักษะการคิดแกปญหา 

   4. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   5. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง

รูเทาทันและมีประสิทธิภาพ 

   6. มีทักษะการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม 

    โดยในองคประกอบของสมรรถนะแตละตัวนั้น ประกอบดวยคุณลักษณะที่พึงประสงค

ทั้งดานความรูความเขาใจ ดานทักษะ/การปฏิบัติ และคุณลักษณะดานอื่นๆ จําแนกออกไดเปนราย

สมรรถนะดังนี้ 

  1. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม 

     (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

     (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

     (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข

ขอขัดแยงและจัดลําดับความสําคัญ พรอมบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม 

     (4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

     (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพรนวัตกรรม

อยางเปนระบบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

     (1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนแนวคิด เทคนิค/

วิธีการที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของ 

- การสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสาร และกระบวนการจัดการการ

ส่ือสารทั้งระบบ  

- แนวคิดเกี่ยวกับระบบนวัตกรรม ประเภท องคประกอบและการจัดการ

นวัตกรรม ตลอดจนรูปแบบการแพรกระจายนวัตกรรมที่เหมาะสมทั้งในบริบททองถิ่น ภูมิภาค ชาติ

และนานาชาติ 
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- พัฒนาการสื่อ และระบบโครงสรางสถาบันสื่อ และองคกรธุรกิจที่

เกี่ยวของ  

- แนวทางปฏิบัติงานทางการสื่อสารที่ครอบคลุมต้ังแตข้ันการศึกษาขอมูล

เบื้องตน วางแผน ไปจนถึงขั้นของการนําเสนอผลงานเชิงนวัตกรรมที่เปนรูปธรรม พรอมประเมินผล 

- เทคนิคการออกแบบและสรางสรรคชิ้นงาน และเทคนิคการนําเสนอ 

- เทคนิคการวิเคราะหผูรับสาร/ผูสงสาร 

- กระบวนการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (2) มีความตระหนักถึงบทบาท/อิทธิพลของสื่อและการสื่อสารที่มีตอระบบ

เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 

     (3) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการ

ทางการสื่อสารเพื่อพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือทางการ

ส่ือสารตางๆที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาและนวัตกรรมในแตละประเภท 

     (4) มีความสามารถในการประยุกตใชหลักการ ความรู เทคนิค/วิธีการตางๆ

ทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาและตอยอดแนวคิดเพื่อการออกแบบ สรางสรรคชิ้นงานและ/หรือ

โครงการทางการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับลักษณะนวัตกรรมและระบบ

อ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

      (5) มีความสามารถในการวิเคราะหออกแบบ ปรับปรุงและหรือประเมิน

รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสมตรงตามเปาหมายของการเผยแพรนวัตกรรม 

      (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมโดยเฉพาะ

งานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก สามารถเล็งเห็น

การเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวของกับแนวทางการเผยแพร/

ส่ือสารนวัตกรรม รวมทั้งไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  

      (7) มีประสบการณในการออกแบบ สรางสรรคชิ้นงานหรือโครงการที่เกี่ยวของ

กับการสื่อสารนวัตกรรมที่สามารถใชงานไดจริง 

      (8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมกับความรูใน

ศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสมและสะทอนผลการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

3. มีทักษะทางปญญาที่ครอบคลุมทักษะการรูสารสนเทศ  ทักษะการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ตลอดจนทักษะการคิดแกปญหา 

     (1) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหา

และพัฒนางานไดอยางสรางสรรค 
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      (2) สามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาที่ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจ

ได 

      (3) สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูการฝก

ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 

       (4) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการทํางาน

เพื่อการเผยแพรนวัตกรรมของตนเองไดอยางมีประสิทธิผล 

       (5) สามารถนําเสนอชิ้นงานที่สะทอนทักษะการสรางสรรคที่เห็นไดอยางเปน

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

  4. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

      (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ

บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไข

ปญหากลุม 

      (2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และ

ตรงตามมาตรฐานสากล 

      (3) สามารถจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร 

      (4) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      (5) มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม 

มีความคิดริเร่ิมในการคิดวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ 

      (6) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน

ในองคกรและกับบุคคลทั่วไป และสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไป

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

5. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได

อยางรูเทาทันและมีประสิทธิภาพ 

     (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือทางการสื่อสารที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการ

ดําเนินงานโครงการทางการสื่อสารนวัตกรรม 

     (2)  สามารถนําเสนอขอคนพบเพื่องานการออกแบบ สรางสรรคโดยใช

สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอประเด็นที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

     (3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบเพื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
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      (4) สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร ตลอดจนเครื่องมือ

ตางๆทางการสื่อสารไดอยางเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

      (5) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การ

แปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

     (6) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟง การพูด การอาน และการ

เขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

6. มีทักษะการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม 

     (1) สามารถผลิตชิ้นงานที่สะทอนถึงประสิทธิผลของการเลือกใชเสียง ภาพ 

และ/หรือการเขียนขอความตางๆเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

     (2) สามารถผลิตชิ้นงานที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการที่ครอบคลุมทั้งในมิติ

ของเทคโนโลยีการผลิตสื่อ ระบบ เทคนิค และแนวทางการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 

     (3) สาธิตแนวทางการออกแบบและพัฒนาแนวคิดเชิงสรางสรรค และมุมมอง

ทางการสื่อสารในดานตางๆ ที่เปนผลมาจากการใชกลยุทธทางการวิจัย 

     (4) ผลิตชิ้นงานซึ่งสะทอนถึงความเขาใจในรูปแบบการนําเสนอและโครงสราง

ของสื่อ กลุมผูรับสารและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมบนฐานทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

     (5) ริเร่ิม พัฒนา และเขาใจในเรื่องของความแตกตาง ตลอดจนสามารถ

สรางสรรคงานในรูปแบบ/วิธีการที่หลากหลายไมวาจะเปนงานเขียน งานนําเสนอดานการพูด งาน

นําเสนอผานภาพ ภาพและเสียง งานนําเสนอดานเสียงหรืองานนําเสนอผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 

     (6) สามารถปรับเปล่ียน/ดัดแปลง สรางสรรค และใหความสําคัญตอผลการ

ผลิตที่ตอบสนองกับกลุมผูรับสารและรูปแบบการสื่อสาร/ส่ือที่มีความหลากหลาย 
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 
  การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรในตอนนี้ ผูวิจัย ไดนําสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม ซึ่งได

จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเปนกรอบการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ 

โดยไดดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่กําหนดไว 3  ข้ันตอนคือ ข้ันตอนการพัฒนา (ราง) 

หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม ข้ันตอนการประเมินและปรับปรุง (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

และขั้นตอนการวิพากษหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม ซึ่งผูวิจัยนําเสนอผลตามลําดับดังนี้ 
 
  1. ผลการพฒันา (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

  การดําเนินการในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลาวคือ 

ผูวิจัยกับผูเกี่ยวของซึ่งในที่นี้คือ คณะผูบริหาร และคณาจารย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได

มารวมดําเนินการจัดทํา (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม ซึ่งเปนหลักสูตรที่เกิดจากความ

ตองการของหนวยงาน ในระหวางวันที่ 28 – 29 ตุลาคม พ.ศ.2552 ณ โรงแรม ดิสคัฟเวอรี่ บีช 

พัทยา จ.ชลบุรี โดยการจัดทํารางหลักสูตรฯ คร้ังนี้ ไดใชขอมูลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ซึ่งผูวิจัย

ศึกษาขอมูลหลัก 2 สวน คือ สมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรมซึ่งไดนําเสนอไวในตอนที่ 1 ของบทนี้ 
ไดนํามาใชเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร รวมกับขอมูลที่เปนผลการศึกษาเอกสารหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจที่มีการเปดสอนในประเทศไทย โดยผลการวิเคราะหเอกสาร

หลักสูตรในประเด็นเกี่ยวกับปรัชญา วัตถุประสงค และรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนหนวยกิตนั้น 

ผูวิจัยสรุปและนําเสนอในรูปแบบของขอความพรรณนาแบบความเรียง จําแนกตามประเด็นที่

กําหนดไวในบทที่ 2 และผลการวิเคราะหรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะหรือวิชาแกนทางการ

ส่ือสาร ปรากฎดังตาราง 6 
 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะหรือวิชาแกนทางการสื่อสาร 

 

            
 

รายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะหรือ 
วิชาแกนทางการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

หลักการตลาด / กลยุทธการตลาด  / /    * * / / *      

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร/ 

นิเทศศาสตรเบื้องตน  
/ / / / /  / / / /  /    

ทฤษฎีส่ือสารและนวัตกรรม           /     

ส่ือมวลชนเบื้องตน          /       
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รายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะหรือ 
วิชาแกนทางการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

หลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน/ 

นิเทศศาสตร 
/     / /  / /  / /  / 

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนเบื้องตน /  

โสตทัศนนิเทศ/ หลักการแพรภาพและ

กระจายเสียง  

/ /    * /  /  / / / /  

หลักการโฆษณา / /  / / / /  /  / / /   

หลักการประชาสัมพันธ / /  /  *   /  / / /   

หลักการถายภาพนิ่งและภาพยนตร  / 

ภาพยนตรปริทรรศน  / หลักการถายภาพ / 

การถายภาพดิจิตอล  

/ /    / / / / / / // // /  

กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน / /   / / / / / / / /    

จรรยาบรรณธุรกิจสําหรับการ

ส่ือสารมวลชน 
             /  

วาทวิทยา/วาทนิเทศ/ 

speech communication 
/   /  /   /   / /   

การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน / การเขียน

เชิงวารสารศาสตร  
/       /   /     

ทัศนศิลปะและสุนทรียศาสตร/ นิเทศทัศน /

ศิลปะเพื่อการสื่อสาร  
/     / /         

performance for Comm. art /  

การแสดงเบื้องตน 
 /            /  

สุนทรียศาสตร       *         

สุนทรียศาสตรในงานนิเทศศาสตร            /    

กราฟฟกส่ือสารทางธุรกิจ           /     

การออกแบบโฆษณา          *      

จิตวิทยาการสื่อสาร /               

จิตวิทยาธุรกิจ          *      

จิตวิทยาทั่วไป               / 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร / 

ภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร / 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-2-3-4 

/     / * / /  / /  ////  

ตาราง 6 (ตอ)            



148 
 

 

รายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะหรือ 
วิชาแกนทางการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            /    

Consumer behavior  /            /  

Introduction to economics /

เศรษฐศาสตรเบื้องตน 
 / /  / /   / /     / 

เศรษฐศาสตรสําหรับการสื่อสาร              /  

Introduction to business  / ความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ / ธุรกิจ

เบื้องตน  

 /   / /    /     / 

Principles of Management  /     * /        

Introduction to Journalism /   

วารสารศาสตรเบื้องตน 
 /  /   /     / /   

การสื่อขาวและการรายงานขาว / หลักการ

รายงานขาว  

    / / /  /       

การอานและเขียนเชิงวิชาการ   /             

การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   /             

การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร           /     

รัฐศาสตรเบื้องตน   /            / 

Basic business English writing    /            

Business English Correspondence    /            

Business English Report  writing    /            

Business English Oral Communication    /    /        

การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ          /      

ขาวและสารคดีตางประเทศ  /  

ขาวและสถานการณปจจุบัน  

    / /      /    

สังคมวิทยาเบื้องตน     /           

คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร      /          

คอมพิวเตอรเพื่องานนิเทศศาสตร 1            /    

คอมพิวเตอรเพื่องานนิเทศศาสตร 2            /    

มัลติมีเดียดิจิตัลกับการนําเสนอ           /     

การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร          *      
   

ตาราง 6 (ตอ)            
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รายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะหรือ 
วิชาแกนทางการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ /  

วิชาส่ือสารการตลาด1-2 

     *    /    //  

การจัดการสื่อสารแบรนด           /     

การวางแผนรณรงคการส่ือสารแบรนด           /     

สถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร/

ความรูเบื้องตนวิจัยการสื่อสาร  / สถิติ

และการวิจัยเบื้องตน  

     * / // / / / /  /  

การสื่อสารและสาธารณมติ       /         

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น          /      

ส่ือมวลชนกับสังคม        /        

ตรรกวิทยาเบื้องตน       *         

ปรัชญาตะวันตก/ตะวันออก       *         

จริยศาสตร       *         

ศิลปะการเขียนภาษาไทย       *         

ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร          /      

อักขรวิธีและการใชคําในภาษาไทย       *         

ภาษากับวัฒนธรรม       *         

ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวาง

ประเทศ 
      *         

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป       * / /       

การฝกฟง-พูด               / 

ศิลปะการพูดและการนําเสนองาน        /   /     

เทคนิคการนําเสนอสําหรับนักการสื่อสาร              /  

หลักการอาน               / 

การพัฒนาทักษะการอานและเขียน         /       

สารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร         /       

องคกรและการจัดการ          /      

พฤติกรรมองคการ          *      

ฝกประสบการณวิชาชีพ          /  /    

 

ตาราง 6 (ตอ)            
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รายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะหรือ 
วิชาแกนทางการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

มนุษยสัมพันธในองคกร          *      

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศ

ศาสตร 

         /     / 

ธุรกิจงานวิทยุ          *      

ธุรกิจการพิมพ          * /     

การจัดการธุรกิจขนาดยอม          *      

การจัดการธุรกิจโฆษณา          *      

เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม          *      

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน          *      

การสรางทีมงาน          *      

ระบบการคิดของมนุษย            /    

การรูเทาทันส่ือ            /    

สัมมนาภูมิภาคศึกษา / สัมมนา               / / 

กลุมวิชาภาษาตางๆ  

(เรียน 6 หนวยกิตตามที่ปรึกษา) 

              / 

การศึกษารายบุคคลและsenior project              /  

 

                  หมายเหตุ: 1 คือ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 2 คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3 คือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 4 คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 5 คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 6 คือ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 7 คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 8 คือ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย     

9 คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 10 คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 11 คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม     

12 คือ มหาวิทยาลัยบูรพา 13 คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 14 คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร        

15 คือ มหาวิทยาลยันเรศวร  

     * (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย) – เปนรายวิชาแกนที่กําหนดใหเลือกเพียง 1 รายวิชา 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) – เปนรายวิชาบังคับนอกคณะที่ใหเลือกเรียนได 6 รายวิชา และ

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) – เปนรายวิชาของกลุมวิชาวิทยาการจัดการที่กําหนดใหเลือก  

6 หนวยกิต  

 

 

ตาราง 6 (ตอ)            
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  จากตาราง 6 พบวา รายวิชาซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนสวนใหญ 

(มากกวารอยละ 50) ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางการสื่อสารธุรกิจ กําหนดเปน

รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะหรือวิชาแกนทางการสื่อสารมี 11 รายวิชา คือ ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการสื่อสารหรือนิเทศศาสตรเบื้องตน หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หลักการโฆษณา หลักการ

ประชาสัมพันธ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนเบื้องตน หลักการถายภาพนิ่งและภาพยนตร 

กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เศรษฐศาสตรเบื้องตน สถิติและ

การวิจัยทางสังคมศาสตรหรือความรูเบื้องตนวิจัยการสื่อสาร และหลักการตลาด 

  ผลจากการวิเคราะหมีขอสังเกตวา สาขานิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรให

ความสําคัญกับรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และวิชาสื่อสารการตลาดมาก โดยมีการจัด

รายวิชานี้เปนวิชาเรียนตอเนื่อง 4 ระดับ และ 2 ระดับ ตามลําดับ นอกจากนี้ในมหาวิทยาลัย

หอการคาไทยยังใหความสําคัญกับรายวิชาสถิติและการวิจัย โดยมีการจัดรายวิชาที่ครอบคลุมทั้ง

วิชาสถิติและวิชาวิจัยทางการสื่อสาร 

  ผลการวิเคราะหรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ จากเอกสารหลักสูตรสาขาการ

ประชาสัมพันธ สาขาการบริหารการสื่อสาร สาขาการสื่อสารการตลาด และสาขาการสื่อสารแบรนด 

แสดงใน ตาราง 7 
 

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ 
 

รายวชิาเอกบังคับ มหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

พฤติกรรมผูบริโภค / target audience analysis (CU) /   /  /    

การประชาสัมพันธของรัฐ /         

การประชาสัมพันธธุรกิจ / Corporate PR / /    /  / / 

เทคนิคการนําเสนองาน / /        

การวางแผนงานประชาสัมพันธ / PR strategics and 

tactics  
/ /      /  

การวางแผนสื่อโฆษณา /         

มนุษยสัมพันธในองคกร /         

Organizational Communication Behavior / การ

ส่ือสารและมนุษยสัมพันธในองคการ (มธ) 
   /   / /  

จิตวิทยาการเจรจาทางธุรกิจ /         

การวิจัยการโฆษณา /         
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รายวชิาเอกบังคับ มหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

การวิจัยการโฆษณา /         

การวิจัยการประชาสัมพันธ /       /  

การวิจัยและวิเคราะหงานสื่อสารการตลาด      /    

การจัดการโฆษณา /        / 

การจัดการประชาสัมพันธ  /       / / 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ/หลักการส่ือสาร

การตลาด 
/ /  / / /   / 

IMC ขั้นสูง      /    

การฝกวิชาชีพ 1 / / / / / /    

สัมมนาการโฆษณาและPR / สัมมนาการสื่อสาร

การตลาด 
/ /   / /  /  

การฝกวิชาชีพ 2 (workshop)  /        

Comm. Art Research  / / / /     

Utilization of multimedia tools  /        

Effective Communication  /        

Production for Communication Tools  /      //  

Persuasive Communication / (CU) เพิ่ม 

Negotiation 
 /  /      

Marketing PR  /        

Applied Writing for PR /การเขียนเพื่อการสื่อสาร

(มช.) 

 /   /   //  

นิเทศศาสตรเบื้องตน / ทฤษฎีการสื่อสาร (มช.)   /  /     

ทักษะการสื่อสารสําหรับนักนิเทศศาสตร   /       

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน   /  /     

การสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน   /  /     

การเขียนขาวและการรายงานขาว   /       

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   /       

Communication Campaign Management / การ

บริหารการสื่อสาร (มธ) 

   /   /   

Computer Graphic for Communication work / 

ศิลปะเพื่อการสื่อสาร (มช.) 

   / /     

ตาราง 7 (ตอ) 
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

รายวชิาเอกบังคับ มหาวิทยาลัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Advanced Reporting    /      

Computer  Applications in communication work    /      

เทคโนโลยีทางการสื่อสาร       /   

Advanced Reporting and Editing in English / 

ภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตรธุรกิจ(มธบ) 
   /  /    

Communication Planning  and Evaluation / การ

วางแผนและกลยุทธการสื่อสาร (มธ) 
   /   /  / 

Management of Image, Identity and reputation    /     / 

การถายภาพเบื้องตน     /     

วาทวิทยา     /  /   

ดนตรีเพื่อการสื่อสาร     /     

ส่ือกับโลกสมัยใหม     /     

ส่ือทางเลือก     /     

การสื่อสารเพื่อสงเสริมการตลาด      /    

การสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส      /    

การตลาดทางตรง      /    

การบริหารฐานขอมูลและสารสนเทศทางการตลาด      /    

การสรางสรรคงานการสื่อสารการตลาด      /   / 

การบริหารการตลาด      /    

 

               หมายเหตุ: 1 คือ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 2 คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3 คือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 4 คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 5 คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 6 คือ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 7 คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 8 คือ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย     

9 คือ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (สาขาการสื่อสารแบรนด)        

 

จากตาราง 7 พบวา รายวิชาที่มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนสวนใหญ ซึ่งมี

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเอกทางการประชาสัมพันธ การบริหารการสื่อสาร การสื่อสาร

การตลาด และการสื่อสารแบรนด กําหนดเปนรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับนั้นมี 8 รายวิชา คือ 
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การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เทคนิคการประชาสัมพันธเชิงธุรกิจ การวางแผนและกลยุทธ

ทางการสื่อสาร (เนนเนื้อหาตามลักษณะของสาขาวิชาเอก) การสรางสรรคและการผลิตงาน

ทางการสื่อสาร (เนนเนื้อหาตามลักษณะของสาขาวิชาเอก) พฤติกรรมองคกรและผูบริโภค เทคนิค

การวิจัยทางการสื่อสาร การเขียนเพื่อการสื่อสาร สัมมนาทางการสื่อสาร และการฝกวิชาชีพ 

  จากการวิเคราะหในภาพรวมของรายวิชาที่มีการจัดการศึกษาในหมวดวิชาเอกในสาขา

ดังกลาว พบวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดใหสาขานิเทศศาสตร อยูในคณะวิทยาการ

ส่ือสาร โดยผูจบการศึกษาจะไดรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ไมใชเปน

นิเทศศาสตรบัณฑิต ดังนั้นรายวิชาจะคอนขางใหความสําคัญกับเร่ืองของภาษา การสื่อสารในภาพ

กวางมากกวาการเจาะลึกในองคความรูทางการสื่อสารทั้งหมดเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นที่ไดให

ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 

   ผูวิจัยนําผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ของบัณฑิต

ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม และผลจากการวิเคราะห

หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการสื่อสารธุรกิจ เสนอผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อ

ดําเนินการรวมกันรางหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม โดยพิจารณาดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ปรากฏผลดังนี้ 

       1. โครงสรางของหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม มีโครงสรางตามรายละเอียด

เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (ระดับปริญญาตรี) ซึ่งแบงออกเปน 4 หมวด

คือ หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 

การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ซึ่งประกอบดวย 

       1.1 ชื่อหลักสูตร - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

      1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) 

       1.3 วิชาเอก - การสื่อสารนวัตกรรม 

       1.4 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร - ไมนอยกวา 131 หนวยกิต ทั้งนี้ดวย

เหตุผลสําคัญคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมีขอกําหนดในสวนของการกําหนดจํานวน 

หนวยกิต โดยกําหนดวา ในทุกสาขาวิชาตองมีจํานวนหนวยกิตเทากัน 

       1.5 รูปแบบหลักสูตร – เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป โดยเรียนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เอกสารและตําราในวิชาพื้นฐานเฉพาะของหลักสูตรที่จัดการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
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ซึ่งนับเปนขอกําหนดของการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทั้งนี้วิชา

พื้นฐานเฉพาะเปนวิชาที่นิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมตองเรียนรวมกันทุกสาขาวิชา 

      การรับเขาศึกษารับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทย

ในการสื่อสารไดเปนอยางดี 

      1.6 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา – สวนใหญจะเปนอาชีพทางดาน

การสื่อสารเพื่อพัฒนาซึ่งสามารถจําแนกออกเปนสายงานไดดังนี้ 

            1.6.1 สายงานสอนและฝกอบรม บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ

ปฏิบัติงานในฐานะของนักฝกอบรม หรือเจาหนาที่บริหารโครงการในงานเชิงวิชาชีพทางการสื่อสาร 

            1.6.2 สายงานในภาครัฐหรือราชการ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ

ปฏิบัติงานในสวนงานวิชาการการสื่อสาร วิชาการสงเสริมและเผยแพร สวนงานประชาสัมพันธ 

และสวนงานวิเทศสัมพันธ 

            1.6.3 สายงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานกึ่งรัฐกึ่งเอกชน บัณฑิตที่จบการศึกษา

จากหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานในสวนงานประชาสัมพันธ งานสรางภาพลักษณองคกร งาน

ส่ือสารองคกร งานสงเสริมและเผยแพร งานมวลชนสัมพันธ และงานสื่อสารการตลาด เปนตน 

            1.6.4 สายงานภาคธุรกิจเอกชนซึ่งครอบคลุมธุรกิจในแขนงอุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจการเงิน โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ

ปฏิบัติงานทางดานการตลาด การวิจัยตลาด งานสงเสริมการขาย งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ 

งานสื่อสารองคกร และงานสื่อสารการตลาด ทั้งนี้ครอบคลุมความรับผิดชอบในการดําเนินงานได

ต้ังแตข้ันตอนของการวางแผนการสื่อสาร การผลิตชิ้นงาน การเผยแพร/การสื่อสารและการ

ประสานงานตางๆกับกลุมผูเกี่ยวของ 

             1.6.5 สายงานอาชีพอิสระ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบ

อาชีพอิสระดวยตนเองไดทั้งในสวนของงานดานการเก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 

และ/หรืองานออกแบบเชิงสรางสรรค เปนตน 

       1.7 สถานที่จัดการเรียนการสอน – วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย          

ศรีนครินทรวิโรฒ 

       1.8 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร  

    สถานการณภายนอกที่นํามาพิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้คือ การ

เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจที่ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานความรู หรือเศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรมมากขึ้น นวัตกรรมกลายมาเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสรางการไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่ง
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ยอมสงผลใหบัณฑิตที่มีความสามารถในการใชเทคนิคการสื่อสารตางๆเพื่อถายทอดนวัตกรรมใน

ทุกประเภทใหกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสังคมตามวัตถุประสงค

ทางการสื่อสารที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นยอมเปนที่ตองการของตลาดการทํางานมากขึ้น 

นอกจากนั้นจากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการจัดทํากรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้นยอมสงผลใหการพัฒนาหลักสูตรตองมีความชัดเจน สามารถสะทอนผล

การเรียนรูที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม 

        1.9 ผลกระทบของสถานการณภายนอกตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ

กับพันธกิจของสถาบัน  

   จากการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กระตุนใหการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาตองหันมาใหความสําคัญกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนมากขึ้นเพื่อสราง

ความเชื่อมั่นใหกับกลุมผูใชบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหสมรรถนะมาเปน

กรอบกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต ตลอดจนผลการ

เรียนรูในแตละดาน และเปนกรอบในการกําหนดรายวิชา และจัดทําคําอธิบายรายวิชา รวมทั้ง 

กลยุทธในการพัฒนาการเรียนรู และกลยุทธในการประเมินผลการเรียนรู 

   หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 

        2.1 ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

               2.1.1 ความสําคัญ – ปจจุบันการสื่อสารไดเขามามีบทบาทสําคัญยิ่งในทุกสาขา

วิชาชีพเพื่อใหการดําเนินธุรกิจตางๆ สัมฤทธิผล และนโยบายการพัฒนาประเทศไดใหความสําคัญ

กับการพัฒนาธุรกิจบนฐานนวัตกรรมซึ่งหมายความถึง การดําเนินธุรกิจในอนาคตจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองใหความสําคัญกับเร่ืองของนวัตกรรมทั้งในรูปของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ ตลอดจนแนวคิด

ใหมๆ  ดังนั้นในการจะสรางการรับรู หรือกระตุนยอดขายใหกับนวัตกรรมนั้นๆ จึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองมีการใชผูเชี่ยวชาญในดานการสื่อสารนวัตกรรม นอกจากนี้ การสื่อสารนวัตกรรมยังเปน

ปจจัยสนับสนุนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมหรือองคความรู แนวคิดใหมๆทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีใหมีความเปนรูปธรรม พรอมสรางการรับรูตอสาธารณชนในระบบสังคมไดในวงกวาง  

                2.1.2 ปรัชญา – “หลักสูตรวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรมมุงมั่นพัฒนาผูเรียนให

เปนผูเชี่ยวชาญในศาสตรทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการความคิดและการ

สรางสรรคการสื่อสารกับศาสตรดานอื่นๆเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดภายใตการดํารงไวซึ่ง

คุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของนักสื่อสารทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับสากล” 
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              2.1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร  

                 2.1.3.1 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมีความรูความสามารถดานการสื่อสาร

ครอบคลุมทุกทักษะทัง้ฟง พดู อาน เขียน และการสื่อสารในทุกรูปแบบ มีทกัษะการใชภาษาเพื่อ

การสื่อสารไดอยางเหมาะสม สามารถเลอืกใชเทคนิควธิีการในการนาํเสนอหรือถายทอดเรื่องราวได

อยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอเปาหมายทางการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลสูงสดุ และสามารถ

วางแผน ออกแบบ วิจัยและพัฒนารูปแบบการสื่อสารทีเ่หมาะสมเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมทัง้ที่

เปนแนวคิด สินคา ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

             2.1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูเกี่ยวกับพฒันาการการสื่อสาร 

กระบวนการสือ่สาร การบรหิารจัดการการสื่อสารโดยครอบคลุมต้ังแตการมีความรูเกี่ยวกับผูสงสาร 

ผูรับสาร สาร และสื่อ/ชองทางการสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสารตอการพัฒนา ตลอดจนปจจัย

ตางๆที่เกี่ยวของกับการวางแผนการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวทางในการนําเทคโนโลยีทางการสื่อสารมาใชประโยชนเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมในทกุประเภท 

ครอบคลุมทั้งที่เปนเทคโนโลยี แนวคิด หรือรูปแบบ/วิธกีารใหม เปนตน  

              2.1.3.3 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมีความรู ความเขาใจที่ลึกซึง้เกีย่วกับ

นวัตกรรมประเภทตางๆทั้งทีเ่ปนนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ (product innovation) นวัตกรรมเชิง

กระบวนการ (process innovation) นวัตกรรมเชิงคุณคา/การรับรูตําแหนง (position innovation) หรือ

นวัตกรรมเชงิแนวคิด/นโยบาย (paradigm innovation) เพือ่ใหสามารถออกแบบและเลือกใชรูปแบบ

การสื่อสารในลักษณะตางๆไดอยางเหมาะสมกับคุณลักษณะและองคประกอบของนวัตกรรมในแตละ

ประเภทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

              2.1.3.4  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูศาสตรใหมได

ดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการเรียนรูอยางรูเทาทนั และมีการปรับใช

แนวความคิดที่มาจากแหลงความรูทีห่ลากหลาย หรือจากศาสตรที่แตกตางกนัไดอยางเหมาะสม

และสรางสรรคบนฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม 

              2.1.3.5  เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีภาวะผูนํา รูบทบาทหนาทีข่องตนอยางชดัเจน มทีักษะการแกปญหาและการ

ตัดสินใจที่เหมาะสม ตลอดจนมีระเบียบวนิยัและรับผิดชอบทั้งตอตนเองและสวนรวม และเปนผูที่มี

ความเขาใจดานสงัคม องคกร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดานการสื่อสาร 

       2.2  คุณลักษณะทีพ่งึประสงคของบณัฑิตสาขานวตักรรมการสื่อสาร (วิชาเอกการ

ส่ือสารนวัตกรรม) มีดังนี ้

                2.2.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม 
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                 2.2.2 มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพร

นวัตกรรมอยางเปนระบบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

                 2.2.3 มีทักษะทางปญญาที่ครอบคลุมทักษะการรูสารสนเทศ  ทักษะการคิด

วิเคราะห สังเคราะห ตลอดจนทักษะการคิดแกปญหา 

                 2.2.4 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

                 2.2.5 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางรูเทาทันและมีประสิทธิภาพ 

                 2.2.6 มีทักษะการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางการสื่อสารนวัตกรรมไดอยาง

เหมาะสม 

                 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

ซึ่งประกอบดวย 

          3.1 ระบบการจัดการศึกษา – เปนแบบทวิภาค ขอกําหนดเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

          3.2 การดําเนินการหลักสูตร  

                 3.2.1 มี 3 ภาคการศึกษา คุณสมบัติของผูเขาศึกษาคือ ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่า

กวามัธยมศึกษาตอนปลาย และผานเกณฑการคัดเลือกตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

                 3.2.2 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

                 ปญหาที่สําคัญของนักศึกษาแรกเขาคือ ทักษะและความสามารถการในการใช

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตํารา เอกสารและขอสอบโดยเฉพาะในสวนของวิชาพื้นฐาน

เฉพาะซึ่งเปนรายวิชาที่นิสิตทุกคนในทุกสาขาวิชาจะตองใชเรียนรวมกันนั้นเปนภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด 

                  3.2.3 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา 

                  ใชวิธีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาผลการเรียนในกลุม

วิชาภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี หรือมีผลสอบมาตรฐานดานภาษาไมตํ่ากวาเกณฑที่วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคมกําหนดไวในระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน  

                   นอกจากนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจะจดัโครงการอบรมภาษาอังกฤษ

เพื่อเปนการปรับพื้นฐานกอนเริ่มเขาเรียนในภาคการศึกษาแรก 

            3.3 หลักสูตร – มีการกําหนดจํานวนหนวยกิตรวมไมตํ่ากวา 131 หนวยกิต 

                    3.3.1 โครงสรางหลักสูตร  
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    โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ข.หมวดวิชาพื้นฐาน

เฉพาะ ค.หมวดวิชาเอก และ ง.หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ กําหนดขอบเขต

ของการพัฒนาเฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะ (เฉพาะสาขาการสื่อสารนวัตกรรม) และ

หมวดวิชาเอก ดังนี้ 

 
   3.3.1.1 หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะ เรียนไมนอยกวา  30 หนวยกิต  (จัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษ) 
   เนื่องจากรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะ เปนหมวดวิชาที่นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม

ส่ือสารสังคมทุกสาขาตองเรียนรวมกัน แตที่ประชุมฯ มีความเห็นวา ยังขาดรายวิชาที่เปนพื้นฐาน

จําเปนของนิสิตสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม จึงมีมติใหดําเนินการ

ปรับปรุงและเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะอีก 2 รายวิชาคือ รายวิชา “ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา” จํานวน 3 หนวยกิต รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาคือ “ศึกษา

คนควา และวิเคราะหเกี่ยวกับความรูเบื้องตนในศาสตรทางดานการสื่อสารเพื่อนําไปประยุกตใชใน

การพัฒนาดานตางๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรม เปนตน” โดยเขาไปแทนที่

รายวิชา “การจัดการธุรกิจไซเบอร (กธ 202)” เพราะวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอรคอนขางเปนวิชา

เฉพาะทาง และวิชาที่เกี่ยวกับพื้นฐานในการจัดการธุรกิจนั้นเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อยูแลว และรายวิชา “ความรูเบื้องตนดานสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิตอล” จํานวน 3 หนวยกิต 

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาคือ “ศึกษาคนควา  วิเคราะห และวิพากษองคความรูดาน

ส่ือสารมวลชนและสื่อดิจิตอล และทําความเขาใจองคประกอบและกระบวนการทํางานของสื่อแต

ละประเภท เพื่อสรางสรรคและยกระดับระบบสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิตอลไทยใหกาวทันในระดับ

สากล” โดยเขาไปแทนที่รายวิชา “งานวิจัยและการประยุกตใชความรู (นว 202)” เพราะที่ประชุมฯ 

มีความเห็นตรงกันวา รายวิชางานวิจัยและการประยุกตใชความรูนั้นเปนรายวิชาที่เนนการประยุกต

องคความรูโดยรวม และเปนวิชาที่มีความลึกซึ้งในสวนของเนื้อหา ดังนั้นจึงไมควรเปนรายวิชาใน

หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะ แตควรยายไปเปนรายวิชาในหมวดวิชาเอกและควรจัดใหมีการเรียนการ

สอนทุกสาขา โดยใหมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยแตกตางกันไปตามศาสตรของแตละสาขา

นั้นๆ  

    ยิ่งไปกวานั้นเมื่อพิจารณารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะ       

ที่ประชุมฯ มีความเห็นรวมกันวา มีรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะบางรายวิชาที่ไมสะทอน

กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่เปนรูปธรรม จึงมีมติใหดําเนินการปรับปรุง
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คําอธิบายรายวิชา 2 รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะคือ (1) รายวิชาสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการ

ส่ือสาร ปรับคําอธิบายรายวิชาเปน “ศึกษาคนควาและวิเคราะหหลักการใชส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการ

ส่ือสาร องคประกอบการสื่อสารดวยสื่อคอมพิวเตอร พฤติกรรมการติดตอส่ือสาร ส่ือกลางในการ

ติดตอส่ือสาร สังคมเชิงปฏิสัมพันธ จริยธรรมการสื่อสาร ศึกษาและวิเคราะหดวยกระบวนการ

ศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทั้งรายงานและนําเสนอรวมกัน รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่กระตุนใหผูเรียนสามารถพัฒนาชิ้นงานโดยการใชส่ือคอมพิวเตอรเพื่อส่ือสารกับกลุมเปาหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ” และ (2) รายวิชาแนวคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล ปรับคําอธิบายรายวิชา

เปน “ศึกษา พัฒนาแนวความคิดและกระบวนทัศนสําหรับนวัตกรรมส่ือสารสังคมในระบบดิจิตอล

เพื่อสรางสรรคงานออกแบบใหทันตอการพัฒนาสื่อในระดับสากล โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ชวยกระตุนใหผูเรียนสะทอนทักษะการสรางสรรคที่เห็นไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ”  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสามารถสรุปรายละเอียดของวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะไดดังนี้ 

 
นว  101 สังคมดิจิตอลและนิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

CS  101 Digital Society and Cultural Ecology     

นว  102 สุนทรียศาสตรรวมสมัย      3(2-2-5) 

CS  102  Contemporary Aesthetics      

นว  103 จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายสารสนเทศ      3(2-2-5) 

CS  103  Ethic and Law Issue Information Technology    

นส 101 นวัตกรรมสื่อสาร       3(3-0–5) 

CI   101 Communication Innovation    

นส  102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา   3(3-0–5) 

IC  102 Introduction to Development Communication     

คส  101 ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร     3(2-2–5) 

CC 101  Computer-mediated Communication  

อส  201 แนวความคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล    3(2-2-5) 

ID 201 Digital Media Design Concept 

กธ  201 พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ      3(2–2-5) 

CB  201 End user Behavior 

 

ภส  201 ส่ือดิจิตอลกับสังคม      3(3-0-5) 

CD 201 Digital Media and Society   

นส         201 ความรูเบื้องตนดานสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิตอล   3(3-0-6) 

IC 201 Introduction to Mass Communication and Digital Media 
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3.3.1.2 หมวดวิชาเอก เรยีนไมนอยกวา     50 หนวยกิต  
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเอกแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมวิชาเอกบังคับ และ 

กลุมวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียดในการพัฒนารายวิชาดังนี้ 

1. กลุมวิชาเอกบังคับ เปนกลุมของรายวิชาที่เกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางการสื่อสารซึ่ง

กําหนดขึ้นเปนวิชาบังคับสําหรับนิสิตทุกคนในสาขานวัตกรรมการสื่อสาร โดยกําหนดใหเรียนไม

นอยกวา 25 หนวยกิต และที่ประชุมฯ มีมติรวมกันในการพัฒนารายวิชาขึ้นมาใหมสําหรับกลุม

วิชาเอกบังคับจํานวน 8 รายวิชา รายละเอียดโครงสรางหลักสูตรมีดังนี้ 

 
วิชาเอกบังคับ  ใหเรียนไมนอยกวา  25 หนวยกิต                  

นส 111    ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร      3(2-2-5) 

IC  111    Theory and Communication Behavior 

นส 251    การคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมสื่อสาร     3(2-2-6) 

IC  251    Creative thinking for Communication Innovation 

นส 252    การผลิตส่ือเบื้องตน       3(2-2-6) 

IC  252    Introduction to Media Production 

นส 253    การบูรณาการสื่อเพื่องานสรางสรรค      2(1-2-6) 

IC  253    Integrated Media for Creative Works   

นส 261    การจัดการการสื่อสาร       2(1-2-5) 

IC 261     Communication Management 

นว 202 งานวิจัยและการประยุกตใชความรู         3(3–0) 

CS 202    Research and Knowledge Application 

นว  372    สหกิจศึกษา                     6 หนวยกิต 

CS  372   Cooperate  study 

นส 481     การศึกษาเฉพาะรายบุคคล          3(2-2-6) 

IC  481     Independent  study 

 

  2. กลุมวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม เปนกลุมของรายวิชาที่เกี่ยวกับองคความรูในเรื่อง

ของนวัตกรรม การแพรกระจายนวัตกรรม และการบูรณาการองคความรูทั้ง 3 เร่ืองคือ เร่ืองการ

ส่ือสาร เร่ืองของนวัตกรรม และเรื่องการแพรกระจายนวัตกรรม โดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา  

25 หนวยกิต และที่ประชุมฯ มีมติรวมกันในการพัฒนารายวิชาขึ้นมาใหมสําหรับกลุมวิชาเอกการ

ส่ือสารนวัตกรรมจํานวน 13 รายวิชา รายละเอียดโครงสรางหลักสูตรมีดังนี้ 
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 กลุมวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม เรียนไมนอยกวา 25 หนวยกิต 

นส 112     นวัตกรรมเบื้องตน                                                      3(3-0-6) 

IC  112     Principles of Innovation 

นส 211     เทคนิคการวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการสื่อสารนวัตกรรม                      3(2-2-5)  

IC  211     Audience Analysis Techniques for INNOVATIVE COMMUNICATION 

นส 221      การจัดการนวัตกรรม       3(2-2-5) 

IC  221     Innovation Management 

กธ 226     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6) 

IS  226     Management Information System  

นส 262     กลยุทธทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม    3(2-2-5) 

IC  262     Strategic of Technological and Innovative Management 

นส 311     การโนมนาวใจและการรณรงค      2(1-2-4) 

IC  311     Persuasion and Campaign 

นส 321      การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่องานนวัตกรรม    3(2-2-5) 

IC  321     Integrated Marketing Communication for Innovative Market 

นส 356     เทคนิคการสรางสรรคงานการสื่อสารนวัตกรรม    3(2-2-5) 

IC  356     Creative Techniques for Innovative Communication 

นส 361     การส่ือสารการตลาดเพื่อสังคม       3(2-2-4) 

IC  361     Social Marketing Communication 

นส 411     การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม       3(2-2-4) 

IC  411     Intercultural Communication 

นส 421     การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ   3(2-2-5)  

IC  421     Strategic Planning and Management of Inovative Communication Projects  

นส 422     การจัดการทรัพยสินทางปญญา      2(2-0-4) 

IC  422     Intellectual Property Management 

นส 463     การส่ือสารเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง     2(1-2-4) 

IC  463      Communication for Change Management 

 

      3.3.2 แผนการศึกษา  

      การจัดแผนการศึกษา กําหนดใหเรียนรายวิชาในหมวดพื้นฐานเฉพาะในชวงปที่ 1 หรือป

ที่ 2 โดยจัดรายวิชาที่เปนวิชาทฤษฎีกอนรายวิชาที่เปนภาคปฏิบัติหรือวิชาที่เนนการบูรณาการ/

ประยุกตใชองคความรูที่หลากหลาย  
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  3.4 องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) –มีดังนี้ 

         3.4.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจใน

หลักการ ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

         3.4.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการทํางานได 

         3.4.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

         3.4.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบและเขาใจวัฒนธรรม ตลอดจน

สามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 

         3.4.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงานได 

  3.5 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือการศึกษาเฉพาะรายบุคคล  

  เปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชการสื่อสารเพื่อพัฒนางานนวัตกรรมทั้งที่เปน

นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ (product innovation) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ (process innovation) 

นวัตกรรมเชิงคุณคา/การรับรูตําแหนง (position innovation) หรือนวัตกรรมเชิงแนวคิด/นโยบาย 

(paradigm innovation) โดยตองมีหนวยงานภาคธุรกิจหรือภาครัฐที่อางอิงและคาดวาจะนําไปใช

งานหากโครงงานสําเร็จ และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด

อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานดานการสื่อสาร

นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

   หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

   4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา – ในครั้งนี้พิจารณาคุณลักษณะพิเศษ

ของนักศึกษา 3 ดานเพื่อสนับสนุนการเปนนักสื่อสารนวัตกรรมที่ดีคือ  

         (1) ดานบุคลิกภาพ –มีบุคลิกภาพ การแตงกาย การเขาสังคม ทักษะในการสื่อสาร 

การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ โดยจะจัดใหมี

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

         (2) ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ ตลอดจนการมีวินัยในตนเอง – แนวทางการ

พัฒนาแสดงออกไดใน 3 ลักษณะคือ 

 2.1 กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนด

หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปน

การฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี 

 2.2 มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการ

ดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 
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2.3 มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนอยาง

สม่ําเสมอ การใหคะแนนการมีสวนรวมในชั้นเรียนเพื่อเสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

       (3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ –เนนดานความรูในประเด็น

ปญหาทางจริยธรรมและกฎหมายในธุรกิจส่ือสารและธุรกิจสารสนเทศที่มีผลกระทบตอโลก สังคม 

ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ซึ่งเกี่ยวของกับนวัตกรรมสื่อสารสังคม  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร รวมทั้งเกี่ยวของกับบทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบและบทลงโทษของผูสรางสรรค 

                 4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน – ทั้งนี้ครอบคลุมรายละเอียดพฤติกรรมที่

สะทอนผลการเรียนรูซึ่งเปนผลที่ไดจากการสนทนากลุมและประชุมเชิงปฏิบัติการในขั้นตอนที่ 1  

กลยุทธการพัฒนาการเรียนรู และกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูโดยจําแนกเปนรายดานดังนี้ 

  1. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม 

     (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

     (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

     (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข

ขอขัดแยงและจัดลําดับความสําคัญ พรอมบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม 

     (4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

     (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

กลยุทธการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย

เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม

และการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบาน

ของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน

ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทํา

ประโยชนแกสวนรวม อยางไรก็ตามในการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมนั้นจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 
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- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

- ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

2. มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพรนวัตกรรม

อยางเปนระบบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

      (1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนแนวคิด 

เทคนิค/วิธีการที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของ 

- การสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสาร และกระบวนการจัดการการ

ส่ือสารทั้งระบบ  

- แนวคิดเกี่ยวกับระบบนวัตกรรม ประเภท องคประกอบและการจัดการ

นวัตกรรม ตลอดจนรูปแบบการแพรกระจายนวัตกรรมที่เหมาะสมทั้งในบริบททองถิ่น ภูมิภาค ชาติ

และนานาชาติ 

- พัฒนาการสื่อ และระบบโครงสรางสถาบันสื่อ และองคกรธุรกิจที่

เกี่ยวของ  

- แนวทางปฏิบัติงานทางการสื่อสารที่ครอบคลุมต้ังแตข้ันการศึกษาขอมูล

เบื้องตน วางแผน ไปจนถึงขั้นของการนําเสนอผลงานเชิงนวัตกรรมที่เปนรูปธรรม พรอมประเมินผล 

- เทคนิคการออกแบบและสรางสรรคชิ้นงาน และเทคนิคการนําเสนอ 

- เทคนิคการวิเคราะหผูรับสาร/ผูสงสาร 

- กระบวนการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

         (2) มีความตระหนักถึงบทบาท/อิทธิพลของสื่อและการสื่อสารที่มีตอระบบ

เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 

         (3) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการ

ทางการสื่อสารเพื่อพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือทางการ

ส่ือสารตางๆที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาและนวัตกรรมในแตละประเภท 

         (4) มีความสามารถในการประยุกตใชหลักการ ความรู เทคนิค/วิธีการตางๆ

ทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาและตอยอดแนวคิดเพื่อการออกแบบ สรางสรรคชิ้นงานและ/หรือ

โครงการทางการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับลักษณะนวัตกรรมและระบบ

อ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
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           (5) มีความสามารถในการวิเคราะหออกแบบ ปรับปรุงและหรือประเมิน

รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสมตรงตามเปาหมายของการเผยแพรนวัตกรรม 

           (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมโดยเฉพาะ

งานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก สามารถเล็งเห็น

การเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวของกับแนวทางการเผยแพร/

ส่ือสารนวัตกรรม รวมทั้งไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  

           (7) มีประสบการณในการออกแบบ สรางสรรคชิ้นงานหรือโครงการที่

เกี่ยวของกับการสื่อสารนวัตกรรมที่สามารถใชงานไดจริง 

           (8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมกับความรู

ในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสมและสะทอนผลการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

เนนใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยการใช

ปญหาเปนพื้นฐาน เรียนรูผานโครงงาน รวมทั้งเรียนรูจากสถานการณจริง ทั้งการเรียนรูในชั้นเรียน 

แหลงฝก และชุมชน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายทั้งการบรรยายรวมกับการ

อภิปราย การคนควา การวิเคราะห และทํากรณีศึกษา ตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ

เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของ

รายวิชานั้น ๆ 

กลยุทธการประเมินผลเรียนรูดานความรูการ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 

(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 

(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

                         3. มีทักษะทางปญญาที่ครอบคลุมทักษะการรูสารสนเทศ  ทักษะการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ตลอดจนทักษะการคิดแกปญหา 

(1) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาและ

พัฒนางานไดอยางสรางสรรค 

(2) สามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาที่ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 
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(3) สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูการฝกประสบการณ

ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานเพื่อ

การเผยแพรนวัตกรรมของตนเองไดอยางมีประสิทธิผล 

(5) สามารถนําเสนอชิ้นงานที่สะทอนทักษะการสรางสรรคที่เห็นไดอยางเปน

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกจิส่ือ การสื่อสาร โครงการรณรงคทางการสื่อสาร

นวัตกรรม และการวิจยัตางๆที่เกี่ยวของ 

(2) การอภิปรายเปนกลุม 

(3) การทาํงานที่ไดรับมอบหมายใหคนควาหรืองานเกีย่วกับการสื่อสารเพื่อการ

พัฒนา 

(4) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบการที่มีความสาํเร็จในอาชีพ 

(5) กําหนดใหมีรายวิชาที่ตองใชทักษะการคํานวณ เชน กลยุทธการจดัการ 

วิชาการวางแผนและบริหารโครงการ  

(6) กําหนดใหมีรายวิชาที่มุงเนนการใชทักษะกระบวนการคิดในการเรยีนรูเชน 

วิชาการ บูรณาการสื่อเพื่องานสรางสรรค หรือวิชาการคดิสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมสื่อสาร เปนตน 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด การแกไข

ปญหาและทักษะการคํานวณ เชน 

(1) การสอบวดัความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณศึีกษา 

(2) การประเมนิจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษา

คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา 

การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม และการสัมมนาประเมนิตามสภาพจรงิจากผลงาน 

และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช

แบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

                        4. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาท

ของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหา

กลุม 
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(2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และตรง

ตามมาตรฐานสากล 

(3) สามารถจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร 

(4) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายได

อยางมีประสิทธิภาพ 

(5) มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม มี

ความคิดริเร่ิมในการคิดวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ 

(6) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานใน

องคกรและกับบุคคลทั่วไป และสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไป

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ

ผูสอน ผูเรียนกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของ (ลูกคา) 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีมเพื่อสงเสริมการแสดง

บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

(3) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหทํางานเปนทีมและการ

แสดงออกของภาวะผูนําหลากหลายสถานการณ 

(4) การใชรูปแบบของกิจกรรมกลุมเพื่อผลักดันใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอนอันจะไปสูการฝกที่จะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ตลอดจน

กลาแสดงความคิดเห็นของตน และพรอมที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน

กลุมในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวน

ชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล ตลอดจนความตรงตอเวลาในการสงงาน เขาชั้นเรียนและมีสวนรวม

ในกิจกรรม 

                         5. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได

อยางรูเทาทันและมีประสิทธิภาพ 
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    (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือทางการสือ่สารที่จําเปนที่มีอยูในปจจบัุนตอการ

ดําเนนิงานโครงการทางการสื่อสารนวัตกรรม 

    (2) สามารถนําเสนอขอคนพบเพื่องานการออกแบบ สรางสรรคโดยใช

สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอประเด็นที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

    (3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

พรอมทัง้เลือกใชรูปแบบเพื่อการนาํเสนอไดอยางเหมาะสม 

    (4) สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร ตลอดจนเครื่องมือ

ตางๆทางการสื่อสารไดอยางเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

    (5) สามารถใชเทคนิคพืน้ฐานทางคณติศาสตรและสถิติในการประมวล การ

แปลความหมาย และการวเิคราะหขอมูล 

    (6) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟง การพูด การอาน และการ

เขียนอยางมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร

ระหวางบุคคลทั้งการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลที่

เกี่ยวของในสถานการณที่หลากหลาย 

    (2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทีห่ลากหลายรปูแบบและวิธกีาร 

    (3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการ

เลือกสารสนเทศและฝกทกัษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธกีารทีห่ลากหลายเหมาะสมกับผูฟง 

และเนื้อหาทีน่าํเสนอ 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบสงัเกต และ

แบบประเมินทักษะการฟง พูด อานและเขียนทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    (2) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และการ

วิเคราะหขอมลูผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

    (3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจาํกัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
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                              6. มีทักษะการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม 

      (1) สามารถผลิตชิ้นงานที่สะทอนถึงประสิทธิผลของการเลือกใชเสียง ภาพ 

และ/หรือการเขียนขอความตางๆเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

      (2) สามารถผลิตชิ้นงานที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการที่ครอบคลุมทั้งในมิติ

ของเทคโนโลยีการผลิตสื่อ ระบบ เทคนิค และแนวทางการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 

      (3) สาธิตแนวทางการออกแบบและพัฒนาแนวคิดเชิงสรางสรรค และมุมมอง

ทางการสื่อสารในดานตางๆ ที่เปนผลมาจากการใชกลยุทธทางการวิจัย 

      (4) ผลิตชิ้นงานซึ่งสะทอนถึงความเขาใจในรูปแบบการนําเสนอและโครงสราง

ของสื่อ กลุมผูรับสารและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมบนฐานทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

      (5) ริเร่ิม พัฒนา และเขาใจในเรื่องของความแตกตาง ตลอดจนสามารถ

สรางสรรคงานในรูปแบบ/วิธีการที่หลากหลายไมวาจะเปนงานเขียน งานนําเสนอดานการพูด งาน

นําเสนอผานภาพ ภาพและเสียง งานนําเสนอดานเสียงหรืองานนําเสนอผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 

      (6) สามารถปรับเปลี่ยน/ดัดแปลง สรางสรรค และใหความสําคัญตอผลการ

ผลิตที่ตอบสนองกับกลุมผูรับสารและรูปแบบการสื่อสาร/ส่ือที่มีความหลากหลาย 

   กลยุทธการสอนที่จะใชในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

   กลยุทธการสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีหลากหลายกลยุทธ โดยเนนที่

ข้ันตอนการพัฒนาทักษะของผูเรียนตั้งแตการใหฝกเก็บรวบรวมขอมูล วางแผน วิเคราะหตลาด 

ออกแบบและสรางสรรคงาน ตลอดจนฝกปฏิบัติการนําเสนอและถายทอดงานในบริบทของผูรับสาร

ที่แตกตางกันทั้งนี้การฝกหัดและการปฏิบัติจะอยูภายใตการแนะนําของผูสอน จนถึงการปฏิบัติ

อยางเปนอิสระ ทั้งนี้จะเนนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การเรียนรูจากกรณีศึกษา การ

เรียนรูผานโครงงานตามความตองการของภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของ รวมถึงการเรียนรูในรายวิชา

การศึกษาเฉพาะบุคคล และสหกิจศึกษา 

   กลยุทธการประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผูเรียน 

   เปนกลยุทธการประเมินทักษะทางวิชาชีพอยางเปนองครวม นั่นคือ การประเมิน

ทักษะที่บูรณาการทั้งความรู ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพกับ

ผูใชบริการ เชน 

     (1)  การประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานการณที่หลากหลายและใน

สถานการณจริงภายใตรายวิชาสหกิจศึกษา 

     (2) การสังเกตการณปฏิบัติการเชิงวิชาชีพในหนวยงาน 
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       (3) การประเมินจากขอมูลสะทอนกลับ (feedback) จากตัวแทนหนวยงาน

ภาครัฐ/เอกชนที่รับนิสิตเขาไปปฏิบัติงาน 

       (4) การประเมินแผนการสื่อสารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ / การประเมินโครงการ

พัฒนาการสื่อสารนวัตกรรม  

       (5) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการคิดสรางสรรค 

ออกแบบและผลิตในรายวิชาตางๆที่เกี่ยวของ 

       (6)  ผลจากการดําเนินโครงงานการสือ่สารนวัตกรรมในรายวิชาการศึกษา

เฉพาะรายบุคคล 

     4.3 รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 

      คําอธิบายรายวิชาในสวนนี้ ผูวิจัยนําเสนอเฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเอก ซึ่งมีทั้งหมด 21

รายวิชา จํานวนหนวยกิตรวมทั้งสิ้น 61 หนวยกิต แยกเปนกลุมวิชาเอกบังคับจํานวน 8 รายวิชา        

25 หนวยกิต และกลุมวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรมจํานวน 13 รายวิชา 36 หนวยกิต ดังนี้ 

 

               4.3.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 
นส 111                ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร     3(2-2-5) 

IC  111                Theory and Communication Behavior 

               ศึกษาแนวคิดทฤษฏีการสื่อสารตามแบบจําลองการถายทอดขอมูลขาวสาร(Transmission 

Model) และแบบจําลองเชิงวัฒนธรรม (Cultural Model) โดยเนนอิทธิพลของสื่ออยางเชื่อมโยงกับการพัฒนาใน

สังคมทันสมัยและหลังทันสมัยนิยม การนําทฤษฏีการสื่อสารมาอธิบายพฤติกรรมการสื่อสารทางดานสังคม

วัฒนธรรม สังคมวิทยาและจิตวิทยา และการศึกษาหลักการและแนวทางการพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมการ

ส่ือสารที่เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนา ทั้งนี้มุงศึกษาและวิเคราะหดวยกระบวนการศึกษาคนควาและสัมมนา 

พรอมทั้งรายงานและนําเสนอรวมกัน 

 

นส 251      การคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมส่ือสาร                  3(2-2-5) 

IC  251        Creative thinking for Communication Innovation 

ศึกษาแนวคิดในสารสาระดานตางๆของสังคม ที่มีความเกี่ยวของ และเอื้อตอการเกิดแนวทาง

ในการสรรสรางความคิดที่มีความแปลกใหม ทันสมัยตอภาวการณปจจุบัน โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีสมัยใหม 

และหลังสมัยใหมเปนแนวทางการสรางสรรค ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจและไดฝกปฏิบัติการคิด

สรางสรรคเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารที่เหมาะสมในบริบทสังคมไทย 

 

นส 252  การผลิตส่ือเบื้องตน      3(2-2-5) 

IC  252  Introducation to Media Production 
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ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตรายการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง การใช

เครื่องมือเพื่อการผลิตทั้งในสวนของการผลิตนอกหองผลิตรายการและในหองผลิตรายการ โดยสามารถบูรณา

การเทคโนโลยีตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับรูปแบบของสื่อและการนําเสนอ ฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะการใช

เครื่องมือและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ 

 

นส 253  การบูรณาการสื่อเพื่องานสรางสรรค                     2(1-2-3) 

IC  253  Integrated Media for Creativity Works 

         การผสานแนวความคิด การเลือกใชส่ือในรูปแบบตางๆเชิงบูรณาการ โดยการศึกษาขอดี 

ขอดอยของสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อนําส่ือที่มีอยูมาบูรณาการใชในการสรางสรรคการนําเสนอแนวคิดไดอยาง

เหมาะสม ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจและไดฝกปฏิบัติวางแผนการบูรณาการสื่อเพื่องานสรางสรรคที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

นส 261     การจัดการการสื่อสาร      2(1-2-3) 

IC  261    Communication Management 

                 ศึกษาหลักและเทคนิคการบริหารจัดการการสื่อสาร ระบบการสื่อสาร รวมทั้งศึกษาแนวคิด 

ความหมาย ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการสื่อสารตั้งแตระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ 

กระบวนการในการวางแผน การจัดการ และประเมินผลรูปแบบการจัดการส่ือสารเพื่อการพัฒนาในดานตางๆ ไม

วาจะเปนทางดานการเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษา เปนตน โดยเรียนรูผานกรณีศึกษาและฝก

ปฏิบัติการวางแผนการจัดการการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบทการเรียนรูของผูเรียนแตละคน เพื่อใหเกิดความ

เขาใจและประยุกตใชในแตละกลุมสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

นว 202  งานวิจัยและการประยุกตใชความรู     3(3-0-6) 

CS 202  Research and Knowledge Application 

บุรพวิชา : มศว 144 

                  ศึกษาคนควา ทําความเขาใจในเรื่องงานวิจัยและความสําคัญของการวิจัยตอโลกของการ

ส่ือสารและกระบวนการสื่อสารในสังคมโลกหลังทันสมัยที่มีความรู ความเทาทัน ความเปนจริงเปนฐานในการ

พัฒนา มุงศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและสื่อดิจิตอลในปจจุบัน โดยเนนในเรื่องของประโยชนจาก

งานวิจัย ทั้งนี้มุงใหผูเรียนสามารถอานผลงานวิจัยและรูจักการนําประโยชนจากงานวิจัยมาใชได โดยใหผูเรียนฝก

อาน วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยเปนสําคัญ 

 

นว 372  สหกิจศึกษา       6 หนวยกิต 

CS 372              Cooperative Education 

    การศึกษาที่จัดใหผูเรียนไดรับการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ

ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอยางมีระบบ ดวยความรวมมือจากสถานประกอบการและทุก
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ฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนระบบการศึกษาที่ผสานการเรียนกับการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน พรอม

เสริมทักษะและประสบการณใหพรอมที่จะเขาสูระบบการทํางาน 

 

นว 481  การศึกษาเฉพาะรายบุคคล                     3(2-2-5) 

IC  481  Independent study 

ผูเรียนนําประสบการณที่ไดเรียนรูในวิชาตางๆ หรือจากการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการใน

ระดับอาชีพที่นักศึกษาสนใจ มากําหนดหัวขอเพื่อการศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการการสื่อสาร

ตามกลุมวิชาของตนเอง โดยนําเสนอรายงานตามขอเสนอแนะของอาจารย หรือศึกษาและผลิตโครงงานเฉพาะ

เรื่องตามความเหมาะสม 

 

      4.3.2 วิชาเอกเลือก 
นส  112  แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการแพรกระจายนวัตกรรม                3(3-0-6) 

IC   112  Principles of Diffusion of Innovation 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการแพรกระจายนวัตกรรม โดยเฉพาะปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

อัตราการยอมรับนวัตกรรมในปจจุบัน เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชในการ

วางแผนการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป  

 

นส  211     จิตวิทยาการสื่อสาร       3(3-0-6)  

IC   211     Communication Psychology 

ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีจิตวิทยาบุคคลและสังคมเกี่ยวกับบุคลิกภาพ แรงจูงใจ การรับรู การ

เรียนรู การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ และพฤติกรรม กระบวนการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ปจจัยสนับสนุนและ

ปจจัยอุปสรรคทางจิตวิทยาในดานตางๆ เนนการวิเคราะหปจจัยทางจิตวิทยา ระหวางผูสงสารกับผูรับสารเพื่อ

พัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 

นส  221     การจัดการนวัตกรรม      3(2-2-5) 

IC   221     Innovation  Management 

  ศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม โดยเนนในเรื่องความสําคัญและ

องคประกอบของการจัดการนวัตกรรมในองคกรนวัตกรรมกับผูประกอบการ ตลอดจนความสําคัญของการสื่อสาร

กับการแพรกระจายนวัตกรรม โดยเฉพาะปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการยอมรับนวัตกรรมในปจจุบัน เพื่อใหผูเรียน

เกิดความรู ความเขาใจ และเห็นความสัมพันธของระบบการสื่อสารกับการจัดการนวัตกรรม เพื่อที่จะสามารถ

นําไปประยุกตใชในการวางแผนการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 

 

กธ  226      ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 

IS   226      Management Information System 
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ศึกษาคนควาและวิเคราะหหลักการ เครื่องมือ ประเด็นการบริหารระบบสารสนเทศภายในองคกร 

ประเภทของระบบของขอมูลขาวสารในธุรกิจ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บทบาทของผูบริหาร

ในการพัฒนาระบบ การยอมรับนวัตกรรม การบริหารความเปลี่ยนแปลงในมุมมองของบุคคลในองคกรที่มีตอระบบ

สารสนเทศ จริยธรรมทางระบบสารสนเทศ ศึกษาและวิเคราะหดวยกระบวนการศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทั้ง

รายงานและนําเสนอรวมกัน 

 

นส  262    กลยุทธทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม    3(2-2-5) 

IC   262     Strategic of Technological and Innovative Management 

  อธิบายความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการใชกลยุทธทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการ

จัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรม และเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อกําหนด กลยุทธทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

เหมาะสม ทั้งนี้จะมุงเนนการทําความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระดับ ที่แตกตางกัน ทั้งในระดับ

บริษัท ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ รวมทั้งใหความสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับการคนพบ การพัฒนา 

และการเผยแพรความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ ตลอดจนการสรางแนวคิดในการประเมิน

เทคโนโลยีใหมและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจกระบวนการในการคนพบ พัฒนานวัตกรรม

ใหมๆโดยเฉพาะในกลุมนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี และเรียนรูผานกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณคาของ

นวัตกรรมในแตละบริบท 

 

นส  311     การโนมนาวใจ และการรณรงค     2(1-2-3) 

IC   311  Persuasion and Campaigns 

ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการโนมนาวใจ จิตวิทยาและการวิเคราะห

กลุมเปาหมาย เพื่อนําหลักการมาประยุกตใชในการสรางสรรคสาระ และรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมเพื่อ

นําไปสูการมีอิทธิผลใหผูรับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความรูหรือทัศนคติ หรือพฤติกรรม 

 

นส  321     การสื่อสารการตลาดนวัตกรรมเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 

IC   321  Integrated Marketing Communication for Innovation Market 

บุรพวิชา : มศว 144 นว 202 นส 211 และ นส 253 

  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดนวัตกรรม ตลอดจนแนวคิดดานการสื่อสารการตลาด การ

ดําเนินการและการจัดการเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด  การวิเคราะหกลยุทธการสื่อสารการตลาด ปจจัยที่

มีผลกระทบตอการดําเนินงานสื่อสารการตลาด โดยเนนกรณีศึกษาที่สะทอนภาพชัดเจนเกี่ยวกับการนําเครื่องมือ

ทางการสื่อสารการตลาดประเภทตางๆมาใชในการสื่อสารนวัตกรรมในยุคปจจุบัน พรอมฝกปฏิบัติการทาง

ความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับนวัตกรรมที่กําหนด เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความ

เขาใจและสามารถสรางสรรคงานการสื่อสารการตลาดนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นส  356     เทคนิคการสรางสรรคงานการสื่อสารนวัตกรรม    3(2-2-5) 

IC   356     Creativity Techniques for Innovative Communication 

บุรพวิชา : มศว 144 นว 202 นส 211 และ นส 251 

ฝกปฏิบัติงานสรางสรรคเพื่อการสื่อสารนวัตกรรมที่ไดรับมอบหมาย โดยครอบคลุมทุก

องคประกอบทางการสรางสรรคชิ้นงาน ตลอดจนเรียนรูหลักการ แนวคิด กลยุทธ และเทคนิควิธีการสรางสรรค

งานการสื่อสารนวัตกรรม 
 
นส  361  การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม     3(2-2-5) 

IC   361  Social Marketing Communication 

บุรพวิชา : นส 102 

  ศึกษามิติตางๆของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาและ

ส่ิงแวดลอม การขาดแคลนพลังงาน คานิยมของสังคม ตลอดจนความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรม บทบาท

ของผูหญิงในสังคม มิติทางสุขภาพและโภชนาการ เพื่อนําไปสูการประยุกตหลักการ แนวคิด และกระบวนการ

ทางการตลาดมาใชในการวางแผน การตัดสินใจ และการดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา

ทางสังคม ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจและไดฝกปฏิบัติวางแผนการจัดการสื่อสารนวัตกรรมในลักษณะ

ของการทํากิจกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
นส  411  การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

IC   411  Intercultural Communication 

ศึกษาและวิเคราะหภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรมและอัตลักษณในสังคมระดับตาง ๆ ตลอดจน

เรียนรูเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการรับรู มโนทัศน ทัศนคติ คานิยมของบุคคลและสังคมที่มี

พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน รวมทั้งรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู/วิพากษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอันเปน

ผลกระทบทางวัฒนธรรมและ/หรือการปรับตัวทางวัฒนธรรมที่เกิดจากสื่อมวลชน ตลอดจนศึกษาคิดคน

กระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางบุคคลและสังคมตาง

วัฒนธรรม ทั้งนี้ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและรูจักการจัดการการสื่อสารเพื่องานนวัตกรรมในบริบททาง

วัฒนธรรมที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสมตอไป 
 
นส  421  การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ  3(2-2-5)  

IC   421  Strategic Planning and Management of Inovation Communication Projects 

บุรพวิชา : มศว 144 นส 102 นว 202 นส 211 และ นส 253 

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการสื่อสารนวัตกรรม

เชิงกลยุทธ ตลอดจนทําความเขาใจขั้นตอนการวางแผนและกระบวนการในการกําหนดยุทธวิธีการสื่อสาร

นวัตกรรมอยางเปนระบบ ทั้งนี้ครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะหปญหา สภาพแวดลอมทางการสื่อสาร การวิเคราะห
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กลุมเปาหมายทางการสื่อสาร การกําหนดวัตถุประสงค การสรางสารที่เหมาะสม การเลือกใชส่ือที่มีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนการจัดการและการประเมินผลโครงการและกิจกรรมการสื่อสารนวัตกรรมที่มีประสิทธิผล ผานการฝก

ปฏิบัติการวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารนวัตกรรมที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนเกิด

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการดานการสื่อสารนวัตกรรม และเกิดทักษะในการ

วางแผน และการจัดการอยางเปนระบบตอไป 
 
นส  422  การจัดการทรัพยสินทางปญญา     2(2-0-4) 

IC   422  Intellectual Property Management 

บุรพวิชา : นส 112 และ นส 221 

ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพยสินทางปญญา ความสําคัญของทรัพยสินทาง

ปญญาตอระบบเศรษฐกิจ การวางแผนงานทรัพยสินทางปญญาสําหรับธุรกิจ วัฏจักรของระบบทรัพยสินทาง

ปญญาและการจัดการระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาใน

เชิงพาณิชย เทคนิคการสรางศักยภาพและความไดเปรียบทางการคาดวยการพัฒนานวัตกรรม การปกปองสิทธิ

ในทรัพยสินทางปญญาเมื่อมีการละเมิด เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญของการ

จัดการทรัพยสินทางปญญา 
 
นส  463  การสื่อสารเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง     2(1-2-3) 

IC   463     Communication for Change Management 

บุรพวิชา : นส 102 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ตลอดจนฝกการวิเคราะหสภาวะการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ

ภาครัฐ เอกชน และองคกรที่ไมแสวงหากําไร โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดความตระหนักวา การกําหนดกลยุทธทางการ

ส่ือสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะเปนกลไกในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและการบรรลุ

เปาหมายของโครงการตางๆไดอยางเหมาะสมตอไป 
 

ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนรูปแบบหลักสูตร

ฉบับสมบูรณ และเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมิน และปรับปรุงตามขั้นตอนตอไป 
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2. ผลการประเมินผลและปรับปรุง (ราง) หลักสูตรการส่ือสารนวัตกรรม  
   การประเมินผลและปรับปรุง (ราง) หลักสูตรในขั้นตอนที่ 3 มีเปาหมายเพื่อประเมินและ

ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ใน 3 ประเด็นคือ (1) การประเมินความเหมาะสมในแตละองคประกอบของ

(ราง)หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม (2) การประเมินความสอดคลองของหลักสูตรในแตละองคประกอบ 

และ (3) การประเมินความเปนไปไดของรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะและหมวดวิชาเอก ในการ

นําไปใชกับภาคธุรกิจ โดยแบบประเมินทั้ง 3 ประเด็น เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวน

ประมาณคาและแบบสอบถามปลายเปด โดยผูประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของ (ราง) 

หลักสูตรเปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารนวัตกรรม 

จํานวน 5 คน และผูประเมินความเปนไปไดของรายวิชาเปนผูปฏิบัติงานในกลุมงานทางการสื่อสารและ/

หรือการจัดการนวัตกรรม จํานวน 11 คน  

   การนําเสนอผลการประเมินในสวนที่เปนแบบสอบถามความคิดเห็นดานความเหมาะสม 

และความเปนไปไดของรายวิชา ผูวิจัยนําเสนอในรูปตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และระบุผลการประเมินตามเกณฑที่กําหนดไวในบทที่ 3 ดานความสอดคลองนําเสนอ

คาดัชนีความสอดคลองพรอมอธิบายความหมาย ในสวนของขอมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม

ปลายเปดผูวิจัยนํามาจัดหมวดหมูและนําเสนอเปนประเด็นตอทายตารางการประเมินในแตละ

ประเด็น ผลการประเมินทั้ง 3 ประเด็นและการเปรียบเทียบผลการปรับปรุงรายละเอียด (ราง) 

หลักสูตร แสดงในตาราง 8-11  
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ตาราง 8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานความเหมาะสมของ (ราง) หลักสูตรการสื่อสาร 

      นวัตกรรม 

 

ประเด็นความเหมาะสมของหลักสูตร คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เหมาะสม 

1.ความเหมาะสมของอาชีพที่สามารถประกอบไดหลัง

สําเร็จการศึกษา 
2.60 0.55 มาก 

2.ตอบสนองสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 2.80 0.45 มาก 

3.ตอบสนองสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
2.80 0.45 มาก 

4.มีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรวิชาเอกการ

ส่ือสารนวัตกรรม 
2.60 0.55 มาก 

5.ตรงกับสภาพความตองการและความเปนจริงใน

สังคม 

2.80 0.45 มาก 

6.ตอบสนองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 2.80 0.45 มาก 

7.ความสําคัญและปรัชญาของหลักสูตร

7.1 มีความเปนไปไดสมเหตุสมผล 
7.2 สามารถนําไปใชไดจริง 
7.3 ตอบสนองความตองการในโลกการทํางานได 

 

2.60 

2.60 

2.60 

 

0.55 

0.55 

0.55 

 

มาก 

มาก 

มาก 

8.วัตถุประสงคของหลักสูตร 
8.1 มีความชัดเจน 
8.2 มีความเปนไปได 
8.3 มีความเหมาะสมกับผูเรียน 
8.4 ครอบคลุมสมรรถนะทางการสื่อสารนวัตกรรมทั้ง

ในดานความรู  ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่

จําเปน 

 

2.40 

2.60 

2.40 

2.40 

 

0.55 

0.55 

0.55 

0.55 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตาราง 8 (ตอ) 

 

ประเด็นความเหมาะสมของหลักสูตร คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เหมาะสม 

9.รายวิชา 

9.1 ตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตร 

9.2 ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่จําเปน 

9.3 การจัดเรียงเนื้อหาสอดคลองกับสมรรถนะ 

9.4 สาระมีความสอดคลองกับความรูทางการสื่อสาร

นวัตกรรม 

9.5 สาระของหลักสูตรในการนําไปปฏิบัติจริง 

9.6 รายวิชามีความเหมาะสมกับขอบขายของ

หลักสูตร 

9.7 การระบุคําอธิบายรายวิชาในแตละหัวขอวิชา 

 

2.80 

2.60 

2.40 

2.80 

 

2.60 

2.60 

 

2.40 

 

0.45 

0.55 

0.55 

0.45 

 

0.55 

0.55 

 

0.55 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

10.ผลการเรียนรูในแตละดานกับหลักสูตร 

10.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

10.2 ดานความรู 

10.3 ดานทักษะทางปญญา 

10.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

10.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10.6 ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 

2.40 

2.60 

2.80 

2.80 

 

2.60 

 

2.60 

 

0.55 

0.55 

0.45 

0.45 

 

0.55 

 

0.55 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

11.กลยุทธการพัฒนาการเรียนรู/การสอน 

11.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
11.2 ดานความรู 
11.3 ดานทักษะทางปญญา 
11.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

2.40 

2.80 

2.60 

2.60 

 

0.55 

0.45 

0.55 

0.55 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตาราง 8 (ตอ) 

 

ประเด็นความเหมาะสมของหลักสูตร คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เหมาะสม 

11.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11.6 ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

2.40 

 

2.60 

0.55 

 

0.55 

มาก 

 

มาก 

12.กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

12.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
12.2 ดานความรู 
12.3 ดานทักษะทางปญญา 
12.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
12.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12.6 ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 

2.60 

2.80 

2.80 

2.80 

 

2.80 

 

3 

 

0.55 

0.45 

0.45 

0.45 

 

0.45 

 

0.00 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

  

   จากตาราง 8 ผลการประเมินความเหมาะสมขององคประกอบใน(ราง)หลักสูตรการ

ส่ือสารนวัตกรรมทุกองคประกอบมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.34 – 

3.00 ) ในสวนของขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงมีดังนี้ 

     1. ปรับการเขียนอธิบายผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิใหมีความชัดเจน 

     2. กลยุทธการพัฒนาการเรียนรู/การสอนทางดานทักษะทางปญญานั้นควรให

ความสําคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมในการใชกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาการเรียนรู รวมทั้งใหมี

การฝกทักษะการคิดอยางตอเนื่อง 

     3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ควรระบุหมายเหตุเพิ่มเติมแนวคิดในสวนของการ

ประเมินตามสภาพจริง โดยครอบคลุมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3 ลักษณะคือ (1) 

การใชผูประเมินหลายคน (2) การใชวิธีการหรือเคร่ืองมือในการประเมินหลายชนิด และ (3) การ

ประเมินหลายๆครั้ง ตลอดระยะเวลาของการเรียนรู 
     4. เพิ่มคําอธิบายรายวิชาอาชีพในสายงานสอนและฝกอบรม 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญตอโครงรางหลักสูตรการสื่อสาร 

     นวัตกรรม 

 

รายการประเมิน คา IOC ความหมาย 

1.ความเหมาะสมของอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษากับ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.00 สอดคลอง 

2.ความเหมาะสมของอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษากับ

สาระของหลักสูตร 
0.80 สอดคลอง 

3.สถานการณของเศรษฐกิจและสังคมกับความสําคัญของหลักสูตร 1.00 สอดคลอง 

4.ความสําคัญของหลักสูตรกับปรัชญาของหลักสูตร 0.80 สอดคลอง 

5.ความสําคัญของหลักสูตรกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 0.80 สอดคลอง 

6.ปรัชญาของหลักสูตรกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 0.80 สอดคลอง 

7.วัตถุประสงคของหลักสูตรกับผลการเรียนรูในแตละดาน 0.80 สอดคลอง 

8.วัตถุประสงคของหลักสูตรกับโครงสรางของหลักสูตร 1.00 สอดคลอง 

9.โครงสรางของหลักสูตรกับผลการเรียนรูในแตละดาน 0.80 สอดคลอง 

10.เนื้อหาสาระกับผลการเรียนรูในแตละดาน 0.80 สอดคลอง 

11.ผลการเรียนรูกับกลยุทธในการพัฒนาการเรียนรู/การสอนในแตละดาน 0.60 สอดคลอง 

12.ผลการเรียนรูกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน 0.60 สอดคลอง 

13.รายละเอียดคําอธิบายรายวิชากับหัวขอ 0.80 สอดคลอง 

 

   จากตาราง 9 ผลการประเมินความสอดคลองของ (ราง)หลักสูตร พบวา คาดัชนีความ

สอดคลองอยูระหวาง 0.60 – 1.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว แสดงวา (ราง) หลักสูตรมี

ความสอดคลองกันทุกประเด็น สวนขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีดังนี้ 

     1. เพิ่มเติมเนื้อหา หรือใสรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธในการพัฒนาการเรียนรู/การสอน

ที่จะชวยฝกบัณฑิตใหเปนนักคนควา/นักวิเคราะห/สังเคราะหไดเปนอยางดี 

     2. ปรัชญาของหลักสูตรยังไมชัดเจนวา ลักษณะของบัณฑิตสาขานวัตกรรมการสื่อสาร 

วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรมนั้นเปนอยางไร และควรใหมีความกระชับและตรงประเด็นมากกวานี้ 

     3. ควรเพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาในแตละวิชาใหสะทอนถึงผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานก็ไดจะทําใหคําอธิบายรายวิชา

มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสวนของคําอธิบายรายวิชา “งานวิจัยและประยุกตใช
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ความรู” ควรเติมรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ไวดวย เพราะใน

วัตถุประสงคก็มุงหวังใหนิสิตสามารถทําวิจัยทางดานการสื่อสารการตลาดและวิเคราะหขอมูลได 

     4. อาชีพในสายงานสอนและฝกอบรม ที่ระบุวา บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร

สามารถปฏิบัติงานในฐานะของนักฝกอบรม หรือเจาหนาที่บริหารโครงการในงานเชิงวิชาชีพ

ทางการสื่อสาร นั้นพบวา ในคําอธิบายรายวิชาตาง ๆ ไมปรากฏเนื้อหาที่จะทําใหนิสิตจบแลว 

สามารถสอน ฝกอบรมในข้ันตนได 
     5. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพิ่มเติมใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับเร่ืองของการตัดสินใจเลือกใชขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมผูฟงดวย เพราะเรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศนาจะมุงหมายที่การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจมากกวาการวิเคราะหขอมูล

เพียงอยางเดียว 

    6. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผูเรียนควร

เพิ่มเติมประเด็นการประเมินกระบวนการที่ไดมาซึ่งผลงานที่สะทอนความคิดสรางสรรค เพราะตาม

กรอบที่เขียนพบเฉพาะประเด็นการประเมินแผนงาน การประเมินผลงาน แตไมพบการประเมิน

วิธีการ/กระบวนการ 

 

ตาราง 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นผูประกอบการธุรกิจตอความเปนไปได 

        ในการนําไปใชจริงกับภาคธุรกิจปจจุบันของรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะและหมวด 

        วิชาเอก 

 

รายวชิา คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เปนไปได 

สังคมดิจิตอลและนิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรม  3.73 0.90 มาก 

สุนทรียศาสตรรวมสมัย 3.45 0.82 ปานกลาง 

นวัตกรรมสื่อสาร 4.55 0.69 มากที่สุด 

จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายสารสนเทศ   4.00 0.77 มาก 

ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 4.36 0.81 มาก 

ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร 4.55 0.69 มากที่สุด 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

รายวชิา คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เปนไปได 

แนวความคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล 4.64 0.50 มากที่สุด 

พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ 4.36 0.81 มาก 

ส่ือดิจิตอลกับสังคม 4.36 0.67 มาก 

ความรูเบื้องตนดานสื่อสารมวลชนและสือ่ดิจิตอล 4.09 0.94 มาก 

ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร 3.91 0.94 มาก 

การคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมสื่อสาร 4.73 0.47 มากที่สุด 

การผลิตสื่อเบือ้งตน 4.73 0.47 มากที่สุด 

การบูรณาการสื่อเพื่องานสรางสรรค 4.45 0.52 มาก 

การจัดการการสื่อสาร 4.45 0.69 มาก 

การศึกษาเฉพาะรายบุคคล 4.18 0.75 มาก 

งานวิจยัและการประยุกตใชความรู 4.55 0.52 มากที่สุด 

สหกิจศึกษา 4.73 0.47 มากที่สุด 

แนวคิดเบื้องตนเกีย่วกับการแพรกระจายนวัตกรรม 3.64 0.81 มาก 

จิตวิทยาการสื่อสาร 4.27 0.65 มาก 

การจัดการนวตักรรม 3.73 1.01 มาก 

การโนมนาวใจและการรณรงค 4.09 0.83 มาก 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3.82 1.08 มาก 

กลยุทธทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.27 0.65 มาก 

การสื่อสารการตลาดนวัตกรรมเชิงบูรณาการ 4.36 0.50 มาก 

เทคนิคการสรางสรรคงานการสื่อสารนวัตกรรม 4.55 0.52 มากที่สุด 

การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม  4.09 0.83 มาก 

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  3.64 0.92 มาก 

การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารนวัตกรรม

เชิงกลยุทธ 

4.27 0.47 มาก 

การจัดการทรัพยสินทางปญญา 4.00 1.00 มาก 

การสื่อสารเพือ่บริหารการเปลี่ยนแปลง 4.00 0.77 มาก 
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   จากตาราง 10 ผูประกอบการธุรกิจมีความเห็นวา รายวิชาสวนใหญมีความเปนไปไดใน

การนําไปใชจริงกับภาคธุรกิจในปจจุบันอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยรายวิชาที่มีระดับความ

เปนไดในการนําไปใชจริงกับภาคธุรกิจในปจจุบันอยูในระดับมากที่สุดไดแก รายวิชานวัตกรรม

ส่ือสาร รายวิชาสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร รายวิชาแนวความคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล 

รายวิชาการคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมสื่อสาร รายวิชาการผลิตสื่อเบื้องตน รายวิชางานวิจัยและ

การประยุกตใชความรู รายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาเทคนิคการสรางสรรคงานการสื่อสาร

นวัตกรรม ในขณะที่รายวิชาสุนทรียศาสตรรวมสมัยนั้นเปนเพียงรายวิชาเดียวที่ระดับความเปนไป

ไดในการนําไปใชจริงกับภาคธุรกิจในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง 

  ผูวิจัย ไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินทั้ง 3 ประเด็นมาปรับปรุงแกไข (ราง) หลักสูตรฯ  

ซึ่งรายละเอียดการปรับแกไขดังแสดงในตาราง 11 

 

ตาราง 11 เปรียบเทียบองคประกอบใน(ราง)หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม กับส่ิงปรับปรุงตาม 

        ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

 

องคประกอบ (ราง) 
หลักสูตรเดิม 

ขอเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุง 

รายละเอียดการปรับปรุง 

ดานปรัชญาของหลักสูตร - 

“หลักสูตรวิชาเอกการสื่อสาร

นวัตกรรมมุงมั่นพัฒนาผูเรียน

ใหเปนผูเชี่ยวชาญในศาสตร

ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ มี

ประสิทธิภาพและสามารถ

บูรณาการความคิดและการ

สร างสรรคการสื่ อสารกับ

ศาสตรดานอื่นๆเพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดภายใตการ

ดํารงไวซึ่งคุณธรรมจริยธรรม

อันดีงามของนักส่ือสารทั้งใน

ระดับทองถิ่นและในระดับ

สากล” 

ควรใหมีความกระชับ

แ ล ะ ต ร ง ป ร ะ เ ด็ น 

ส า ม า ร ถ ส ะ ท อ น

ลักษณะของบัณฑิต

สาขานวัตกรรมการ

ส่ือสาร  วิชาเอกการ

ส่ือสารนวัตกรรมได

ชัดเจน 

“มุงเนนใหบัณฑิตมีความสามารถในการใชวิธีการใหมๆ

ทางการสื่อสารเพื่อนําเสนอเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ แนวคิด 

ตลอดจนแนวปฏิบัติใหมๆ อันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต

และสังคม ภายใตการดํารงไวซึ่งคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม

ของนักส่ือสารทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับสากล” 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

องคประกอบ (ราง) 
หลักสูตรเดิม 

ขอเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุง 

รายละเอียดการปรับปรุง 

อาชีพที่สามารถประกอบได

หลังสําเร็จการศึกษา - สาย

ง า น ส อ น แ ล ะ ฝ ก อ บ ร ม 

บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก

หลักสูตรสามารถปฏิบัติงาน

ในฐานะของนักฝกอบรม หรือ

เจาหนาที่บริหารโครงการใน

ง าน เ ชิ ง วิ ช า ชี พ ท า ง ก า ร

ส่ือสาร 

อาชีพในสายงานสอน

และฝกอบรม นั้นพบวา 

ในคําอธิบายรายวิชา

ต า ง  ๆ  ไ ม ป ร า ก ฏ

เนื้อหาที่จะทําใหนิสิต

จบแลว สามารถสอน 

ฝกอบรมในขั้นตนได 

ดําเนินการตัดรายละเอียดอาชีพในสายงานสอนและ

ฝกอบรมออก 

คําอธิบายรายวิชางานวิจัย

และประยุกตใชความรู  ‐ 
ศึกษาคนควา ทําความเขาใจ

ใ น เ รื่ อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ

ความสําคัญของการวิจัยตอ

โ ลกขอ งกา รสื่ อ ส า ร และ

กระบวนการสื่อสารในสังคม

โลกหลังทันสมัยที่ มีความรู 

ความเทาทัน ความเปนจริง

เปนฐานในการพัฒนา  มุ ง

ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การสื่อสารและส่ือดิจิตอลใน

ปจจุบัน โดยเนนในเรื่องของ

ประโยชนจากงานวิจัย ทั้งนี้

มุ ง ให ผู เ รียนสามารถอาน

ผลงานวิจัยและรูจักการนํา

ประโยชนจากงานวิจัยมา

ใชได โดยใหผู เรียนฝกอาน 

วิ เ ค ราะห และ สั ง เคราะห

ความรูจากผลงานวิจัยเปน

สําคัญ 

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า 

“ ง า น วิ จั ย แ ล ะ

ประยุกตใชความรู” ควร
เติมรายละเอียดเกี่ยวกับ

ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย 

(Methodology) ไวดวย 

เพราะในวัตถุประสงคก็

มุงหวังใหนิสิตสามารถ

ทํ าวิ จั ยทางด านการ

ส่ือสารการตลาดและ

วิเคราะหขอมูลได 

“ศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและสื่อ

ดิจิตอลในปจจุบัน  โดยมุงให ผู เรียนฝกอาน  วิเคราะห 

สังเคราะหความรูจากผลงานวิจัย และรูจักการนําประโยชน

จากงานวิจัยมาใชได นอกจากนั้นยังมุงเนนการศึกษา

วิธีการและเทคนิคตาง  ๆ  ในการทําวิจัย  แนวความคิดของ
การทําวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การ
นําเสนอ    โดยใหมีการฝกปฏิบัติเพื่อสะทอนความสามารถ
ในการประยุกตใชทักษะทางการวิจัยเพื่อเปนสวนหนึ่งใน

การพัฒนางานการวิชาชีพดานสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

องคประกอบ (ราง) หลักสูตรเดิม ขอเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุง 

รายละเอียดการปรับปรุง 

การอธิบายผลการเรียนรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

ปรับการเขียนอธิบายผล

การเรียนรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิใหมีความชัดเจน 

ดําเนินการจัดทําแผนที่แสดงการกระจายผล

การเรียนรูกับมาตรฐานคุณวุฒิในแตละดาน 

พรอมเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานหลักสูตรกับ

รายวิชา 

1.กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
2. การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดย

ใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และ

การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย 

การศึกษาอิสระ  

3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู

ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของ

ผูเรียนเนนการประเมินทักษะการปฏิบัติ 

การสังเกตการณปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ 

การประเมินจากขอมูลสะทอนกลับ 

(feedback) การประเมินแผนการ

ส่ือสารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ / การ

ประเมินโครงการพัฒนาการสื่อสาร

นวัตกรรม และประเมินจากผลงานที่

เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช ก ร ะ บ วน ก า ร คิ ด

สร า งสรรค  ออกแบบและผลิต ใน

รายวิชาตางๆที่เกี่ยวของ 

 

1.กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรู ควรครอบคลุม

แ น ว ท า ง ก า ร วั ด แ ล ะ

ประเมินผลการเรียนรูตาม

สภาพจริง 

2.กลยุทธการประเมินผล

ก า ร เ รี ย น รู ด า น ก า ร ใ ช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ควร

สน ใ จ ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร

ตัด สินใจ เลือกใช ข อ มูล

มากกว า ก า ร วิ เ ค ร า ะห

ขอมูลเพียงอยางเดียว 

3.กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูดานทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพยังไม

สะทอนแนวคิดการประเมิน

กระบวนการที่ ไ ด มาซึ่ ง

ผลงานที่สะทอนความคิด

สรางสรรค  

1.ระบุหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดใน

สวนของการโดยมุงเนนการใชวิธีการประเมิน

ตามสภาพจริง โดยครอบคลุมแนวทางการวัด

และประเมินผลการเรียนรู 3 ลักษณะคือ (1) 

การใชผูประเมินหลายคน (2) การใชวิธีการ

หรือเครื่องมือในการประเมินหลายชนิด และ 

(3) การประเมินหลายๆครั้ง ตลอดระยะเวลา

ของการเรียนรู 

2. ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม

ในประเด็นของการตัดสินใจเลือกใชขอมูลที่

เหมาะสมกับกลุมผูรับสารดวย  

3. ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของ

ผู เ รี ยน  เ พิ่ ม เ ติ มป ระ เด็ นกา รประ เมิ น

กระบวนการที่ ไดมาซึ่ งผลงานที่สะทอน

ความคิดสรางสรรค 

 

 

    ผูวิจัย ไดนําขอเสนอดังกลาวมาปรับปรุง จัดรูปแบบแปนหลักสูตรฉบับสมบูรณเสนอตอ

ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพื่อดําเนินการวิพากษหลักสูตร 
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3. ผลการวิพากษหลักสูตรการส่ือสารนวัตกรรม 
    การดําเนินการในขั้นตอนนี้มีเปาหมายหลักเพื่อวิพากษหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมให

มีความครบถวนสมบูรณ โดยผูทรงคุณวุฒิทางดานการสื่อสาร คณาจารยผูรับผิดชอบและผูบริหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 13.00 น.  

ณ อาคารหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลจากการประชุมวิพากษหลักสูตร มี

ประเด็นเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 

      1. หลักการและเหตุผลควรใหมีความโดดเดนและชัดเจนมากกวานี้ โดยอาจกลาวถึง

การตอบสนองของหลักสูตรตอระบบสังคม  

      2. ควรพิจารณาควบรวมรายวิชาที่มีความซ้ําซอนกันเชน รายวิชาแนวคิดเบื้องตน

เกี่ยวกับการแพรกระจายนวัตกรรมรายละเอียดของเนื้อหาวิชาควรเปนสวนหนึ่งในรายวิชาความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา และรายวิชาการจัดการนวัตกรรม 

      3. เนื่องจากหลักสูตรเนนการสื่อสารเพื่อเผยแพรงานนวัตกรรมซึ่งระบุวา มีความ

แตกตาง และตองการเทคนิคที่เฉพาะทางมากกวาการสื่อสารทั่วไป ดังนั้นจึงควรเพิ่มรายวิชาที่

เกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนองานการสื่อสารนวัตกรรม 

     4. รายวิชาการสื่อสารการตลาดนวัตกรรมเชิงบูรณาการควรปรับเปนรายวิชาการ

ส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่องานนวัตกรรมมากกวาเพราะเมื่อพิจารณาจากปรัชญา 

วัตถุประสงคของหลักสูตร และรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาแลว หลักสูตรนี้มุงไปที่การบูรณาการ

เครื่องมือส่ือสารการตลาดมากกวาการบูรณาการนวัตกรรม 

     5. เนื่องจากเปนการบูรณาการในองคความรูดานนวัตกรรม ดังนั้นจึงควรมีรายวิชาที่

มุงเนนการใหความรูเชิงลึกเพื่อทําความรูจักนวัตกรรมประเภทตางๆ  

      6. วิชาจิตวิทยาการสื่อสาร ควรปรับเปนวิชาที่มุงเนนการปฏิบัติมากกวาเปนวิชา

บรรยาย โดยควรปรับเปนรายวิชาที่บูรณาการองคความรูใน 3 ประเด็นคือ องคความรูทางจิตวิทยา 

องคความรูทางการวิจัย และองคความรูในการสรางสรรคหรือนําเสนอชิ้นงานทางการสื่อสาร เพื่อ

กอใหเกิดการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดมากขึ้น 

     7. ปรับคําอธิบายรายวิชา “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา” ให

สะทอนถึงแนวทางการจัดการเรียนรูที่เห็นเปนรูปธรรม 

     รายละเอียดการปรับแกไขดังแสดงในตาราง 12 
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ตาราง 12 เปรียบเทียบรายละเอียด (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม กับส่ิงปรับปรุงตาม 

        ผลการวิพากษจากผูเชี่ยวชาญ 

 

รายละเอียด (ราง) หลักสูตรเดิม ขอเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุง 

รายละเอียดการปรับปรุง 

ปจจุบันการสื่อสารไดเขามามีบทบาท

สําคัญยิ่งในทุกสาขาวิชาชีพเพื่อใหการ

ดําเนินธุรกิจตางๆ สัมฤทธิผล และ

นโยบายการพัฒนาประเทศได ให

ความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจบน

ฐานนวัตกรรมซึ่งหมายความถึง การ

ดําเนินธุรกิจในอนาคตจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองใหความสําคัญกับเรื่องของ

นวัตกรรมทั้ ง ใน รูปของเทคโนโลยี 

ผลิตภัณฑ  ตลอดจนแนวคิดใหมๆ 

ดังนั้นในการจะสรางการรับ รู  หรือ

กระตุนยอดขายใหกับนวัตกรรมนั้นๆ 

จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการใช

ผู เ ชี่ ย ว ช าญ ใ น ด า น ก า ร สื่ อ ส า ร

นวัตกรรม  นอกจากนี้  การสื่ อสาร

นวัตกรรมยังเปนปจจัยสนับสนุนในการ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมหรือองคความรู 

แนวคิดใหมๆ ทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีใหมีความเปนรูปธรรม 

พรอมสรางการรับรูตอสาธารณชนใน

ระบบสังคมไดในวงกวาง 

หลักการและเหตุผลควรให

มีความโดดเดนและชัดเจน

ม า ก ก ว า นี้  โ ด ย อ า จ

กลาวถึงการตอบสนองของ

หลักสูตรตอระบบสังคม 

เพิ่มเติมประเด็นการตอบสนองตอระบบสังคม

ดังนี้ “เมื่อพิจารณาถึงนโยบายการพัฒนา

ประเทศที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจ

บนฐานนวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันอยางยั่งยืน  สงผลใหการ

ดําเนินธุรกิจในอนาคตตองใหความสําคัญกับ

เรื่องของการสรางหรือพัฒนานวัตกรรมทั้งใน

รูปของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ วิธีการ และ

กระบวนการในการแนะนํานวัตกรรมรูปแบบ

ตางๆ เขาสูระบบสังคมไดอยางเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อพิจารณาในสวน

ของบทบาทหนาที่ของการสื่อสารซึ่งเปนเรื่อง

ของความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธทั้ง

ในดานการใหขอมูล จูงใจ กระตุนการมีสวน

ร วม  สร า งการยอมรับและปรับ เป ล่ียน

พฤติกรรมที่เหมาะสม จึงแสดงใหเห็นวา การ

ส่ื อ ส า ร ไ ด ก ล า ย เ ป น ก ร ะบ วนกา ร ที่ มี

ความสําคัญและมีบทบาทอยางมากในการ

สนับสนุนใหกลุมเปาหมายหรือบุคคลทั่วไป

เกิดการรับรู และสามารถยอมรับในนวัตกรรม

รูปแบบตางๆ ได ดังนั้นการสรางการรับรูหรือ

การยอมรับนวัตกรรมจึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองใชบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในดาน

การสื่อสารที่มีความรอบรูอยางลึกซึ้งทั้งใน

ดานการสื่อสาร และความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม

นั้นๆ รวมทั้งมีความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการ

แพรกระจายนวัตกรรม บุคคลที่มีลักษณะ

ดังกลาวนี้เรียกวา “นักส่ือสารนวัตกรรม” ซึ่งมี 
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ตาราง 12 (ตอ) 

 

รายละเอียด (ราง) หลักสูตรเดิม ขอเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุง 

รายละเอียดการปรับปรุง 

  คุณลักษณะที่แตกตางไปจาก นักโฆษณา นัก

ป ระช าสั มพั น ธ ห รื อนั ก ส่ื อส า รอ งค ก ร

โดยทั่วไป และเปนบุคคลสําคัญในการสื่อสาร

และสรางการยอมรับนวัตกรรมใหประสบ

ความสําเร็จ” 

รายวิชาแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการ

แพรกระจายนวัตกรรมรายละเอียดของ

เนื้อหาวิชาควรเปนสวนหนึ่งในรายวิชา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อ

การพัฒนา และรายวิชาการจัดการ

นวัตกรรม 

คว รพิ จ า รณาควบร วม

รายวิชาที่ มีความซ้ําซอน

กัน 

ยกเลิกรายวิชา “แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการ

แพรกระจายนวัตกรรม”  

(ราง)หลักสูตรเดิมมีรายวิชา “เทคนิค

ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค ง า น ก า ร สื่ อ ส า ร

นวัตกรรม” คําอธิบายรายวิชาคือ ฝก

ปฏิบัติงานสรางสรรคเพื่อการสื่อสาร

นวัตกรรมที่ ได รับมอบหมาย  โดย

ครอบคลุมทุกองคประกอบทางการ

สรางสรรคชิ้นงาน  ตลอดจนเรียนรู

หลักการ แนวคิด กลยุทธ และเทคนิค

วิ ธี การสร า งสรรค งานการสื่ อสาร

นวัตกรรม 
 

ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับ

เทคนิคการนําเสนองาน

การสื่อสารนวัตกรรม 

ป รับคํ า อ ธิ บ าย ร าย วิ ช า  “ เ ทคนิ ค ก า ร

สรางสรรคงานการสื่อสารนวัตกรรม” โดยเพิ่ม

ประเด็นเกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนอดังนี้ “...

และเทคนิควิธีการนําเสนองานทางการสื่อสาร

นวัตกรรมในแงมุมตาง ๆ ของการนําเสนอ 

พรอมฝกปฏิบัติตั้ งแตการการเตรียมการ

นําเสนอผลงาน หลักการเลือกใชส่ือเพื่อการ

นําเสนอแตละประเภท และนําเสนอทั้งดวย

วาจา ลายลักษณอักษร ตลอดจนบุคลิกภาพ

ในการนําเสนอผลงานที่เหมาะสม เพื่อให

ผูเรียนเกิดความรู ความใจที่ชัดเจนขึ้น และ

เกิดทักษะในการสรางสรรคชิ้นงาน   การ

แกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนทักษะในการ

ถายทอดและนําเสนออยางมีประสิทธภิาพ” 

รายวิชาการสื่อสารการตลาดนวัตกรรม

เชิงบูรณาการ 

ค ว ร ป รั บ ร า ย วิ ช า ก า ร

ส่ือสารการตลาดนวัตกรรม

เชิงบูรณาการ 

เปล่ียนชื่อรายวิชาใหม เปน  “การสื่อสาร

การตลาดเชิงบูรณาการเพื่องานนวัตกรรม” 
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ตาราง 12 (ตอ) 

 

รายละเอียด (ราง) หลักสูตรเดิม ขอเสนอแนะ 
เพ่ือการปรับปรุง 

รายละเอียดการปรับปรุง 

ขาดรายวิชาที่ตอบสนองการสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง

นวัตกรรม 

ควรมีรายวิชาที่มุงเนนการ

ใหความรู เชิ ง ลึก เพื่ อทํ า

ค ว า ม รู จั ก น วั ต ก ร ร ม

ประเภทตางๆ 

เพิ่มรายวิชา “นวัตกรรมเบื้องตน” คําอธิบาย

รายวิชาคือ  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีนวัตกรรม 

ประเภทและองคประกอบของนวัตกรรมในดาน

ตางๆ วงจรชีวิตของนวัตกรรม อิทธิพลของ

นวัตกรรมกับการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน 

ระบบนวัตกรรมและเครือขายวิสาหกิจทั้งใน

ระดับทองถิ่น ชาติและนานาชาติ รวมถึงการ

จัดการองคความรูและการเรียนรูในองคกรเพื่อ

การสรางสรรคนวัตกรรม 

( ร า ง )  ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม มี ร า ย วิ ช า 

“จิตวิทยาการสื่อสาร” คําอธิบาย

รายวิชาคือ ศึกษาแนวคิด และทฤษฎี

จิตวิทยาบุคคลและสังคมเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การรับรู การ

เรียนรู การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ 

และพฤติกรรม กระบวนการสื่อสาร

เพื่อการโนมนาวใจ ปจจัยสนับสนุน

และปจจัยอุปสรรคทางจิตวิทยาใน

ดานตางๆ เนนการวิเคราะหปจจัย

ทางจิตวิทยา  ระหวางผูสงสารกับ

ผู รับสาร เพื่ อพัฒนารูปแบบการ

ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 

ควรปรับรายวิชาจิตวิทยา

การสื่อสารใหเปนรายวิชาที่

บูรณาการองคความรูใน 3 

ประเด็นคือ องคความรูทาง

จิ ต วิ ท ย า  อ ง ค ค ว า ม รู

ท า ง ก า ร วิ จั ย  และอ งค

ความรู ในการสรางสรรค

ห รื อ นํ า เ ส น อ ชิ้ น ง า น

ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร  เ พื่ อ

ก อ ใ ห เ กิ ด ก า ร นํ า ไ ป

ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานไดมากขึ้น 

ยกเลิกรายวิชาเดิมและแกไขเปนรายวิชาใหมชื่อ 

“เทคนิคการวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการ

ส่ือสารนวัตกรรม” คําอธิบายรายวิชาคือ ศึกษา

แนวคิด  ทฤษฎีจิตวิทยาบุคคลและสั งคม

วิเคราะหปจจัยทางจิตวิทยาที่ มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการสื่อสารในรูปแบบที่แตกตางกัน

เพื่อทําความเขาใจทั้งในบริบทของผูสงสารและ

ผูรับสาร พรอมฝกปฏิบัติการวิเคราะห

กลุมเปาหมายทางการสื่อสารนวัตกรรมเพื่อ

นํามาพัฒนางานทางการสื่อสารนวัตกรรมได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชาของ

วิชา “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ

ส่ือสารเพื่อการพัฒนา” คือ “ศึกษา

คนควา และวิเคราะหเกี่ยวกับความรู

เบื้ อ งตนในศาสตรทางด านการ

ส่ือสารเพื่อนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาดานตางๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง หรือวัฒนธรรม เปนตน” 

ควรปรับใหสะทอนถึงแนว

ทางการจัดการเรียนรูที่เห็น

เปนรูปธรรมมากกวานี้ 

 

ปรับคําอธิบายรายวิชาเปน “ศึกษาคนควา และ

วิเคราะหเกี่ยวกับความรู เบื้องตนในศาสตร

ทางดานการสื่อสารเพื่อนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาดานตางๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

หรือวัฒนธรรม  โดยการศึกษาคนควาจาก

งานวิจัย และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ส่ือสารเพื่อการพัฒนา พรอมทั้งการรายงาน

และนําเสนอรวมกัน” 
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ผูวิจัยไดนําขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงและจัดทําเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณดังนี้ 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมการสื่อสาร 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร 

  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program Major in Communication Innovation 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) 

Bachelor of Arts Program (Communication Innovation) 

ชื่อยอ : ศศ.บ (นวัตกรรมการสื่อสาร)  

B. A. (Communication Innovation) 
3. วิชาเอก 
 การสื่อสารนวัตกรรม 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

131 หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
5.2 ภาษาที่ใช 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

เอกสารและตําราในวิชาพื้นฐานเฉพาะของหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเขาศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
5.4 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
6.1 สายงานในภาครัฐหรือราชการ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถปฏิบัติงาน

ในตําแหนงวิทยากร นักวิชาการสื่อสาร นักวิชาการเผยแพรและสงเสริม นักประชาสัมพันธ และ 

นักวิเทศสัมพันธ 

6.2 สายงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานกึ่งรัฐกึ่งเอกชน บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก

หลักสูตรสามารถปฏิบัติงานในสวนงานประชาสัมพันธ งานสรางภาพลักษณองคกร งานสื่อสาร

องคกร งานสงเสริมและเผยแพร งานมวลชนสัมพันธ และงานสื่อสารการตลาด เปนตน 

6.3 สายงานภาคธุรกิจเอกชนซึ่งครอบคลุมธุรกิจในแขนงอุตสาหกรรม แขนงพาณิชยกรรม 

แขนงธุรกิจบริการ หรือแขนงธุรกิจการเงิน โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ

ปฏิบัติงานทางดานการตลาด การวิจัยตลาด งานสงเสริมการขาย งานโฆษณา งานประชาสัมพันธ 

งานสื่อสารองคกร และงานสื่อสารการตลาด ทั้งนี้ครอบคลุมความรับผิดชอบในการดําเนินงานได

ต้ังแตข้ันตอนของการวางแผนการสื่อสาร การผลิตชิ้นงาน การเผยแพร/การสื่อสารและการ

ประสานงานกับกลุมผูเกี่ยวของ 

6.4 สายงานอาชีพอิสระ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพอิสระ

ดวยตนเองไดทั้งในสวนของงานดานการเก็บและวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ และ/หรือ

งานออกแบบเชิงสรางสรรค เปนตน 
7. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร 

 8.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับการ

พัฒนาธุรกิจบนฐานนวัตกรรมซึ่งหมายความถึง การดําเนินธุรกิจในอนาคตจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ใหความสําคัญกับเร่ืองของนวัตกรรมทั้งในรูปของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ ตลอดจนแนวคิดใหมๆ 

ดังนั้นในการจะสรางการรับรู หรือกระตุนการยอมรับใหกับนวัตกรรมนั้นๆ จึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองมีการใชผูเชี่ยวชาญในดานการสื่อสารนวัตกรรม ซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีก

ทั้งการสื่อสารนวัตกรรมยังเปนปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรมหรือองคความรู แนวคิด

ใหมๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความเปนรูปธรรม พรอมสรางการรับรูตอ

สาธารณชนในระบบสังคมไดในวงกวาง สามารถตอบสนองกลยุทธหลักที่ 4 เร่ืองของการสราง

ความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามแผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (พ.ศ.2547 – 2556) ที่มุงเนนการกระตุนใหประชาชนเกิดความตระหนักรับรูเหนความ
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สําคัญ ตลอดจนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดแรง

สนับสนุน ยอมรับและนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่องไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

    นอกจากนั้นในปจจุบันนี้ ตลาดโลกกําลังเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติของความสัมพันธ

ระหวางการอุดมศึกษา รัฐบาล และภาคเอกชน ซึ่งแตเดิมสถาบันอุดมศึกษาเปนผูใหการศึกษา 

สรางองคความรูเพื่องานวิชาการ แตปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตองตระหนักถึงความตองการของ

ตลาดงาน รัฐบาลตองการใหสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่ดีข้ึน มีสวนชวยแกปญหาของประเทศ กลาวคือในปจจุบันภาคเอกชน

ตองการบริการอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการ อันมีผลตอ

ผลปฏิบัติการทางธุรกิจ (Business Performance) ทั้งนี้การไดวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรโดยที่ทุน

มนุษย (Human Capital) มิไดเพิ่มพูนขึ้นไมกอใหเกิดประโยชนตอผลประกอบการของวิสาหกิจ

เอกชน ดังนั้นความตองการบริการอุดมศึกษาของภาคเอกชนในปจจุบันจึงใหความสําคัญกับเร่ือง

ของคุณภาพเชิงวิชาการที่สามารถตอบสนองความตองการในการเพิ่มมูลคาการไดเปรียบทางการ

แขงขันของภาคเอกชนไดอยางชัดเจนซึ่งสงผลตอการผลิตของสถาบันอุดมศึกษาที่จําเปนตองให

ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนหรือทุนมนุษยที่มีศักยภาพและตอบสนองความตองการของ

ภาคเอกชนตอไป 
  8.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          8.2.1 จากแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ที่มีการระบุไวอยางชัดเจนวาการจัด

การศึกษาในระดับปริญญาตรีมุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถในสาขาวิชา

ตางๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ การริเร่ิมการพัฒนาทั้งทางวิชาการ

และวิชาชีพ ยิ่งไปกวานั้นในการจัดการศึกษาควรเปนไปเพื่อพัฒนา “คน” โดยตองมีการปรับเปล่ียน

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมุงเนนการชวยเตรียมความพรอมของคนใหเผชิญกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางรูเทาทัน  

           8.2.2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการดําเนินการจัดทํากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยขึ้นเพื่อเปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย

มุงเนนในเรื่องของผลผลิตและผลลัพธการเรียนรูอันไดแก คุณภาพและมาตรฐานของผูสําเร็จ

การศึกษาเปนสําคัญ ทั้งนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยไดมีการจัดกลุม

ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่จะใหบัณฑิตเรียนรู และสามารถทําไดหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวโดย

ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานไดแก 1. ดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.ดานความรู ความสามารถในการจําและนําเสนอขอมูล 3.ดานทักษะทางความคิดและเชาว

ปญญา  4.ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5.ดานทักษะการ

วิเคราะหและการสื่อสาร  

                8.2.3 คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเด็นของการตอบสนอง

ตอตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแขงขันนั้นพบวา การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ

ไทยสามารถตอบสนองความสามารถในการแขงขันในอันดับที่ 39 โดยไดคะแนน 4.46 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ยิ่งไปกวานั้นเมื่อพิจารณาในชวงระยะเวลา 4 ประหวาง พ.ศ. 2547-2550 

จะพบวา จากคะแนนที่ไดรับสงผลใหสมรรถนะในการตอบสนองความสามารถในการแขงขันมี

แนวโนมลดลงอยางตอเนื่องยกเวนในปพ.ศ. 2548 อยางไรก็ตามคะแนนที่ไดรับทุกปยังคงนอยกวา

คร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม สงผลใหการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยจึงจําเปนที่

จะตองมีการปรับตัวอยางเรงดวนสวนหนึ่งเพื่อยกระดับคุณภาพฐานทรัพยากรมนุษยของประเทศ

ใหสามารถแขงขันในเวทีระดับสากลไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
   9. ผลกระทบจากขอ 8 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ

ของสถาบัน 
       9.1 การพัฒนาหลักสูตร 
         จากผลกระทบของสถานการณภายนอกสงผลใหแนวทางการพัฒนาการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาปจจุบันมุงเนนไปที่การพัฒนาสมรรถนะ และการบูรณาการองคความรูทั้งในเชิง

วิชาการและเชิงวิชาชีพ ตลอดจนใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะ/คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของแรงงานบนฐานของความสอดคลองและความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปน

สําคัญ ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรที่มีรูปแบบอยูบนฐานของแนวคิดที่ยึดความสามารถ

เฉพาะของผูเรียนเปนสําคัญ หรือหลักสูตรเนนสมรรถนะ (Competency-based curriculum) ซึ่ง

เปนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเพื่อใหแนใจวาผูที่จบการศึกษาในระดับหนึ่งๆ  นั้นมีทักษะและ

ความสามารถในดานตางๆเปนไปตามที่ตองการ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรประเภทนี้จึงมีการ

กําหนดเกณฑความสามารถที่ผูเรียนพึงกระทําหรือเกณฑสมรรถภาพในดานตางๆที่ผูเรียนตอง

แสดงออกในแตละระดับการศึกษา หรือแตละชั้นเรียน ทั้งนี้ทักษะและความสามารถในแตละชั้น

เรียนนั้นจะถูกกําหนดใหมีความตอเนื่องกัน โดยเริ่มจากทักษะและความสามารถเบื้องตนกอนเพื่อ

เปนฐานสําหรับการเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในระดับสูงตอไป ซึ่งในเบื้องตนของการพัฒนา

หลักสูตรในครั้งนี้จะมีการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูเบื้องตนของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
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          จากผลกระทบของสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพฒันา

หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

สารสนเทศ และรองรับการแขงขันทางธุรกิจคอมพิวเตอรทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการ

ผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมี

ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความ

เขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศใน

เทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเกง 
         9.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
            จากสถานการณหรือการพัฒนาทางการศึกษาในปจจุบันที่ใหความสําคัญกับ

ความสามารถในการจัดการศึกษาใหตอบสนองตอตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแขงขันนั้นจะ

เห็นไดวาเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการมีสวนรวมกับสังคม

ในการสืบสานและสรางเสริมภูมิปญญาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการและหลักการใหการศึกษา

แกประชาชน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรบนฐาน

สมรรถนะเพื่อมุงเนนการพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ

ในศาสตรของตนเองไดอยางเหมาะสมบนฐานคุณธรรมจริยธรรมตอไป 

 
หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลกัสตูร 
           1.1 ความสําคัญ 

จากความสําคัญของการสื่อสารที่เปนพื้นฐานสําคัญที่มนุษยใชติดตอแลกเปลี่ยนขาวสาร 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาในทุกยุคทุกสมัย สงผลใหในปจจุบันการสื่อสารไดเขามามี

บทบาทสําคัญอยางยิ่งในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ สัมฤทธิผล โดยใชการ

ส่ือสารหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารกลุมใหญ การสื่อสารภายใน

องคกรหรือการสื่อสารมวลชน ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองของ "ศาสตรแหงการสื่อสาร" ซึ่ง

หมายถึง การสื่อสารทุกรูปแบบของมนุษย จึงเปนศาสตรที่สําคัญอยางยิ่งที่ตองเรียนรู เพื่อที่จะ

สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี นอกจากนี้การสื่อสาร

ในยุคขอมูลขาวสารในปจจุบัน ที่ใหความสําคัญกับขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัยตางๆ  สงผล

ใหเกิดการพัฒนาแนวทางใหกับผูประกอบวิชาชีพดานการสื่อสารมวลชน ใหเกิดความรูเทาทันดาน

ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสมัยใหม รวมถึงการบูรณาการดานการสื่อสารกับศาสตรในสาขาอื่น  
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เพื่อใหสามารถมีกระบวนการคิด ผลิตงาน ตลอดจนดําเนินการดานการสื่อสารที่เหมาะสมกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน และเปนการขยายวงของศาสตรทางดานการสื่อสาร

ออกสูพื้นที่ทางการศึกษาอื่นๆ ในอันที่จะสงเสริมศักยภาพทางการสื่อสารไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ตอไป  

  เมื่อพิจารณาถึงนโยบายการพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจบนฐาน

นวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน  สงผลใหการดําเนินธุรกิจในอนาคต

ตองใหความสําคัญกับเร่ืองของการสรางหรือพัฒนานวัตกรรมทั้งในรูปของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ 

วิธีการ และกระบวนการในการแนะนํานวัตกรรมรูปแบบตางๆ เขาสูระบบสังคมไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อพิจารณาในสวนของบทบาทหนาที่ของการสื่อสารซึ่งเปนเรื่องของ

ความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธทั้งในดานการใหขอมูล จูงใจ กระตุนการมีสวนรวม สรางการ

ยอมรับและปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เหมาะสม จึงแสดงใหเห็นวา การสื่อสารไดกลายเปน

กระบวนการที่มีความสําคัญและมีบทบาทอยางมากในการสนับสนุนใหกลุมเปาหมายหรือบุคคล

ทั่วไปเกิดการรับรู และสามารถยอมรับในนวัตกรรมรูปแบบตางๆ ได ดังนั้นการสรางการรับรูหรือการ

ยอมรับนวัตกรรมจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในดานการสื่อสารที่มีความ

รอบรูอยางลึกซึ้งทั้งในดานการสื่อสาร และความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นๆ รวมทั้งมีความเขาใจ

แนวคิดเกี่ยวกับการแพรกระจายนวัตกรรม บุคคลที่มีลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา “นักสื่อสาร

นวัตกรรม” ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกตางไปจาก นักโฆษณา นักประชาสัมพันธหรือนักสื่อสารองคกร

โดยทั่วไป และเปนบุคคลสําคัญในการสื่อสารและสรางการยอมรับนวัตกรรมใหประสบความสําเร็จ  

  ดังนั้นในฐานะของสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในดานการสื่อสาร จึงให

ความสําคัญตอการจัดการศึกษาดานการสื่อสารในลักษณะของการบูรณาการศาสตรทางดานการ

ส่ือสาร ใหเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับศาสตรแขนงอื่นโดยเฉพาะ

ศาสตรทางการบริหารจัดการนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชนในระดับสูงที่มีตอการพัฒนารูปแบบ/

วิธีการสื่อสารในระบบสังคมไทยใหมีความสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในประเด็นสําคัญ

ดังกลาวที่ปรากฎอยูในปจจุบัน 
  1.2 ปรัชญา 

“มุงเนนใหบัณฑิตมีความสามารถในการใชวิธีการใหมๆทางการสื่อสารเพื่อนําเสนอเทคโนโลยี 

ส่ิงประดิษฐ แนวคิด ตลอดจนแนวปฏิบัติใหมๆ อันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ภายใต

การดํารงไวซึ่งคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของนักสื่อสารทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับสากล” 
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  1.3 วัตถุประสงค 
          1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานการสื่อสารครอบคลุมทุกทักษะ

ทั้งฟง พูด อาน เขียน และการสื่อสารในทุกรูปแบบ มีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยาง

เหมาะสม สามารถเลือกใชเทคนิควิธีการในการนําเสนอหรือถายทอดเรื่องราวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองตอเปาหมายทางการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และสามารถ

วางแผน ออกแบบ วิจัยและพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมทั้งที่

เปนแนวคิด สินคา ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการการสื่อสาร กระบวนการ

ส่ือสาร การบริหารจัดการการสื่อสารโดยครอบคลุมต้ังแตการมีความรูเกี่ยวกับผูสงสาร ผูรับสาร 

สาร และสื่อ/ชองทางการสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสารตอการพัฒนา ตลอดจนปจจัยตางๆที่

เกี่ยวของกับการวางแผนการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง

ในการนําเทคโนโลยีทางการสื่อสารมาใชประโยชนเพื่อการเผยแพรนวัตกรรม (ครอบคลุมทั้งที่เปน

เทคโนโลยี แนวคิด หรือรูปแบบ/วิธีการใหม)  

          1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับนวัตกรรมประเภท

ตางๆทั้งที่เปนนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ (product innovation) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ (process 

innovation) นวัตกรรมเชิงคุณคา/การรับรูตําแหนง (position innovation) หรือนวัตกรรมเชิงแนวคิด/

นโยบาย (paradigm innovation) เพื่อใหสามารถออกแบบและเลือกใชรูปแบบการสื่อสารในลักษณะ

ตางๆไดอยางเหมาะสมกับคุณลักษณะและองคประกอบของนวัตกรรมในแตละประเภทไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

           1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูศาสตรใหมไดดวยตนเอง 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรูอยางรูเทาทัน และมีการปรับใชแนวความคิดที่มาจาก

แหลงความรูที่หลากหลาย หรือจากศาสตรที่แตกตางกันไดอยางเหมาะสมและสรางสรรคบนฐาน

ของการมีคุณธรรมและจริยธรรม 

           1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

ภาวะผูนํา รูบทบาทหนาที่ของตนอยางชัดเจน มีทักษะการแกปญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสม 

ตลอดจนมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบทั้งตอตนเองและสวนรวม และเปนผูที่มีความเขาใจดาน

สังคม องคกร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดานการสื่อสาร 
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2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขานวัตกรรมการสื่อสาร (วิชาเอกการสื่อสาร
นวัตกรรม) 

  การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ ใหความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรแบบเนน

สมรรถนะ ซึ่งมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบตั้งแตการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่พึงประสงคในการทํางาน การวิเคราะหเนื้อหาในสวนของปรัชญาการ

ทํางาน/วัตถุประสงคขององคกรทางวิชาชีพการสื่อสาร ตลอดจนคุณลักษณะงานที่เกี่ยวของกับ

วิชาชีพทางการสื่อสาร ตลอดจนประชุมสนทนากลุมกับผูปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพซึ่งไดคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขานวัตกรรมการสื่อสาร (วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม) ของวิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 

   1.4.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม 

   1.4.2 มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมอยาง

เปนระบบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

   1.4.3 มีทักษะทางปญญาที่ครอบคลุมทักษะการรูสารสนเทศ  ทักษะการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ตลอดจนทักษะการคิดแกปญหา 

   1.4.4 มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1.4.5 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได

อยางรูเทาทันและมีประสิทธิภาพ 

   1.4.6 มีทักษะการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม 

   ทั้งนี้รายละเอียดผลการเรียนรูในแตละดานแสดงอยูในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธ

การสอนและการประเมินผล 
 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1. ระบบการจัดการศึกษา 
เปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
1.2. การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร 
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2. การดําเนนิการหลักสตูร 
2.1. วัน-เวลาในการดาํเนนิการเรียนการสอน 
ภาคตน เดือนมิถุนายน – กนัยายน 

ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพนัธ 

ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
(1)เ ป น ผู สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า ไม ตํ่ า ก ว า มั ธ ยมศึ กษ าตอนปลายตามหลั ก สู ต ร 

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา และ 

(2)ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไป

ตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

(1) ผูเรียนที่เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(2) ผู เ รียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปน

ผูดําเนินการคัดเลือกเอง 

(3) การคัดเลือกโดยคณาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมดวยวิธีการสอบ

ขอเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ 
2.3. ปญหาของนักศกึษาแรกเขา 
ทักษะและความสามารถการในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตํารา เอกสาร

และขอสอบโดยเฉพาะในสวนของวิชาพื้นฐานเฉพาะจะเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด 
2.4. กลยุทธในการดาํเนนิการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนกัศึกษาในขอ 2.3 
นักศึกษาที่จะเขารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ อยูในเกณฑดี 

หรือมีผลสอบมาตรฐานดานดังกลาวไมตํ่ากวาเกณฑที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมกําหนดใน

ระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน กรณีที่นักศึกษาจําเปนตองปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 

ใหจัดอบรมกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก 
2.5. ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. หลักสูตร 
3.1. หลักสูตร 

3.1.1. จํานวนหนวยกิต  
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
3.1.2. โครงสรางหลักสูตร 
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โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 
ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หนวยกิต 
     ก 1. กลุมวิชาภาษา         9  หนวยกิต 

ก 1.1  ภาษาไทย  กําหนดใหเลือกเรียน  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

SWU 111 Thai for Communication 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน      3(2-2-5) 

SWU 112 Thai Literary Review 

ก 1.2  ภาษาตางประเทศ  กําหนดใหเลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต  จากรายวชิา

ตอไปนี้ 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I  

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1    3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2    3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II 

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU 131 French for Communication I 

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU 132 French for Communication II 

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU 133 German for Communication I 

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU 134 German for Communication II 

มศว 135 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I 
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มศว 136 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU 136 Chinese for Communication II 

มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I 

มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU 138 Japanese for Communication II 

 

ก 2. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี    6  หนวยกิต 

กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  จากรายวชิาตอไปนี ้

มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ      3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills 

มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment 

มศว 143 พลังงานทางเลือก      3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative Energy 

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนั     3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life 

มศว 145 สุขภาวะและวถิีชีวิตเชงิสรางสรรค     3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 

มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลงังาน และจิต  3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

 

ก 3. กลุมวิชาศิลปศาสตร       15  หนวยกิต 

ก 3.1 วิชาบงัคับ  กําหนดใหเรียน  9  หนวยกิต  ดังนี ้

มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพื่อพฒันามนุษย     3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development 

มศว 251 มนุษยกับสังคม       3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society 

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life 
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ก 3.2 วิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด     3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม    3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 

มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ        3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace 

มศว 355 พุทธธรรม       3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา     3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค     3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity  

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย     3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit 

มศว 361 ประวัติศาสตรและพลงัขับเคลื่อนสังคม    3(2-2-5) 

SWU 361 History and Effects on Society 

มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม      3(2-2-5) 

SWU 362 Man and civilization 

มศว 363 มนุษยกับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย   3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics, Government and Law 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน     3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization 

มศว 365  หลักการจัดการสมัยใหม      3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม       3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology 

มศว 367 กฎหมายทัว่ไป       3(2-2-5) 
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SWU 367 Legal Studies 

มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม และเทคโนโลย ี   3(2-2-5) 

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

มศว 372 ภูมิปญญาทองถิน่      3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom 

มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน       3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community 

มศว 374 สัมมาชพีเพื่อชุมชน      3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community 

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการชุมชน    3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management 

 
ข. วิชาพื้นฐานเฉพาะ เรยีนไมนอยกวา      30  หนวยกิต  
(จัดการเรยีนการสอนเปนภาษาอังกฤษ) 
นว 101  สังคมดิจิตอลและนิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

CS 101  Digital Society and Cultural Ecology     

นว 102  สุนทรียศาสตรรวมสมัย      3(2-2-5) 

CS 102  Contemporary Aesthetics      

นว 103  จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายสารสนเทศ     3(2-2-5) 

CS 103  Ethic and Law Issue Information Technology    

นส 101  นวัตกรรมสื่อสาร                  3(3-0–6) 

CI  101  Communication Innovation     

นส 102  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา   3(3-0–6) 

IC  102  Introduction to Development Communication   

คส 101  ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร     3(2-2–5) 

CC 101  Computer-mediated Communication  

อส  201 แนวความคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล    3(2-2-5) 

ID   201 Digital Media Design Concept 

 

กธ  201  พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ      3(2–2-5) 
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CB  201 End user Behavior 

ภส  201 ส่ือดิจิตอลกับสังคม      3(2-2-5) 

CD 201  Digital Media and Society   

นส  201 ความรูเบื้องตนดานสื่อสารมวลชนและสือ่ดิจิตอล    3(3-0-6) 

IC   201 Introduction to Mass Communication and Digital Media 

 
ค. หมวดวิชาเอก เรียนไมนอยกวา        50  หนวยกิต 

ค 1   วิชาเอกบังคับ       ใหเรียนไมนอยกวา          25    หนวยกิต                  

นส 111     ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร     3(2-2-5) 

IC  111    Theory and Communication Behavior 

นส 251     การคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมสื่อสาร    3(2-2-5) 

IC  251     Creative thinking for Communication Innovation 

นส 252    การผลิตสื่อเบื้องตน      3(2-2-5) 

IC  252     Introduction to Media Production 

นส 253     การบูรณาการสื่อเพื่องานสรางสรรค    2(1-2-3) 

IC  253     Integrated Media for Creative Works   

นส 261     การจัดการการสื่อสาร      2(1-2-3) 

IC 261      Communication Management 

นว 202     งานวิจยัและการประยุกตใชความรู       3(2-2–5) 

CS 202      Research and Knowledge Application 

นว  372     สหกิจศึกษา                 6 หนวยกิต 

CS  372    Cooperate  study 

นส 481      การศึกษาเฉพาะรายบุคคล        3(2-2-5) 

IC  481      Independent  study 

 ค 2 กลุมวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม   เรียนไมนอยกวา       25    หนวยกิต 

นส 112     นวัตกรรมเบื้องตน                                                    3(3-0-6) 

IC  112      Principles of Innovation 

นส 211      เทคนิคการวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการสื่อสารนวัตกรรม       3(2-2-5)  

IC  211      Audience Analysis Techniques for Innovative Communication 

นส 221     การจัดการนวตักรรม      3(2-2-5) 



205 
 

IC  221      Innovation Management 

กธ 226      ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 

IS  226      Management Information System  

นส 262     กลยุทธทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(2-2-5) 

IC  262      Strategic of Technological and Innovative Management 

นส 311      การโนมนาวใจและการรณรงค     2(1-2-3) 

IC  311      Persuasion and Campaign 

นส 321      การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่องานนวัตกรรม  3(2-2-5) 

IC  321      Integrated Marketing Communication for Innovation Market 

นส 356      เทคนิคการสรางสรรคงานการสื่อสารนวัตกรรม   3(2-2-5) 

IC  356      Creativity Techniques for Innovative Communication 

นส 361      การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม      3(2-2-5) 

IC  361      Social Marketing Communication 

นส 411      การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

IC  411      Intercultural Communication 

นส 421      การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ 3(2-2-5)  

IC  421 Strategic Planning and Management of Inovation Communication  

Project 

นส 422      การจัดการทรัพยสินทางปญญา     2(2-0-4) 

IC  422      Intellectual Property Management 

นส 463      การสื่อสารเพือ่บริหารการเปลี่ยนแปลง    2(1-2-3) 

IC  463      Communication for Change Management 

 
ค. หมวดวิชาโท เรียนไมนอยกวา        15  หนวยกิต 
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
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3.1.3 แสดงแผนการศึกษา 
 
ปที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 
มศว  151  การศึกษาทัว่ไปเพื่อพฒันามนุษย    3(2-2-5) 

มศว  121  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 

มศว  144  คณิตศาสตรในชีวิตประจาํวนั    3(2-2-5) 

นส 101  นวัตกรรมสื่อสาร      3(3-3-0) 

นส 102  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  3(3-0-5) 

นว  102  สุนทรียศาสตรรวมสมัย     3(2-2-5) 
                                       รวม         18      หนวยกิต 

 
ปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
มศว  122  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

มศว  111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

คส  101  ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 

นส        111                   ทฤษฎีและพฤตกิรรมการสื่อสาร                                       3(2-2-5) 

นว  101  สังคมดิจิตอลและนิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรม   3(3-3-0) 

นว  103  จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายสารสนเทศ  3(3-3-0) 
  รวม         18      หนวยกิต 

 
ปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 
มศว  141  ทักษะการรูสารสนเทศ     3(2-2-5) 

มศว  252  สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 

ภส  201  ส่ือดิจิตอลกับสังคม     3(3-0-5) 

กธ  201  พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ                3(2-2-2) 

นส        251                   การคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมส่ือสาร              3(2-2-6) 

นส        201  ความรูเบื้องตนดานสื่อสารมวลชนและสือ่ดิจิตอล  3(3-0-6) 

นส        261  การจัดการการสื่อสาร     2(1-2-5) 
       รวม         20      หนวยกิต 
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ปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 
มศว  251  มนุษยกับสังคม      3(2-2-5) 

อส  201  แนวความคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล   3(3-3-0) 

นส        252  การผลิตสื่อเบือ้งตน     3(2-2-6) 

นส        253  การบูรณาการสื่อเพื่องานสรางสรรค   2(1-2-6) 

นว        202  งานวิจยัและการประยุกตใชความรู   3(2-1-5) 

เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุมวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม   3 หนวยกิต 
รวม        17    หนวยกิต 

 
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
เลือก 1 รายวชิาจากกลุมวชิาศลิปศาสตรในหมวดศึกษาทั่วไป   3 หนวยกติ 

(วิชาเศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตนหรือวิชาหลักการจดัการสมัยใหม) 

เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุมวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม  9 หนวยกิต 

เลือกรายวิชาจากวชิาโท        3 หนวยกิต 

เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเลือกเสรี      3 หนวยกิต 
รวม        18      หนวยกติ 

 
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
เลือก 1 รายวชิาจากกลุมวชิาศลิปศาสตรในหมวดศึกษาทั่วไป   3 หนวยกิต 

(วิชาภูมิลักษณชุมชนหรือสัมมาชพีเพื่อชมุชน) 

เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุมวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม  5 หนวยกิต 

เลือกรายวิชาจากวชิาโท        5 หนวยกิต 
รวม         13      หนวยกิต 

 
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 
นว        372  สหกิจศึกษา      6 หนวยกิต 

รวม          6      หนวยกติ 
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ปที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 
เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุมวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม  3 หนวยกิต 

เลือกรายวิชาจากวชิาโท        3 หนวยกิต 

เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเอกเลือกในกลุมวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม  5 หนวยกิต 
รวม         11      หนวยกิต 

 
ปที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 
นส        481  การศึกษาเฉพาะรายบุคคล    3(2-1-5) 

เลือกรายวิชาจากวชิาโท        4 หนวยกิต 

เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาเลือกเสรี      3 หนวยกิต 
       รวม         10      หนวยกิต 

 
**รวมทั้งหมดไมนอยกวา 131 หนวยกติ** 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้น

หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาเอกบังคับ  
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการทํางานได 

(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบและเขาใจวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 

(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงานได 

4.2. ชวงเวลา ภาคการศึกษาที่ 3 ของปการศึกษาที่ 3 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 
ขอกําหนดในการทําโครงงานหรือการศึกษาเฉพาะรายบุคคลตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับ

การประยุกตใชการสื่อสารเพื่อพัฒนางานนวัตกรรมทั้งที่เปนนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิง

กระบวนการหรือนวัตกรรมเชิงคุณคา แนวคิด โดยตองมีหนวยงานภาคธุรกิจหรือภาครัฐที่อางอิง

และคาดวาจะนําไปใชงานหากโครงงานสําเร็จ และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและ

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพื่อ

พัฒนางานดานการสื่อสารนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
5.1. คําอธิบายโดยยอ 
โครงงานการสื่อสารนวัตกรรมที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทํา

โครงงาน ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน และมีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดได 
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
(1) สามารถบูรณาการความรูในเรื่องของการสื่อสารและการจัดการนวัตกรรมไดอยาง

เหมาะสม 

(2) ทักษะในการสื่อสารและทักษะในการนําเสนองานที่มีประสิทธิภาพ 

(3) ทักษะการคิดสรางสรรคเชิงกลยุทธ 

(4) มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบ 

(6) มีทักษะการแกปญหาและทักษะการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5.3. ชวงเวลา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 4 

5.4. จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 
5.5. การเตรียมการ 
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับโครงงานผานทางเว็บไซตของทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และปรับปรุงใหมีความ

ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 
5.6. กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่

ปรึกษาและตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประเมินผลจากความสําเร็จของโครงงาน

ครอบคลุมทั้งในสวนของการวางแผนงาน การกําหนดกลยุทธที่เหมาะสม ตลอดจนรูปแบบการ

นําเสนอที่นาสนใจและตอบสนองตามเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้จะมีการประเมินผลโดยกลุมผูเกี่ยวของตามเปาหมายของโครงงานหรือกิจกรรมการสื่อสาร 

และใหคะแนนโดยอาจารยในวิทยาลัยจํานวนอยางนอย 3 คน 
 

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธหรือกิจกรรมของนักศกึษา 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง บุคลิกภาพ การแตงกาย การเขาสังคม 

ทักษะในการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัว

ในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ และในกิจกรรม

ปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความ

รับผิดชอบ ตลอดจนการมีวินัยใน

ตนเอง 

-กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมี

การกําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน 

กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปน

การฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิก

กลุมที่ดี 

-มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกัน

เปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามี

ความรับผิดชอบ 

-มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา 

เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การใหคะแนนการมีสวนรวมในชั้น

เรียนเพื่อเสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น 

ดานคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการใหความรู ในประเด็นปญหาทางจริยธรรมและ

กฎหมายในธุรกิจส่ือสารและธุรกิจสารสนเทศที่มีผลกระทบ

ตอโลก สังคม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  ซึ่งเกี่ยวของกับ

นวั ตก รรมสื่ อสารสั งคม  วิ ทยาศาสตร  เ ทค โน โลยี 

คอมพิวเตอร รวมทั้งเกี่ยวของกับบทบาท ภารกิจ ความ

รับผิดชอบและบทลงโทษของผูสรางสรรค 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1. คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
       นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได

อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม ยิ่งไปกวานั้นการเปนนักการสื่อสารยังเปนเรื่องของการ

มีปฏิสัมพันธกับบุคคลในหลายระดับ ซึ่งสงผลใหการมีวินัยและความรับผิดชอบ ตลอดจนความ

ซื่อสัตย การมีภาวะผูนําและการมีจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพไดกลายมาเปนหลักคุณธรรมที่สําคัญ 

อาจารยที่สอนในแตละวิชาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ 

ส่ิงตางๆตอไปนี้ทั้ง 5 ขอ เพื่อใหนิสิตสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการที่

ศึกษาไดอยางเหมาะสมตอไป อีกทั้งอาจารยผูสอนจําเปนตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม

อยางนอย 5 ขอตามที่ระบุไว 

        (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

        (2) มีวนิยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชพีและสังคม 

        (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและจัดลําดับความสาํคัญ พรอมบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม 

        (4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย ตลอดจนเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

        (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 
     2.1.2. กลยุทธการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
      กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา

ตองมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการ

เปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน 

เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก

รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทํา

ประโยชนแกสวนรวม อยางไรก็ตามในการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมนั้นจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
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        2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                    - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 

                   - ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

                   - ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

                   - ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

                   - ประเมินจากการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2.2. ความรู 
      2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู 
       นิสิตตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

กลาวคือ นิสิตตองมีความรูในสาขาวิชาอยางเปนระบบ ตระหนักในองคความรูของสาขาวิชาอื่นที่

เกี่ยวของ มีความคุนเคยกับพัฒนาการลาสุดของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่ศึกษา และ

ตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิคขอบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุงเทคนิคตางๆใน

งานวิชาชีพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งทั้งหมดนี้เปนสิ่งจําเปนที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบ

อาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมส่ิงตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนแนวคิด เทคนิค/

วิธีการที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของ 

- การสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสาร และกระบวนการจัดการการ

ส่ือสารทั้งระบบ  

- แนวคิดเกี่ยวกับระบบนวัตกรรม ประเภท องคประกอบและการจัดการ

นวัตกรรม ตลอดจนรูปแบบการแพรกระจายนวัตกรรมที่เหมาะสมทั้งในบริบททองถิ่น ภูมิภาค ชาติ

และนานาชาติ 

- พัฒนาการสื่อ และระบบโครงสรางสถาบันสื่อ และองคกรธุรกิจที่

เกี่ยวของ  

- แนวทางปฏิบัติงานทางการสื่อสารที่ครอบคลุมต้ังแตข้ันการศึกษาขอมูล

เบื้องตน วางแผน ไปจนถึงขั้นของการนําเสนอผลงานเชิงนวัตกรรมที่เปนรูปธรรม พรอมประเมินผล 

- เทคนิคการออกแบบและสรางสรรคชิ้นงาน และเทคนิคการนําเสนอ 

- เทคนิคการวิเคราะหผูรับสาร/ผูสงสาร 

- กระบวนการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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(2) มีความตระหนักถึงบทบาท/อิทธิพลของสื่อและการสื่อสารที่มีตอระบบ

เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 

(3) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการ

ทางการสื่อสารเพื่อพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือทางการ

ส่ือสารตางๆที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาและนวัตกรรมในแตละประเภท 

(4) มีความสามารถในการประยุกตใชหลักการ ความรู เทคนิค/วิธีการตางๆ

ทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาและตอยอดแนวคิดเพื่อการออกแบบ สรางสรรคชิ้นงานและ/หรือ

โครงการทางการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับลักษณะนวัตกรรมและระบบ

อ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

(5) มีความสามารถในการวิเคราะหออกแบบ ปรับปรุงและหรือประเมินรูปแบบ

การสื่อสารไดอยางเหมาะสมตรงตามเปาหมายของการเผยแพรนวัตกรรม 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมโดยเฉพาะงานวิจัย

และวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก สามารถเล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวของกับแนวทางการเผยแพร/ส่ือสาร

นวัตกรรม รวมทั้งไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  

(7) มีประสบการณในการออกแบบ สรางสรรคชิ้นงานหรือโครงการที่เกี่ยวของกับ

การสื่อสารนวัตกรรมที่สามารถใชงานไดจริง 

(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมกับความรูใน

ศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสมและสะทอนผลการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
      2.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
        เนนใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยการใชปญหาเปน

พื้นฐาน เรียนรูผานโครงงาน รวมทั้งเรียนรูจากสถานการณจริง ทั้งการเรียนรูในชั้นเรียน แหลงฝก และ

ชุมชน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา 

การวิเคราะห และทํากรณีศึกษา ตลอดจนการนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจเพื่อการเรียนรูรวมกันของ

กลุม ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
     2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

       (1) การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

       (2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 

       (3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
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       (4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

       (5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
2.3. ทักษะทางปญญา 
      2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
       (1) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาและ

พัฒนางานไดอยางสรางสรรค 

       (2) สามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาที่ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 

       (3) สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูการฝกประสบการณ

ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 

       (4) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมทางการสื่อสารจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของมาพัฒนาทักษะการทํางานเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมของตนเองไดอยางมีประสิทธิผล 

       (5) สามารถนําเสนอชิ้นงานที่สะทอนทักษะการสรางสรรคที่เห็นไดอยางเปนรูปธรรม

และมีประสิทธิภาพ 
      2.3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 
       (1) กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจส่ือ การสื่อสาร โครงการรณรงคทางการสื่อสารนวัตกรรม 

และการวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ 

       (2) การอภิปรายเปนกลุม 

       (3) การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควาหรืองานเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

       (4) การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบการที่มีความสําเร็จในอาชีพ 

       (5) กําหนดใหมีรายวิชาที่ตองใชทักษะการคํานวณ เชน กลยุทธการจัดการ วิชาการ

วางแผนและบริหารโครงการ  

       (6) กําหนดใหมีรายวิชาที่มุงเนนการใชทักษะกระบวนการคิดในการเรียนรูเชน 

วิชาการ บูรณาการสื่อเพื่องานสรางสรรค หรือวิชาการคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมสื่อสาร เปนตน 
     2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
      การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด การแกไข

ปญหาและทักษะการคํานวณ เชน 

      (1) การสอบวดัความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 

      (2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษา

คนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา 

การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม และการสัมมนาประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 
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และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช

แบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
       (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของ

ตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

       (2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และตรงตาม

มาตรฐานสากล 

       (3) สามารถจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร 

       (4) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายได

อยางมีประสิทธิภาพ 

       (5) มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม มี

ความคิดริเร่ิมในการคิดวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ 

       (6) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานใน

องคกรและกับบุคคลทั่วไป และสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไป

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
     2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (1) กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน 

ผูเรียนกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของ (ลูกคา) 

      (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีมเพื่อสงเสริมการแสดงบทบาท

ของการเปนผูนําและผูตาม 

      (3) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหทํางานเปนทีมและการ

แสดงออกของภาวะผูนําหลากหลายสถานการณ 

      (4) การใชรูปแบบของกิจกรรมกลุมเพื่อผลักดันใหเกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูเรียนและผูสอนอันจะไปสูการฝกที่จะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ตลอดจนกลา

แสดงความคิดเห็นของตน และพรอมที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
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       2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

         ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม

ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวน

ชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล ตลอดจนความตรงตอเวลาในการสงงาน เขาชั้นเรียนและมีสวนรวม

ในกิจกรรม 
2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (1) มีทักษะในการใชเครื่องมือทางการสื่อสารที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการ

ดําเนินงานโครงการทางการสื่อสารนวัตกรรม 

       (2) สามารถนําเสนอขอคนพบเพื่องานการออกแบบ สรางสรรคโดยใชสารสนเทศทาง

คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอประเด็นที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

       (3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา พรอม

ทั้งเลือกใชรูปแบบเพื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

       (4) สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร ตลอดจนเครื่องมือตางๆ

ทางการสื่อสารไดอยางเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

       (5) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การแปล

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

       (6) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟง การพูด การอาน และการเขียน

อยางมีประสิทธิภาพ 
      2.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวาง

บุคคลทั้งการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลที่

เกี่ยวของในสถานการณที่หลากหลาย 

       (2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

       (3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือก

สารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง และ

เนื้อหาที่นําเสนอ 



217 
 

       2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         (1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบสังเกต และแบบ

ประเมินทักษะการฟง พูด อานและเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

         (2) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และการ

วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

         (3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
      2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
       สามารถปฏิบัติทักษะเชิงวิชาชีพการสื่อสารโดยใชศาสตรและศิลปทางการสื่อสาร 

ศาสตรและศิลปทางการออกแบบและสรางสรรค ศาสตรการจัดการนวัตกรรม รวมทั้งศาสตร

ทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งดานการบริหารจัดการการ

ส่ือสาร การจัดการนวัตกรรม รูปแบบการสื่อสารเผยแพรนวัตกรรมที่เหมาะสม การผลิตสื่อ/

เครื่องมือทางการสื่อสารรูปแบบตางๆเพื่อการพัฒนา โดยใหอยูบนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กฎหมาย คุณธรรม/จริยธรรมที่เกี่ยวของ 

      (1) สามารถผลิตชิ้นงานที่สะทอนถึงประสิทธิผลของการเลือกใชเสียง ภาพ และ/หรือ

การเขียนขอความตางๆเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

      (2) สามารถผลิตชิ้นงานที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการที่ครอบคลุมทั้งในมิติของ

เทคโนโลยีการผลิตสื่อ ระบบ เทคนิค และแนวทางการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 

      (3) สาธิตแนวทางการออกแบบและพัฒนาแนวคิดเชิงสรางสรรค และมุมมองทางการ

ส่ือสารในดานตางๆที่เปนผลมาจากการใชกลยุทธทางการวิจัย 

      (4) ผลิตชิ้นงานซึ่งสะทอนถึงความเขาใจในรูปแบบการนําเสนอและโครงสรางของสื่อ 

กลุมผูรับสารและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมบนฐานทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

      (5) ริเร่ิม พัฒนา และเขาใจในเรื่องของความแตกตาง ตลอดจนสามารถสรางสรรคงาน

ในรูปแบบ/วิธีการที่หลากหลายไมวาจะเปนงานเขียน งานนําเสนอดานการพูด งานนําเสนอผาน

ภาพ ภาพและเสียง งานนําเสนอดานเสียงหรืองานนําเสนอผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 

      (6) สามารถปรับเปลี่ยน/ดัดแปลง สรางสรรค และใหความสําคัญตอผลการผลิตที่

ตอบสนองกับกลุมผูรับสารและรูปแบบการสื่อสาร/ส่ือที่มีความหลากหลาย 
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      2.6.2 กลยุทธการสอนที่จะใชในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
       กลยุทธการสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีหลากหลายกลยุทธ โดยเนนที่ข้ันตอน

การพัฒนาทักษะของผูเรียนตั้งแตการใหฝกเก็บรวบรวมขอมูล วางแผน วิเคราะหตลาด ออกแบบ

และสรางสรรคงาน ตลอดจนฝกปฏิบัติการนําเสนอและถายทอดงานในบริบทของผูรับสารที่

แตกตางกันทั้งนี้การฝกหัดและการปฏิบัติจะอยูภายใตการแนะนําของผูสอน จนถึงการปฏิบัติอยาง

เปนอิสระ ทั้งนี้จะเนนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การเรียนรูจากกรณีศึกษา การเรียนรู

ผานโครงงานตามความตองการของภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของ รวมถึงการเรียนรูในรายวิชา

การศึกษาเฉพาะบุคคล และสหกิจศึกษา 
      2.6.3 กลยุทธการประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผูเรียน 
       เปนกลยุทธการประเมินทักษะทางวิชาชีพอยางเปนองครวม นั่นคือ การประเมินทักษะ

ที่บูรณาการทั้งความรู ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพกับผูใชบริการ 

เชน 

       (1) การประเมินทักษะการปฏิบัติในสถานการณที่หลากหลายและในสถานการณจริง

ภายใตรายวิชาสหกิจศึกษา 

       (2) การสังเกตการณปฏิบัติการเชิงวิชาชีพในหนวยงาน 

       (3) การประเมินจากขอมูลสะทอนกลับ (feedback) จากตัวแทนหนวยงานภาครัฐ/

เอกชนที่รับนิสิตเขาไปปฏิบัติงาน 

       (4) การประเมินแผนการสื่อสารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ / การประเมินโครงการ

พัฒนาการสื่อสารนวัตกรรม  

       (5) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการคิดสรางสรรค ออกแบบและ

ผลิตในรายวิชาตางๆที่เกี่ยวของ 

       (6) ผลจากการดําเนินโครงงานการสื่อสารนวัตกรรมในรายวิชาการศึกษาเฉพาะ

รายบุคคล 

      หมายเหตุ: สําหรับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในแตละดานนั้นเพื่อใหเกิดการ

ประเมินที่จะสามารถนําไปใชเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพนั้น ในสวนของ

การประเมินผลการเรียนรูจําเปนตองใหความสําคัญกับแนวคิดในสวนของการประเมินตามสภาพ

จริง โดยครอบคลุมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรูใน 3 ลักษณะคือ  

      (1) การใชผูประเมินหลายคน  

      (2) การใชวิธีการหรือเครื่องมือในการประเมินหลายชนิด และ  

      (3) การประเมินหลายๆครั้ง ตลอดระยะเวลาของการเรียนรู 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุมวิชาภาษา 
มศว 111   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

SWU 111 Thai for Communication 

 ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียน

พรรณนาความ สรุปความ ยอความ ขยายความ และการสังเคราะหความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝก

ปฏิบัติการใชภาษาเพื่อส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน      3(2-2-5) 

SWU 112 Thai Literary Review 

  ศึกษากระบวนการคิด การถายทอดความรู ภูมิปญญา คุณคาของภาษาและ

ความเปนไทยในงานวรรณกรรม  ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต รวมสมัย รอยแกว

หรือรอยกรอง ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1   3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I  

  พัฒนาทักษะทางดานภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยเรียนรู เขาใจ 

และฝกทักษะภาษาดานการฟง พูด อาน เขียน และคําศัพทในชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการ

เรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน  สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน  นําภาษาอังกฤษไป

ใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป 

 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2   3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II 

  พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรูเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน 

โดยฝกทักษะภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ดวยสื่อกระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยี

สารสนเทศที่หลากหลาย  สงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งพาตน สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชใน

การสรางความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
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มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1    3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I 

  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมี

วิจารณญาน  เรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางดาน

ภาษาผานสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน  เรียนรูวิธีการนําความรู

และกระบวนการเรียนรูภาษาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา  เพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิต และเพื่อพัฒนาตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 

 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2    3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II 

  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน และดานการคิดอยางมี

วิจารณญาน  เพิ่มพูนทักษะและประสบการณการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษา

นานาชาติ  พัฒนาการนําเสนอขอมูลและความคิด  สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อและ

กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน นําความสามารถทางภาษาและการ

จัดการกระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสําหรับการพัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยั่งยืน 

 

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU 131 French for Communication I  

  ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการ

ฟง พูด อาน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป 

 

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU 132 French for Communication II 

บุรพวิชา : มศว 131 

  ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องตน ตอจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการ

ส่ือสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ใน

สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น 
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มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU 133 German for Communication I 

  ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการ

ฟง พูด อาน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป 

 

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU 134 German for Communication II 

บุรพวิชา : มศว 133 

  ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการ

ส่ือสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ใน

สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานใน

การเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น 

 

มศว 135 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I 

  ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด 

อาน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย

ทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

มศว 136 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU 136 Chinese for Communication II 

  ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่

หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน

ภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น 
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มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร 1     3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I 

  ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง 

พูด อาน และเขียน เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป 

 

มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร 2     3(2-2-5) 

SWU 138 Japanese for Communication II 

  ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร ตอจากวิชาภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 

1 เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่

หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียน

ภาษาญี่ปุนในระดับที่สูงขึ้น 
 
2. กลุมวิชาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี
มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ      3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills 

  ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร  พัฒนาทักษะในการสืบคน

และอางอิงขอมูล  การใชซอฟตแวรตาง ๆ  และการจัดการความรูจากเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อ

การเรียนรูตลอดชีวิต  ตลอดจนฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ  โดยตระหนักใน

จรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

มศว 142 วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment 

 ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี 

ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญของการอยูรวมกันอยางสมดุล  รวมทั้งศึกษา

ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ  

เพื่อปลูกฝงใหตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติส่ิงแวดลอม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติ

สุขอยางยั่งยืน 
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มศว 143 พลังงานทางเลือก      3(2-2-5) 

SWU 143 Alternative Energy 

  ศึกษาผลกระทบจากการใชพลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวของกับปรากฏการณโลก

รอน ภาวะ เรือนกระจก และความไมยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความสําคัญของการใช

พลังงานทางเลือก  การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่มีตอการจัดการพลังงานใหมีความเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  การ

สรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นในระบบพลังงาน  การสรางภูมิปญญาและเทคโนโลยีในการใชทรัพยากรที่

มีอยูในทองถิ่น เพื่อสงผลตอการดําเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน 

 

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life 

  ศึกษาคณิตศาสตรกับการใชเหตุผล  ความรูทางสถิติ  คณิตศาสตรสําหรับ

ผูบริโภค  คณิตศาสตรกับศิลปะ  คณิตศาสตรกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน  และเปนฐาน

ความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล  การเรียนรูและการดํารงชีวิตในสังคม 

 

มศว 145 สุขภาวะและวถิีชีวิตเชงิสรางสรรค     3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 

  ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองครวม การบูรณาการแนวคิด

ดังกลาวเขากับวิถีชีวิต  โดยเนนการสรางเสริมศักยภาพสวนบุคคลของนิสิต ใหสามารถพัฒนา

สมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใชวิถีชีวิตในเชิงสรางสรรคไดอยาง

เหมาะสมกับบริบททางสังคม 

 

มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ พลงังาน และจิต  3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit 

  ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสที่เปนความจริงของธรรมชาติ เชน ทฤษฎีของ

กาลิเลโอ   กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอนสไตน ทฤษฎีนสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎี

ฟสิกสควอนตั้ม  ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส  นําไปสูความเขาใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน 

และความจริงแทของจิต 
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3. กลุมวิชาศลิปศาสตร 
มศว 151 การศึกษาทัว่ไปเพื่อพฒันามนุษย     3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development  

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางดาน

มนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร ศาสตรและศิลป  โดยเนนการพัฒนาศักยภาพการรับรู

และการสื่อสาร  การแสวงหาความรู  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชานปญญา ใหสามารถคิด

วิเคราะห สังเคราะห และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา  เพื่อใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 

มศว 251 มนุษยกับสังคม       3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society  

 ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยและสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุง

ใหผูเรียนมีความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนําความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสังคม  มี

ความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ 

และอารยธรรมของมนุษย   มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคมและธรรมชาติส่ิงแวดลอมอยาง

สันติ ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม   

 

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

 ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหาประสบการณและคุณคาของ

สุนทรียะที่มีตอการดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ 

ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม  สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรู ส่ือและประสบการณที่หลากหลาย 

 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

 ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่

ดีงาม มีวินัย รูกาลเทศะ ทั้งในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรมความเปนไทยทามกลางกระแสสังคมโลก  ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูและ

ประสบการณที่หลากหลาย 
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด     3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

  ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและ

ตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาที่เปนกระบวนการคิดที่สัมพันธกับชีวิต สังคม 

ธรรมชาติส่ิงแวดลอม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ มีคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม    3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 

  ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม  สรางเสริมใหเปนผูใฝรูความจริงและคิดอยางมี

เหตุผล  ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับตนเอง ผูอ่ืน และบริบท

ที่เกี่ยวของ ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

 

มศว 354 มนุษยกับสันติภาพ        3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace 

  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแยงในชีวิตครอบครัว 

ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผูที่มีอุดมการณ  ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของ

มวลมนุษยชาติ  

 

มศว 355 พุทธธรรม       3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism 

  ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม  ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพื่อเปน

แนวทางไปสูการดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา  มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา     3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers 

  ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเนนการศึกษา

ในเชิงคิด วิเคราะหที่กอใหเกิดพลังปญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะชวย

พัฒนาการดําเนินชวีิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ  
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มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค     3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity  

  ศึกษา คนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความ

งามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนําไปสูการ

สรางสรรคในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใชกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย 

 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนษุย     3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit 

  ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีที่กวางและหลากหลาย  ดนตรี

จากอดีตและรวมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน ดนตรีที่พัฒนาจาก

อดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

 

มศว 361 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อนสังคม    3(2-2-5) 

SWU 361 History and Effect on Society 

  ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร  ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตร

สากล ที่พฒันาจากกระบวนการคิดของมนษุย ประวัติศาสตรที่เปนพลังขับเคลื่อนสังคม 

ประวัติศาสตรการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

 

มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม      3(2-2-5) 

SWU 362 Man and ICivilization 

  ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ต้ังแตยุค

โบราณถึงปจจุบัน  ตลอดจนการแพรขยายและการถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตางๆ 

ซึ่งมีผลตอสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปจจุบัน  รวมทั้งการศึกษาใน

สวนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย    ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมโลก 
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มศว 363 มนุษยกับการเมือง      3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics 

  ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษยและสังคมการเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  

องคกรที่ใชอํานาจการปกครอง  การรวมกลุมทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรม

และพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ  โดยเนนระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมาย

ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

  

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน     3(2-2-5) 

SWU 364  Economy in Globalization 

  ศึกษาพื้นความรู เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพ

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต  

ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธขององคกรธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

 

มศว 365  หลักการจัดการสมัยใหม      3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management 

  ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม แนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการองคกร การจัดการทรัพยากรขององคกร  ประเด็นตางๆที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวโนมในการ

จัดการสมัยใหม การจัดการที่เกี่ยวของกับคน ภาวะผูนํา การพัฒนาองคกร และการพัฒนาสังคมที่

กาวหนาและสันติสุข 
 
มศว 366 จิตวิทยาสังคม       3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology 

  ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม ตัว

แปรตางๆทางสังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย โครงสรางทางสังคม  

กระบวนการตางๆทางสังคมเจตคติ การรับรูทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความกาวราว 

พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ  และแนวทางการแกไขปญหา

ความขัดแยงทางสังคม  
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มศว 367 กฎหมายทัว่ไป       3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies 

  ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธระหวาง

กฎหมายกับศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมูของกฎหมาย  

กฎหมายสําคัญที่จําเปนตองรูในการดําเนินชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู และสื่อที่หลากหลาย  

 

มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี   3(2-2-5) 

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 

 ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวย

กระบวนการตาง ๆ การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ชุมชนซึ่งเกี่ยวของกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธกับชุมชน

และสิ่งแวดลอม โดยเนนกระบวนการเรียนรูและ ส่ือที่หลากหลาย 

 

มศว 372 ภูมิปญญาทองถิน่      3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom 

  ศึกษาและคนควาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชุมชน ภูมิปญญาที่เกิดจาก

กระบวนการคิด      การเรียนรู การพัฒนาดวยการกระทําและปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาใน

การดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืน ภูมิปญญาในการอยูรวมกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาในการ

แสวงหาคุณคาและตัวตนในความเปนมนุษย โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย  

 

มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน       3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community 

 ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาภูมิลักษณชุมชน ภูมิลักษณที่แสดงความเปนทองถิ่น 

ลักษณะเฉพาะ และความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร พื้นที่ทาง

วัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเนน

กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย  
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มศว 374 สัมมาชพีชุมชน       3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community 

  ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสรางสัมมาชีพที่เขมแข็ง ปลูกฝง 

สรางสํานึก และสรางความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน

กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย  

  

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการชุมชน    3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management 

  ศึกษาคนควา ปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน 

บริหารจัดการบนความถูกตองและนิติธรรม ความโปรงใสเชื่อถือได การอธิบายตรวจสอบได การมี

สวนรวม การรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให

เขมแข็งและยั่งยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย 

 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะ 

 

นว 101  สังคมดิจิตอลและนิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

CS  101 Digital SoICety and Cultural Ecology  

  ศึกษาคนควาและวิเคราะห หลักการแนวคิด ประสบการณและประเด็นตางๆ 

ทางดานสังคมดิจิตอลและนิเวศวิทยาเชงิวัฒนธรรม ประเด็นสังคมดิจติอลในกระแสโลกาภิวัตน ที่

กระทบตอนเิวศวิทยาเชงิวัฒนธรรม ซึง่เกีย่วของกับธรรมชาติ สภาพแวดลอม วัฒนธรรม ความดี

งาม อัตลักษณ ศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทัง้การรายงานและนําเสนอรวมกนั 

 

นว 102    สุนทรียศาสตรรวมสมัย      3(2-2-5) 

CS 102  Contemporary Aesthetics        

  ศึกษาคนควาและวิเคราะห หลักการหลักการแนวคิด  ประสบการณและประเด็น

ตางๆ ทางดานสุนทรียศาสตรรวมสมัย ทั้งสุนทรียศาสตรตะวันตก ตะวันออก และไทย วิเคราะหใน

เชิงสหวิทยาการที่สัมพันธกับ ความงามรวมสมัยทั้งกระแนสมัยใหม และหลังสมัยใหม ที่มี

ผลกระทบตอนวัตกรรมสื่อสารสังคม ศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทั้งการรายงานและนําเสนอ

รวมกัน 
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นว 103  จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายสารสนเทศ   3(2-2-5) 

CS 103  Ethic and Law Issue Information Technology      

                         ศึกษาคนควาและวิเคราะหประเด็นปญหาทางจริยธรรมและกฎหมายในธุรกิจ

สารสนเทศ  ทีม่ีผลกระทบตอโลก สังคม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  ซึ่งเกี่ยวของกับนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี คอมพวิเตอร เกี่ยวของกบับทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบและ

บทลงโทษของผูสรางสรรค  จิตสํานึกสาธารณะ ศึกษาคนควาและสมัมนา พรอมทั้งการรายงาน

และนําเสนอรวมกนั 

 

นส 101  นวัตกรรมสื่อสาร       3(3-0-6) 

IC  101  Communication Innovation     

  ศึกษาทฤษฎหีลักการการนาํนวัตกรรมสื่อสารมาใชในองคกรประเภทตางๆ โดย

เนนในเรื่องกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสือ่สาร การนําไปใชประโยชน การปรับตัวเพื่อรองรับ

นวัตกรรมสื่อสารขององคกรและผูที่เกีย่วของ โดยวิเคราะหนวัตกรรมสื่อสารควบคูกับจริยธรรมใน

สังคม 

 

นส 102  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา   3(3-0-6) 

IC 102  Introduction to Development Communication  

ศึกษาคนควา และวิเคราะหเกี่ยวกับความรูเบื้องตนในศาสตรทางดานการสื่อสาร

เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาดานตางๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรม โดย

การศึกษาคนควาจากงานวิจัย และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา พรอมทั้ง

การรายงานและนําเสนอรวมกัน” 
 

คส 101  ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

CC 101  Computer Mediated Communication    

ศึกษาคนควาและวิ เคราะหหลักการใช ส่ือคอมพิวเตอร เพื่อการสื่อสาร 

องคประกอบการสื่อสารดวยสื่อคอมพิวเตอร พฤติกรรมการติดตอส่ือสาร ส่ือกลางในการ

ติดตอส่ือสาร สังคมเชิงปฏิสัมพันธ จริยธรรมการสื่อสาร ศึกษาและวิเคราะหดวยกระบวนการ

ศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทั้งรายงานและนําเสนอรวมกัน รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่กระตุนใหผูเรียนสามารถพัฒนาชิ้นงานโดยการใชส่ือคอมพิวเตอรเพื่อส่ือสารกับกลุมเปาหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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อส 201  แนวคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล    3(2-2-5) 

ID  201  Digital Media Design Concept  

ศึกษาและพฒันาแนวความคิดและกระบวนทัศนสําหรับนวัตกรรมสือ่สารสังคมใน

ระบบดิจิตอลเพื่อสรางสรรคงานออกแบบใหทนัตอการพฒันาสื่อในระดับสากล โดยมีกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ชวยกระตุนใหผูเรียนสะทอนทกัษะการสรางสรรคที่เหน็ไดอยางเปนรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพ 

 

กธ 201  พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ      3(2-2-5) 

CB201  End User Behavior      

ศึกษาคนควาและวิเคราะหหลักการ แนวคิด ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูใชสารสนเทศ โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูใชสารสนเทศ  ปจจัยที่

เกี่ยวของกับตัวบุคคล ส่ิงจูงใจ ทฤษฎีของการเรียนรู ทัศนคติคานิยม รวมถึงอิทธิพลทางสังคมและ

วัฒนธรรมประเพณีตางๆ ศึกษาและวิเคราะหดวยกระบวนการศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทั้ง

รายงานและนําเสนอรวมกัน 

 

ภส 201  ส่ือดิจิตอลกับสังคม      3(3-0–6) 

CD 201  Digital Media and SoICety 

ศึกษา คนควา วิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสือ่และภาพยนตรกับสังคม 

และวัฒนธรรมในยุคปจจุบัน ตลอดจนอทิธิพลของสื่อดิจิตอล และภาพยนตรที่มีตอสังคม 

วัฒนธรรม และผูเสพในยุคหลังทนัสมัย รวมทั้งขอจาํกัดและอิทธิพลของวัฒนธรรม การเมือง และ

สังคม ตอการผลิตงานสื่อดิจิตอล และภาพยนตร  ทั้งนี้โดยมุงศึกษาและวิเคราะหดวยกระบวนการ

ศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทั้งรายงานและนาํเสนอรวมกัน 

 

 

นส 201  ความรูเบื้องตนดานสื่อสารมวลชนและสือ่ดิจิตอล    3(3-0-6) 

IC 201  Introduction to Mass Communication and Digital Media 

               ศึกษาคนควา วิเคราะห และวิพากษองคความรูดานสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิตอล 

และทําความเขาใจองคประกอบและกระบวนการทํางานของสื่อแตละประเภท เพื่อสรางสรรคและ

ยกระดับระบบสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิตอลไทยใหกาวทันในระดับสากล 
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเอก 

 
คําอธิบายวิชาเอกบังคับ 
นส 111            ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร     3(2-2-5) 

IC  111    Theory and Communication Behavior 

              ศึกษาแนวคิดทฤษฏีการสื่อสารตามแบบจําลองการถายทอดขอมูลขาวสาร

(Transmission Model) และแบบจําลองเชิงวัฒนธรรม (Cultural Model) โดยเนนอิทธิพลของสื่อ

อยางเชื่อมโยงกับการพัฒนาในสังคมทันสมัยและหลังทันสมัยนิยม การนําทฤษฏีการสื่อสารมา

อธิบายพฤติกรรมการสื่อสารทางดานสังคมวัฒนธรรม สังคมวิทยาและจิตวิทยา และการศึกษา

หลักการและแนวทางการพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมการสื่อสารที่เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนา 

ทั้งนี้มุงศึกษาและวิเคราะหดวยกระบวนการศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทั้งรายงานและ

นําเสนอรวมกัน 

 

นส 251      การคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมสื่อสาร       3(2-2-5) 

IC  251   Creative thinking for Communication Innovation 

ศึกษาแนวคิดในสารสาระดานตางๆของสังคม ที่มีความเกี่ยวของ และเอื้อตอการ

เกิดแนวทางในการสรรสรางความคิดที่มีความแปลกใหม ทันสมัยตอภาวการณปจจุบัน โดยอาศัย

แนวคิด ทฤษฎีสมัยใหม และหลังสมัยใหมเปนแนวทางการสรางสรรค ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนเกิด

ความเขาใจและไดฝกปฏิบัติการคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารที่เหมาะสมในบริบท

สังคมไทย 

 

นส 252  การผลิตสื่อเบื้องตน      3(2-2-5) 

IC  252  Introducation to Media Production 

ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตรายการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

การใชเครื่องมือเพื่อการผลิตทั้งในสวนของการผลิตนอกหองผลิตรายการและในหองผลิตรายการ 

โดยสามารถบูรณาการเทคโนโลยีตางๆ ไดอยางเหมาะสมกับรูปแบบของสื่อและการนําเสนอ ฝก

ปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะการใชเครื่องมือและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ 
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นส 253  การบูรณาการสื่อเพื่องานสรางสรรค                    2(1-2-3) 

IC  253  Integrated Media for Creativity Works 

         การผสานแนวความคิด การเลือกใชส่ือในรูปแบบตางๆเชิงบูรณาการ โดย

การศึกษาขอดี ขอดอยของสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อนําสื่อที่มีอยูมาบูรณาการใชในการสรางสรรค

การนําเสนอแนวคิดไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจและไดฝกปฏิบัติ

วางแผนการบูรณาการสื่อเพื่องานสรางสรรคที่มีประสิทธิภาพ 

 

นส 261     การจัดการการสื่อสาร      2(1-2-3) 

IC  261    Communication Management 

                 ศึกษาหลักและเทคนิคการบริหารจัดการการสื่อสาร ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง

ศึกษาแนวคิด ความหมาย ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการสื่อสารตั้งแตระดับชุมชนไป

จนถึงระดับประเทศ กระบวนการในการวางแผน การจัดการ และประเมินผลรูปแบบการจัดการ

ส่ือสารเพื่อการพัฒนาในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานการเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ

การศึกษา เปนตน โดยเรียนรูผานกรณีศึกษาและฝกปฏิบัติการวางแผนการจัดการการสื่อสารที่

เหมาะสมกับบริบทการเรียนรูของผูเรียนแตละคน เพื่อใหเกิดความเขาใจและประยุกตใชในแตละ

กลุมสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

นว 202  งานวิจัยและการประยุกตใชความรู    3(2-2-5) 

CS 202  Research and Knowledge Application 

บุรพวิชา : มศว 144 

                  ศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสื่อสารและสื่อดิจิตอลในปจจุบัน โดยมุง

ใหผูเรียนฝกอาน วิเคราะห สังเคราะหความรูจากผลงานวิจัย และรูจักการนําประโยชนจากงานวิจัย

มาใชได นอกจากนั้นยังมุงเนนการศึกษาวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ในการทําวิจัย แนวความคิดของ

การทําวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอ  โดยใหมีการฝกปฏิบัติเพื่อ

สะทอนความสามารถในการประยุกตใชทักษะทางการวิจัยเพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนางานการ

วิชาชีพดานสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
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นว 372  สหกิจศึกษา       6 หนวยกิต 

CS 372              Cooperative Education 

    การศึกษาที่จัดใหผูเรียนไดรับการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา

ประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอยางมีระบบ ดวยความรวมมือจาก

สถานประกอบการและทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนระบบการศึกษาที่ผสานการเรียนกับการ

ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน พรอมเสริมทักษะและประสบการณใหพรอมที่จะเขาสู

ระบบการทํางาน 

 

นว 481  การศึกษาเฉพาะรายบุคคล                   3(2-2-5) 

IC  481  Independent study 

ผูเรียนนําประสบการณที่ไดเรียนรูในวิชาตางๆ หรือจากการฝกปฏิบัติในสถาน

ประกอบการในระดับอาชีพที่นักศึกษาสนใจ มากําหนดหัวขอเพื่อการศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับ

รูปแบบของการจัดการการสื่อสารตามกลุมวิชาของตนเอง โดยนําเสนอรายงานตามขอเสนอแนะ

ของอาจารย หรือศึกษาและผลิตโครงงานเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม 

     
คําอธิบายวิชาเอกเลือกสาขาการสื่อสารนวัตกรรม                        
นส  112 นวัตกรรมเบื้องตน                                         3(3-0-6) 

IC   112 Principles of Innovation 

  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีนวัตกรรม ประเภทและองคประกอบของนวัตกรรมในดาน

ตางๆ วงจรชีวิตของนวัตกรรม อิทธิพลของนวัตกรรมกับการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน ระบบ

นวัตกรรมและเครือขายวิสาหกิจทั้งในระดับทองถิ่น ชาติและนานาชาติ รวมถึงการจัดการองค

ความรูและการเรียนรูในองคกรเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม 

 

นส  211     เทคนิคการวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการสื่อสารนวัตกรรม            3(2-2-5) 

IC   211     Audience Analysis Techniques for Innovative Communication 

บุรพวิชา : มศว 144 และ นว 202 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาบุคคลและสังคมวิเคราะหปจจัยทางจิตวิทยาที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการสื่อสารในรูปแบบที่แตกตางกันเพื่อทําความเขาใจทั้งในบริบทของผูสงสาร

และผูรับสาร พรอมฝกปฏิบัติการวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการสื่อสารนวัตกรรมเพื่อนํามาพัฒนา

งานทางการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นส  221     การจัดการนวตักรรม      3(2-2-5) 

IC   221     Innovation  Management 

  ศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม โดยเนนในเรื่องความสําคัญ

และองคประกอบของการจัดการนวัตกรรมในองคกรนวัตกรรมกับผูประกอบการ ตลอดจน

ความสําคัญของการสื่อสารกับการแพรกระจายนวัตกรรม โดยเฉพาะปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการ

ยอมรับนวัตกรรมในปจจุบัน เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และเห็นความสัมพันธของระบบ

การสื่อสารกับการจัดการนวัตกรรม เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผนการสื่อสาร

นวัตกรรมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 

 

กธ  226      ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ     3(3-0-6) 

IS   226      Management Information System 

ศึกษาคนควาและวิเคราะหหลักการ เครื่องมือ ประเด็นการบริหารระบบสารสนเทศ

ภายในองคกร ประเภทของระบบของขอมูลขาวสารในธุรกิจ ข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาระบบ การยอมรับนวัตกรรม การบริหารความ

เปลี่ยนแปลงในมุมมองของบุคคลในองคกรที่มีตอระบบสารสนเทศ จริยธรรมทางระบบสารสนเทศ 

ศึกษาและวิเคราะหดวยกระบวนการศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทั้งรายงานและนําเสนอรวมกัน 

 

นส  262    กลยุทธทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(2-2-5) 

IC   262     Strategic of Technological and Innovative Management 

 อธิบายความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการใชกลยุทธทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรม และเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อกําหนด 

กลยุทธทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ทั้งนี้จะมุงเนนการทําความเขาใจเกี่ยวกับ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระดับ ที่แตกตางกัน ทั้งในระดับบริษัท ระดับอุตสาหกรรม และ

ระดับประเทศ รวมทั้งใหความสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับการคนพบ การพัฒนา และการเผยแพร

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจ ตลอดจนการสรางแนวคิดในการประเมิน

เทคโนโลยีใหมและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจกระบวนการในการคนพบ พัฒนา

นวัตกรรมใหมๆโดยเฉพาะในกลุมนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี และเรียนรูผานกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ

ประเมินคุณคาของนวัตกรรมในแตละบริบท 
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นส  311     การโนมนาวใจ และการรณรงค     2(1-2-3) 

IC   311 Persuasion and Campaigns 

ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการโนมนาวใจ จิตวิทยาและการ

วิเคราะหกลุมเปาหมาย เพื่อนําหลักการมาประยุกตใชในการสรางสรรคสาระ และรูปแบบการ

นําเสนอที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูการมีอิทธิผลใหผูรับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความรูหรือ

ทัศนคติ หรือพฤติกรรม 

 

นส  321     การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่องานนวัตกรรม  3(2-2-5) 

IC   321 Integrated Marketing Communication for Innovation Market 

บุรพวิชา : มศว 144 นว 202 นส 211 และ นส 253 

  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดนวัตกรรม ตลอดจนแนวคิดดานการสื่อสาร

การตลาด การดําเนินการและการจัดการเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด  การวิเคราะหกลยุทธ

การสื่อสารการตลาด ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานสื่อสารการตลาด โดยเนนกรณีศึกษาที่

สะทอนภาพชัดเจนเกี่ยวกับการนําเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดประเภทตางๆมาใชในการ

ส่ือสารนวัตกรรมในยุคปจจุบัน พรอมฝกปฏิบัติการทางความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร

การตลาดที่เหมาะสมกับนวัตกรรมกําหนด เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและสามารถ

สรางสรรคงานการสื่อสารการตลาดนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

นส  356     เทคนิคการสรางสรรคงานการสื่อสารนวัตกรรม   3(2-2-5) 

IC   356     Creativity Techniques for Innovative Communication 

บุรพวิชา : มศว 144 นว 202 นส 211 และ นส 251 

ฝกปฏิบัติงานสรางสรรคเพื่อการสื่อสารนวัตกรรมที่ได รับมอบหมาย  โดย

ครอบคลุมทุกองคประกอบทางการสรางสรรคชิ้นงาน ตลอดจนเรียนรูหลักการ แนวคิด กลยุทธ และ

เทคนิควิธีการนําเสนองานทางการสื่อสารนวัตกรรมในแงมุมตางๆ ของการนําเสนอ พรอมฝกปฏิบัติ

ต้ังแตการการเตรียมการนําเสนอผลงาน หลักการเลือกใชส่ือเพื่อการนําเสนอแตละประเภท และ

นําเสนอทั้งดวยวาจา ลายลักษณอักษร ตลอดจนบุคลิกภาพในการนําเสนอผลงานที่เหมาะสม 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความใจที่ชัดเจนขึ้น และเกิดทักษะในการสรางสรรคชิ้นงาน  การ

แกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนทักษะในการถายทอดและนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 
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นส  361 การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม     3(2-2-5) 

IC   361 Social Marketing Communication 

บุรพวิชา : นส 102 

  ศึกษามิติตางๆของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา

และสิ่งแวดลอม การขาดแคลนพลังงาน คานิยมของสังคม ตลอดจนความรับผิดชอบทางสังคมและ

จริยธรรม บทบาทของผูหญิงในสังคม มิติทางสุขภาพและโภชนาการ เพื่อนําไปสูการประยุกต

หลักการ แนวคิด และกระบวนการทางการตลาดมาใชในการวางแผน การตัดสินใจ และการดําเนิน

กิจกรรมตางๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทางสังคม ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจและ

ไดฝกปฏิบัติวางแผนการจัดการสื่อสารนวัตกรรมในลักษณะของการทํากิจกรรมการสื่อสาร

การตลาดเพื่อสังคมอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

นส  411 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

IC   411 Intercultural Communication 

ศึกษาและวิเคราะหภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรมและอัตลักษณในสังคมระดับ

ตางๆ ตลอดจนเรียนรูเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการรับรู มโนทัศน ทัศนคติ 

คานิยมของบุคคลและสังคมที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน รวมทั้งรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู/

วิพากษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลกระทบทางวัฒนธรรมและ/หรือการปรับตัวทาง

วัฒนธรรมที่เกิดจากสื่อมวลชน ตลอดจนศึกษาคิดคนกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสราง

ความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางบุคคลและสังคมตางวัฒนธรรม ทั้งนี้ใหผูเรียนเกิด

ความรูความเขาใจและรูจักการจัดการการสื่อสารเพื่องานนวัตกรรมในบริบททางวัฒนธรรมที่

แตกตางกันไดอยางเหมาะสมตอไป 

 

นส  421 การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ 3(2-2-5)  

IC   421 Strategic Planning and Management of Inovation Communication  

Projects 

บุรพวิชา : มศว 144 นส 102 นว 202 นส 211 และ นส 253 

  ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการสื่อสาร

นวัตกรรมเชิงกลยุทธ ตลอดจนทําความเขาใจขั้นตอนการวางแผนและกระบวนการในการกําหนด

ยุทธวิธีการสื่อสารนวัตกรรมอยางเปนระบบ  ทั้งนี้ครอบคลุมต้ังแตการวิ เคราะหปญหา 

สภาพแวดลอมทางการสื่อสาร การวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการสื่อสาร การกําหนดวัตถุประสงค 
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การสรางสารที่เหมาะสม การเลือกใชส่ือที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดการและการประเมินผล

โครงการและกิจกรรมการสื่อสารนวัตกรรมที่มีประสิทธิผล ผานการฝกปฏิบัติการวางแผนและ

บริหารโครงการสื่อสารนวัตกรรมที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการดานการสื่อสารนวัตกรรม และเกิดทักษะในการ

วาแผน และการจัดการอยางเปนระบบตอไป 

 

นส  422 การจัดการทรัพยสินทางปญญา     2(2-0-4) 

IC   422 Intellectual Property Management 

บุรพวิชา : นส 112 และ นส 221 

ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพยสินทางปญญา ความสําคัญของ

ทรัพยสินทางปญญาตอระบบเศรษฐกิจ การวางแผนงานทรัพยสินทางปญญาสําหรับธุรกิจ วัฏจักร

ของระบบทรัพยสินทางปญญาและการจัดการระบบทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย การใช

ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย เทคนิคการสรางศักยภาพและความไดเปรียบ

ทางการคาดวยการพัฒนานวัตกรรม การปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเมื่อมีการละเมิด 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยสินทางปญญา 

 

นส  463 การสื่อสารเพือ่บริหารการเปลี่ยนแปลง    2(1-2-3) 

IC   463     Communication for Change Management 

บุรพวิชา : นส 102 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ตลอดจนฝกการวิเคราะห

สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานขององคการภาครัฐ เอกชน และองคกรที่ไมแสวงหากําไร โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดความ

ตระหนักวา การกําหนดกลยุทธทางการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะเปนกลไกในการ

จัดการกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆไดอยาง

เหมาะสมตอไป 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา 
(Curriculum Mapping) 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
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(2) มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชพีและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนาํและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง

และจัดลําดับความสาํคัญ พรอมบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม 

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน รวมทัง้เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนษุย ตลอดจนเคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชพี 
ความรู 
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนแนวคิด เทคนิค/วิธีการที่

สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของ 

- การสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสาร และกระบวนการจัดการการสื่อสารทั้ง

ระบบ  

- แนวคิดเกี่ยวกับระบบนวัตกรรม ประเภท องคประกอบและการจัดการนวัตกรรม 

ตลอดจนรูปแบบการแพรกระจายนวัตกรรมที่เหมาะสมทั้งในบริบททองถิ่น ภูมิภาค ชาติและ

นานาชาติ 

- พัฒนาการสื่อ และระบบโครงสรางสถาบันสื่อ และองคกรธุรกิจที่เกี่ยวของ  

- แนวทางปฏิบัติงานทางการสื่อสารที่ครอบคลุมต้ังแตข้ันการศึกษาขอมูลเบื้องตน 

วางแผน ไปจนถึงขั้นของการนําเสนอผลงานเชิงนวัตกรรมที่เปนรูปธรรม พรอมประเมินผล 

- เทคนิคการออกแบบและสรางสรรคชิ้นงาน และเทคนิคการนําเสนอ 

- เทคนิคการวิเคราะหผูรับสาร/ผูสงสาร 

- กระบวนการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(2) มีความตระหนักถึงบทบาท/อิทธิพลของสื่อและการสื่อสารที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สังคม

และชุมชน 

(3) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางการสื่อสาร

เพื่อพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือทางการสื่อสารตางๆที่

เหมาะสมกับการแกไขปญหาและนวัตกรรมในแตละประเภท 

(4) มีความสามารถในการประยุกตใชหลักการ ความรู เทคนิค/วิธีการตางๆทางการวิจัย

เพื่อการพัฒนาและตอยอดแนวคิดเพื่อการออกแบบ สรางสรรคชิ้นงานและ/หรือโครงการทางการ

ส่ือสารนวัตกรรมไดอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับลักษณะนวัตกรรมและระบบอื่นๆที่เกี่ยวของ 

(5) มีความสามารถในการวิเคราะหออกแบบ ปรับปรุงและหรือประเมินรูปแบบการสื่อสาร

ไดอยางเหมาะสมตรงตามเปาหมายของการเผยแพรนวัตกรรม 
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(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมโดยเฉพาะงานวิจัยและ

วิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก สามารถเล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวของกับแนวทางการเผยแพร/ส่ือสาร

นวัตกรรม รวมทั้งไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  

(7) มีประสบการณในการออกแบบ สรางสรรคชิ้นงานหรือโครงการที่เกี่ยวของกับการ

ส่ือสารนวตักรรมที่สามารถใชงานไดจริง 

(8) สามารถบรูณาการความรูในสาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของไดอยางเหมาะสมและสะทอนผลการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
ทักษะทางปญญา 
(1) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาและพัฒนา

งานไดอยางสรางสรรค 

(2) สามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาที่ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 

(3) สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูการฝกประสบการณภาคสนาม 

และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถประยุกตใชนวัตกรรมทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานเพื่อการ

เผยแพรนวัตกรรมของตนเองไดอยางมีประสิทธิผล 

(5) สามารถนําเสนอชิ้นงานที่สะทอนทักษะการสรางสรรคที่เห็นไดอยางเปนรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพ 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนใน

กลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

(2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และตรงตาม

มาตรฐานสากล 

(3) สามารถจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร 

(4) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(5) มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม มีความคิด

ริเร่ิมในการคิดวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ 
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(6) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกร

และกับบุคคลทั่วไป และสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานได

อยางเหมาะสม 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือทางการสื่อสารที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการดําเนินงาน

โครงการทางการสื่อสารนวัตกรรม 

(2) สามารถนําเสนอขอคนพบเพื่องานการออกแบบ สรางสรรคโดยใชสารสนเทศทาง

คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอประเด็นที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา พรอมทั้ง

เลือกใชรูปแบบเพื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร ตลอดจนเครื่องมือตางๆทางการ

ส่ือสารไดอยางเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล การแปล

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

(6) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยาง

มีประสิทธิภาพ 
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 (1) สามารถผลิตชิ้นงานที่สะทอนถึงประสิทธิผลของการเลือกใชเสียง ภาพ และ/หรือการ

เขียนขอความตางๆเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(2) สามารถผลิตชิ้นงานที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการที่ครอบคลุมทั้งในมิติของ

เทคโนโลยีการผลิตสื่อ ระบบ เทคนิค และแนวทางการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 

(3) สาธิตแนวทางการออกแบบและพัฒนาแนวคิดเชิงสรางสรรค และมุมมองทางการ

ส่ือสารในดานตางๆ ที่เปนผลมาจากการใชกลยุทธทางการวิจัย 

(4) ผลิตชิ้นงานซึ่งสะทอนถึงความเขาใจในรูปแบบการนําเสนอและโครงสรางของสื่อ กลุม

ผูรับสารและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมบนฐานทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

(5) ริเร่ิม พัฒนา และเขาใจในเรื่องของความแตกตาง ตลอดจนสามารถสรางสรรคงานใน

รูปแบบ/วิธีการที่หลากหลายไมวาจะเปนงานเขียน งานนําเสนอดานการพูด งานนําเสนอผานภาพ 

ภาพและเสียง งานนําเสนอดานเสียงหรืองานนําเสนอผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 

(6) สามารถปรับเปลี่ยน/ดัดแปลง สรางสรรค และใหความสําคัญตอผลการผลิตที่

ตอบสนองกับกลุมผูรับสารและรูปแบบการสื่อสาร/ส่ือที่มีความหลากหลาย 



  
 
 
 

รายวิชา 

มีคุณธรรมจริยธรรม และ

มีจรรยาบรรณในเชิง

วิชาชีพที่เหมาะสม 

มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการ

สื่อสารเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมอยางเปน

ระบบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

มีทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีทักษะการปฏิบัติในเชิง

วิชาชีพทางการสื่อสาร

นวัตกรรม 

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

หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะ 
สังคมดิจิตอลและนิเวศวิทยาเชิง

วัฒนธรรม O    O X  X X X X X X   X X O   O    X O  O O  O X X X X X 

สุนทรียศาสตรรวมสมัย     O X  X X X X X X   X X O   O    X O  O O  O X X X X X 
จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมาย

สารสนเทศและการสื่อสาร 
     O  X X X X X X   X X O   O    X O  O O  O X X X X X 

นวัตกรรมสื่อสาร O      X  X O   O     O   O    O O   O  O X X X X X 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสาร

เพื่อการพัฒนา 
     X  O X X O X O  O X O O   O    X X  O X  O X X X X X 

สื่อคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร O     X O X O O O X O  O X O O   O    O X   X  O X X X X X 
แนวความคิดเพื่อการออกแบบสื่อ

ดิจิตอล 
O    O X X X O  O  O            O X   X    O    

พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ O  O  O O   O O  O    O O O   O O  O O X O O X O O X X  O  

สื่อดิจิตอลกับสังคม O    O X  X X X X X X   X X O   O    X O  O O  O X X X X X 
ความรูเบื้องตนดานสื่อสารมวลชน

และสื่อดิจิตอล 
     X  O X O O X O  O X X O   O    X X  O X  O X X X X X 

หมายเหต:ุ       หมายถงึ   ความรับผิดชอบหลัก  O   หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง         X   หมายถึง   ไมสะทอนคุณลักษณะ 
 

ตาราง 13 แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู(สมรรถนะ)จากหลักสูตรสูรายวิชา 
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รายวิชา 

มีคุณธรรมจริยธรรม และ

มีจรรยาบรรณในเชิง

วิชาชีพที่เหมาะสม 

มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการ

สื่อสารเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมอยางเปน

ระบบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีทักษะการปฏิบัติในเชิง

วิชาชีพทางการสื่อสาร

นวัตกรรม 

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

หมวดวิชาเอกบังคับ 
ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร O  O  O    O O  O    O O O   O O  O O X O O X O O X X  O  

การคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรม

สื่อสาร 
O  O   O O O   X    O O X    O O  O O X   X   O X O   

การผลิตสื่อเบื้องตน O      O    O    O       O    X   X    X   O 

ก า ร บู รณาก า ร สื่ อ เ พื่ อ ง า น

สรางสรรค 
O          O               O   O    O    

การจัดการการสื่อสาร  O                        O       O O  O  

งานวิ จัยและการประยุกต ใช

ความรู 
     O O   O               O       O   O  

สหกิจศึกษา O     O O O O O    O    O O       O O   O  O  O O   

การศึกษาเฉพาะรายบุคคล O  x O  O O        O O X    O O  O O X   X   O X O   

หมายเหต:ุ       หมายถงึ   ความรับผิดชอบหลัก  O   หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง         X   หมายถึง   ไมสะทอนคุณลักษณะ 
 
 
 
 
 

ตาราง 13 (ตอ)        
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รายวิชา 

มีคุณธรรมจริยธรรม และ

มีจรรยาบรรณในเชิง

วิชาชีพที่เหมาะสม 

มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการ

สื่อสารเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมอยางเปน

ระบบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีทักษะการปฏิบัติในเชิง

วิชาชีพทางการสื่อสาร

นวัตกรรม 

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

หมวดวิชาเอกเลือก 
นวัตกรรมเบื้องตน O    O  X  X       O O X   O    X X O O X O O X X O X O 

เทคนิคการวิเคราะห

กลุมเปาหมายทางการสื่อสาร

นวัตกรรม                          
     X X   X X X     X X       O      O X   O  

การจัดการนวัตกรรม O    O  O  O  O O             O O   O  O  X    

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ O     O O X  X  X    O  O   O     O O  O  O  X X X X 

กลยุทธทางการจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
O    O  O  O  O O             O      O      

การโนมนาวใจและการรณรงค O    O O   O  O      O O       O    O  O O O    

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา

การเพื่องานนวัตกรรม 
      O    O                          

เทคนิคการสรางสรรคงานการ

สื่อสารนวัตกรรม 
     O O O   O                          

การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม      O O    O                          

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม      O O    O                          

หมายเหต:ุ       หมายถงึ   ความรับผิดชอบหลัก  O   หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง         X   หมายถึง   ไมสะทอนคุณลักษณะ 
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รายวิชา 

มีคุณธรรมจริยธรรม และ

มีจรรยาบรรณในเชิง

วิชาชีพที่เหมาะสม 

มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการ

สื่อสารเพื่อการเผยแพรนวัตกรรมอยางเปน

ระบบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีทักษะการปฏิบัติในเชิง

วิชาชีพทางการสื่อสาร

นวัตกรรม 

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

หมวดวชิาเอกเลือก 
การวางแผนและการบริ หาร

โครงการสื่อสารนวัตกรรมเชิงกล

ยุทธ 
                               

การจัดการทรัพยสินทางปญญา O    O  X  X  X  X  O X     O O X   O    X  X  O O X O O X  X  X  X  X 

กา รสื่ อ ส า ร เพื่ อ บ ริ ห า รก า ร

เปลี่ยนแปลง 
O     O O  O  O O      O       O      O X O O O O 

หมายเหต:ุ       หมายถงึ   ความรับผิดชอบหลัก  O   หมายถึง   ความรับผิดชอบรอง         X   หมายถึง   ไมสะทอนคุณลักษณะ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

   ในบทนี้ เปนการนําเสนอรายงานสรุปกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน

ประเด็นหลัก 5 ประเด็นคือ วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย การอภิปราย

ผลการวิจัย และ ขอเสนอแนะดังนี้ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิต

ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี

วัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 

       1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม 

       2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการ

ส่ือสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย                  

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
    การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสาร

นวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในครั้งนี้ เปนการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ โดยมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร     

4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร มี

เปาหมายหลักเพื่อศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม จากการวิเคราะหเอกสาร และ

ตรวจสอบคุณภาพของสมรรถนะโดยผูปฏิบัติงานในกลุมงานการสื่อสารนวัตกรรมและคณาจารย

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และนําผลการวิจัยที่ไดไปกําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงค

และมาตรฐานผลการเรียนรู ซึ่งถือเปนการกําหนดเปาหมายและจุดเนนในการพัฒนาหลักสูตร 

ข้ันตอนที่ 2 เปนการพัฒนา (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม โดยนําสมรรถนะที่กําหนดใน

ข้ันตอนที่ 1 มาเปนกรอบการพัฒนาหลักสูตร โดยมีหัวขอตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดแก การกําหนดเนื้อหาสาระ การกําหนดแนวทาง/กลยุทธการจัดการ

เรียนรู และการกําหนดแนวทาง/กลยุทธการวัดและประเมินผล กระบวนการรางหลักสูตร ผูวิจัยได
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ประยุกตหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มาใชโดยปรับเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม โดยผูวิจัยดําเนินการรวมกับผูบริหาร และคณาจารยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม ผลการดําเนินงานทําใหได (ราง) หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม  ข้ันตอนที่ 3 เปนการ

ประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในดานความเหมาะสม ความสอดคลอง และความ

เปนไปไดของรายวิชาในการนําไปใชในเชิงธุรกิจ โดยผู เชี่ยวชาญ และแกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ ข้ันตอนที่ 4 เปนการวิพากษหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีสวนไดสวน

เสียกับหลักสูตรมารวมกันพิจารณาความถูกตองเหมาะสมในดานผลผลิตการเรียนรู สาระการ

เรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู จากนั้นผูวิจัยปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ และดําเนินการจัดทําเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณ 

 

สรุปผลการวิจัย 
  1. สมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม 
   ผลการศึกษาสมรรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม พบวา บัณฑิตผูจบการศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม ตองมีคุณลักษณะที่

พึงประสงคดังนี้ 

       1.1  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม 

       1.2  มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพรนวัตกรรม

อยางเปนระบบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

       1.3  มีทักษะทางปญญาที่ครอบคลุมทักษะการรูสารสนเทศ  ทักษะการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห ตลอดจนทักษะการคิดแกปญหา 

       1.4  มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

       1.5  มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได

อยางรูเทาทันและมีประสิทธิภาพ 

       1.6  มีทักษะการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพทางการสื่อสารนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม 

 
   2. หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 
        2.1 การจัดทํา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอก

การสื่อสารนวัตกรรม 

       ผลจากการศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม ผูวิจัย ไดนํามากําหนดเปน

คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร  และดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยใชวิธีการประชุมเชิง
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ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผลการประชุมได (ราง)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการ

ส่ือสาร วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม ซึ่งมีองคประกอบ 4 หมวดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา คือ หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ซึ่งประกอบดวย ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

วิชาเอก จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  รูปแบบหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบไดหลัง

สําเร็จการศึกษา สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตอง

นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร และผลกระทบของสถานการณภายนอกตอการพัฒนา

หลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ซึ่ง

ประกอบดวย ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร คุณลักษณะที่พึงประสงคของ

บัณฑิตสาขานวัตกรรมการสื่อสาร  วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 

การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ

หลักสูตร หลักสูตร (โครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา) องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณ

ภาคสนาม และขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือการศึกษาเฉพาะรายบุคคล หมวดที่ 4 ผล

การเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน คําอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

      2.2 ผลการประเมินและปรับปรุง (ราง) หลักสูตร 

      ผูวิจัย ไดนํา (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอก

การสื่อสารนวัตกรรม ใหผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ความสอดคลองในแตละ

องคประกอบของหลักสูตร และความเปนไปไดของรายวิชาในการนําไปใชกับภาคธุรกิจในปจจุบัน 

      ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรพบวา องคประกอบของหลักสูตรทุก

องคประกอบมีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.34 – 3.00) และมีขอเสนอแนะ

ใหเขียนคําอธิบายผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิใหชัดเจน เนนกระบวนการคิดในกลยุทธการ

พัฒนาการเรียนรู/การสอนทางดานทักษะทางปญญา เพิ่มแนวคิดการประเมินตามสภาพจริงในกล

ยุทธการประเมินผลการเรียนรู เพิ่มคําอธิบายรายวิชาอาชีพในสายงานสอนและฝกอบรม 
      ผลการประเมินความสอดคลองขององคประกอบหลักสูตร พบวา คาดัชนีความ

สอดคลองอยูในระหวาง 0.60 – 1.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด แสดงวาองคประกอบหลักสูตร

มีความสอดคลองกันทุกองคประกอบ ขอเสนอแนะดานการเขียนปรัชญาของหลักสูตรใหสอดคลอง

กับลักษณะของบัณฑิต ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาใหสอดคลองกับกับกลยุทธในการพัฒนาการ

เรียนรู/การสอนที่จะชวยฝกบัณฑิตใหเปนนักคนควา/นักวิเคราะห/สังเคราะห และผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ปรับปรุงความสอดคลองของเนื้อหารายวิชากับอาชีพใน
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สายงานสอนและฝกอบรม ความสอดคลองระหวางกระบวนการประเมินกับกลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพควรเพิ่มเติมใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับเร่ืองของการตัดสินใจเลือกใชขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมผูฟงดวย เพราะเรื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศนาจะมุงหมายที่การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจมากกวาการวิเคราะหขอมูล

เพียงอยางเดียว 

      ผลการประเมินความเปนไปไดของรายวิชาในการนําไปใชกับภาคธุรกิจในปจจุบัน 

พบวารายวิชาสวนใหญมีความเปนไปไดในการนําไปใชจริงกับภาคธุรกิจในปจจุบันอยูในระดับมาก

ถึงมากที่สุด (คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.64 – 4.73) โดยรายวิชาที่มีระดับความเปนไดในการนําไปใช

จริงกับภาคธุรกิจในปจจุบันอยูในระดับมากที่สุดไดแก วิชานวัตกรรมสื่อสาร ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อ

การสื่อสาร แนวความคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล การคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมสื่อสาร การ

ผลิตสื่อเบื้องตน งานวิจัยและการประยุกตใชความรู  สหกิจศึกษา และเทคนิคการสรางสรรคงาน

การสื่อสารนวัตกรรม สวนวิชาที่มีระดับความเปนไปไดในการนําไปใชจริงกับภาคธุรกิจในปจจุบัน

อยูในระดับปานกลางมี 1 รายวิชาคือสุนทรียศาสตรรวมสมัย 

       ผูวิจัยนําขอเสนอแนะจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ดาน มาปรับปรุงและ 

ดําเนินการประเมินในรอบสุดทาย โดยการจัดประชุมเพื่อวิพากษ (ราง) หลักสูตรกอนจัดทําเปน

หลักสูตรฉบับสมบูรณ 

2.3 ผลการวิพากษหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้คือ 

       2.3.1 ปรับวิธีการเขียนหลักการและเหตุผล โดยเชื่อมโยงการตอบสนองความตองการ

ของสังคม 

       2.3.2 ควบรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน และเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคนิคการ

นําเสนองานการสื่อสารนวัตกรรม และรายวิชาที่มุงเนนการใหความรูเชิงลึกเพื่อทําความรูจัก

นวัตกรรมประเภทตางๆ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
       2.3.3 วิชาจิตวิทยาการสื่อสาร ควรเนนการปฏิบัติมากกวาเปนวิชาบรรยาย โดยอาจ

ปรับเปลี่ยนเปนวิชาบูรณาการองคความรูในการทําความเขาใจพฤติกรรมทางจิตวิทยา องคความรู

ทางการวิจัย และองคความรูในการสรางสรรคหรือนําเสนอชิ้นงานทางการสื่อสาร  

      ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญจากการประชุมวิพากษหลักสูตรมาปรับปรุง

แกไข และดําเนินการจัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการ

ส่ือสารนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับสมบูรณ โดยมี

องคประกอบครบถวนตามรายละเอียดเอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง 
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แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (โปรดดู

รายละเอียดของหลักสูตรฉบับสมบูรณในทายบทที่ 4)  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร

วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา มีประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 
  1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
   การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการบนฐานคิดที่ยึดความสามารถ

เฉพาะของผู เ รียนเปนสําคัญ ที่ เ รียกวาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ  (Competency-based 

curriculum) ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ไมแตกตางจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

โดยทั่วไปนั่นคือเร่ิมตนจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน แตจุดเนนสําคัญของการศึกษาขอมูลพื้นฐาน

คือการศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตในวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม และมีกระบวนการตรวจสอบ

สมรรถนะโดยผูเชี่ยวชาญในสาขาดังกลาว แลวจึงนําสมรรถนะที่ผานกระบวนการตรวจสอบแลวมา

กําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร หรือมาตรฐานผลการเรียนรูที่ตองการใหบัณฑิต

ของหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมมีความสามารถดานความรูความเขาใจ ทักษะ/การปฏิบัติ และ

คุณลักษณะอื่นๆ  ที่สอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาตอบสนองความตองการของ

ผูประกอบการในสาขาวิชาชีพไดอยางเหมาะสม หลักสูตรที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเปนการบูรณาการ

ระหวางโลกการทํางานและโลกการศึกษา สามารถพัฒนาและเตรียมความพรอมผูเรียนเพื่อนําไปสู

การพัฒนาศักยภาพในการทํางานในโลกธุรกิจไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรที่เนนสมรรถนะจึงมีความหมายมากกวาจุดประสงคการ

เรียนรูหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเทานั้น (Accreditation Criteria   for Schools of Public Health, 

June 2005) 

   นอกจากนี้ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะนี้ ยังสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (National Qualifications Framework for 

Higher Education in Thailand: NQF) ซึ่งใหความสําคัญกับผลผลิตและผลลัพธในการเรียนรูที่

สามารถสะทอนคุณภาพและมาตรฐานของผูสําเร็จการศึกษาเปนสําคัญ และเปนแนวทางให

สถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถเปรียบเทียบมาตรฐาน

ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในกระบวนการวางแผนและการประกันคุณภาพภายใน และเปน

แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบสําหรับผูประเมินจากหนวยงานภายนอก และเปนสื่อสําหรับ
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ผูประกอบการในภาคธุรกิจ ทําใหทราบความสามารถของบัณฑิต ในดานความรู ทักษะ และ

คุณลักษณะของบัณฑิตของสาขาวิชาที่ประสงคจะรับเขาทํางาน (The Quality Assurance 

Agency for Higher Education. 2008: 1) กลาวไดวา แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบเนน

สมรรถนะ เปนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยงองคความรูจากโลกวิชาการ (Academic 

world) เขาสูโลกของการทํางาน (Real world) ซึ่งเปนแนวโนมการพัฒนาหลักสูตรในปจจุบัน ที่

สามารถนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรไดทุกสาขาและทุกระดับ 
  2. แนวทางการศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม 
  แนวทางการศึกษาสมรรถนะ ที่แพรหลายและใชอยูในปจจุบัน มี 3 แนวทางคือ การศึกษา

จากเอกสาร หรือส่ิงที่มีอยูแลว การวิเคราะหงาน การกําหนดสมรรถนะจากกลุมวิชาชีพ/ผูเชี่ยวชาญ

ในสาขานั้นๆ ซึ่งแตละแนวทางเกิดขึ้นจากบริบทที่แตกตางกัน ดังนี้ 

      2.1 การกําหนดสมรรถนะจากเอกสาร หรือรายละเอียดที่เคยผูศึกษาไวแลว (Existing 

Lists) วิธีการสามารถใชไดกับสาขาวิชาที่มีการสั่งสมองคความรูมาเปนระยะเวลานาน (Hall and 

Jones. 1976: 43) การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสาร ซึ่งเปนศาสตร ที่มี

พัฒนาการมาอยางตอเนื่องและยาวนาน โดยในตางประเทศเริ่มตนตั้งแตชวงตนศตวรรษที่ 20  ใน

สวนของประเทศไทย  ไดมีการเปดสอนหลักสูตรทางการสื่อสารมวลชนคือ สาขาวิชาการ

หนังสือพิมพเปนหลักสูตรแรก โดยทําการเปดสอนในป พ.ศ. 2482 (กิติมา สุรสนธิ. 2545: 32) จึง

นับไดวา ศาสตรทางดานการสื่อสาร เปนศาสตรที่มีการพัฒนาองคความรูมายาวนานและตอเนื่อง 

      2.2 การกําหนดสมรรถนะจากการวิเคราะหงาน วิธีการนี้ใหความสําคัญกับพันธกิจ

ขององคกร หรือลักษณะความรับผิดชอบตามสายงาน  ซึ่งการศึกษาสมรรถนะของนักสื่อสาร

นวัตกรรมในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหลักษณะงานศึกษาเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ

หลักของบริษัททางการสื่อสารที่ใหบริการครอบคลุมเครื่องมือทางการสื่อสารแบบครบวงจร (Full 

service agency) และคําบรรยายลักษณะงานในตําแหนงงาน (Job description) เจาหนาที่

บริหารงานลูกคา เจาหนาที่ประชาสัมพันธ นักวางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนตําแหนงงานที่เปน

พื้นฐานและมีความใกลเคียงกับการปฏิบัติงานในสายงานการสื่อสารนวัตกรรม ผลการวิเคราะห

เอกสารตางๆ ดังกลาว ทําใหไดสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรม ที่นํามาเปนกรอบกําหนด

คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร และการจัดทํารายวิชาที่สอดคลองกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ซึ่ง ผลจากการประเมินความเปนไปไดของรายวิชาในการนําไปใชจริงกับภาคธุรกิจพบวา 

รายวิชาเกือบทุกรายวิชามีระดับความเปนไปไดในการใชจริงกับภาคธุรกิจในปจจุบัน อยูใน 

ระดับมาก 
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 3) การกําหนดสมรรถนะโดยกลุมวิชาชีพ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา (Input from the 

professionals) การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพทางดานสื่อสาร และดาน

นวัตกรรมการสื่อสาร มารวมกําหนดสมรรถนะโดยใชเทคนิคการสนทนากลุม ซึ่งผลจากการสนทนา

กลุม ทําใหไดสมรรถนะของวิชาชีพทางดานการสื่อสารนวัตกรรม และเทคนิควิธีนี้ยังสามารถ

สะทอนความเที่ยงตรงตามที่ปรากฏ (Face validity) ของขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ไดใชวิธีการกําหนดสมรรถนะของนักสื่อสารนวัตกรรมทั้ง 3 วิธี 

ประกอบกัน ทําใหไดสมรรถนะที่ครอบคลุมทั้งในดานของศาสตรและองคความรูพื้นฐาน และ

สามารถตอบสนองตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพของภาคธุรกิจไดจริงสอดคลองกับลักษณะงานใน

วิชาชีพ และในบริบทของการทํางานในโลกปจจุบัน 
   3. ความแตกตางระหวางนักนิเทศศาสตรกับนักสื่อสารนวัตกรรม 
    การสื่อสารนวัตกรรม เปนองคความรูที่เนนการบูรณาการแนวคิดในเรื่องของการสื่อสาร 

นวัตกรรม และการแพรกระจายนวัตกรรม สวนนิเทศศาสตร เปนสาขาที่วาดวยการสื่อสารไปยัง

มวลชนโดยทางใดก็ตาม ไมจําเพาะทางหนังสือพิมพ เชน การสื่อสารทางการละครก็เขาอยูในนิเทศ

ศาสตร ทางวิทยุและโทรทัศนก็เปนนิเทศศาสตร (พลตรีพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ

ประพันธ. 2511, อางอิงจาก ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร. 2549: 8) นิเทศศาสตรจึงใหความสําคัญกับ

แนวคิดในเรื่องการสื่อสารในแงของกระบวนการถายทอดสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารโดยผานสื่อ

เพื่อใหเกิดความเขาใจ วัตถุประสงค และแสดงพฤติกรรมไดตามตองการ เปนสําคัญ แตหลักสูตร

ดานนิเทศศาสตรของประเทศไทย เนนการพัฒนาความเชี่ยวชาญวิชาชีพสื่อสารมวลชนเชิงลึกที่ให

ความสําคัญกับเทคนิคการปฏิบัติการ มากกวาการบูรณาการองคความรูทางการสื่อสารเขากับ

ศาสตรในดานอื่น 

   สวนหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม  ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้เปรียบเสมือนหลักสูตรที่ตอยอด 

ขยายองคความรูทางการสื่อสารใหมีความทันสมัย สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในโลก

ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 บทบาทของภาคอุตสาหกรรมจะ

เขามามีอิทธิพลทดแทนภาคการเกษตรกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่ม 

(Value creation industry) การมุงเนนงานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มเปนสิ่งที่

องคกรตองคํานึงถึงเปนสิ่งแรก (Kenichi,1990. อางอิงจาก วัชริน มีรอด,2549:71) และหากองคกร

ใดละเลยที่จะทํานวัตกรรมอาจนําไปสูการลมสลายได “Not to innovate is to die” สงผลใหบริษัท

ชั้นนําของประเทศไทยไดมีการปรับเอาแนวคิดเกี่ยวกับการใชนวัตกรรมมาเปนยุทธศาสตรหลักใน

การขับเคลื่อนองคกร ดังนั้นหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม  จึงมีจุดเนนที่แตกตางจากหลักสูตร

นิเทศศาสตร และมีความจําเปนสําหรับภาคธุรกิจปจจุบัน การผลิตนักสื่อสารที่มีความสามารถใน
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การแพรกระจายนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ จะนําไปสูการสรางความตระหนักและยอมรับ

นวัตกรรมประเภทตางๆเพื่อประโยชนตอการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศ 

  กลาวไดวา หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัย

นวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไดพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ สามารถกาวทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและสังคมไดอยางชัดเจน  ในสวนของโครงสรางหลักสูตร ตอบสนอง

คุณลักษณะที่พึงประสงคในดานการสื่อสารนวัตกรรมของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

เปนหลักประกันคุณภาพของบัณฑิตได แตกอนที่จะเร่ิมนําหลักสูตรนี้ไปใช ผูเกี่ยวของควรตอง

ประชุมรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางการบริหารหลักสูตร  การกําหนดแผนการศึกษา กลยุทธการ

พัฒนาผลการเรียนรู และกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  4. ขอจํากัดในการวิจัย 
   การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมที่ดําเนินการในครั้งนี้ ผูวิจัย กําหนดขอบเขต

การดําเนินการพัฒนาเฉพาะหมวดวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น ซึ่งมี

ขอกําหนดเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะ ของ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ทุกหลักสูตรจะตองใชเปนระบบเดียวกัน ทําใหเกิดขอจํากัดใน

การจัดรายวิชาที่ เปนพื้นฐานเฉพาะของวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม ที่ ผูวิจัย ไมสามารถ

ปรับเปลี่ยนได แมวาจะมีขอสังเกตของผูเชี่ยวชาญในประเด็นความซ้ําซอนของเนื้อหาในบาง

รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานเฉพาะ  อยางไรก็ตาม ผูวิจัยมีความเห็นวา ขอสังเกตของผูเชี่ยวชาญ 

เปนประเด็นที่ควรรับฟง และหากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จะมีการปรับปรุงหลักสูตรใน

ระยะตอไป ควรนําขอเสนอดังกลาวประกอบการพิจารณาดวย 

 

ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       1.1 การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมแบบเนนสมรรถนะที่ไดรับการวิจัยและ

พัฒนาขึ้นในครั้งนี้สามารถสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ และบริบทของสังคมปจจุบัน

และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หากมหาวิทยาลัย 

จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ควรกําหนดนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรโดยใหความสําคัญกับ

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ ซึ่งสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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        1.2 ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจเ พื่อใหนิสิตไดมีโอกาสในการเรียนรูจากโลกของการทํางาน

จริง ตลอดจนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการทางการสื่อสารตางๆเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในโลกของการทํางานในอนาคต 
   2. ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรวิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรมไปใช 
       2.1 ในการนําหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมแบบเนนสรรถนะไปใช ผูใชตอง

ศึกษาหลักการและแนวคิดของหลักสูตรใหชัดเจน เนื่องจากในการจัดการจัดการเรียนรูใน

หลักสูตรที่เนนสมรรถนะนั้นจะใหความสําคัญกับการพัฒนาผลการเรียนรูหรือสมรรถนะของ

ผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยผูสอนแตละรายวิชาควรศึกษาคําอธิบายรายวิชา ตลอดจนแผนที่

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาอยางละเอียดเพื่อ 

จะไดทราบวา  เมื ่อสอนเสร็จสิ้นในแตละภาคการศึกษา  แตละรายวิชาผู เรียนจะตองมี

คุณลักษณะอยางไร เพื่อที่จะไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาผลการเรียนรู และกลยุทธในการ

ประเมินผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

       2.2 ผูบริหารควรใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน

โดยเฉพาะในรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติ หรือการใหนิสิตไดมีโอกาสฝกงานใน

สถานประกอบการจริง 
   3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
        3.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ในการพัฒนาหลักสูตรแบบเนน

สมรรถนะที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับบริบทของแตละสาขา วิชาเอก เพื่อเปนแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรที่ใชแนวคิดสมรรถนะเปนฐาน 

        3.2 เมื่อมีการนําหลักสูตรนี้ไปใชจริง ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินผลการใชหลักสูตร

แบบเนนสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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รายชื่อกลุมบริษัทที่ใหบริการครอบคลุมเครื่องมือทางการสื่อสารแบบครบวงจร 
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(22) บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จํากัด  

(23) บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จํากัด  
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(29) บริษัท เอส อาร พี แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด  

(30) บริษัท ฮวิจ แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด   

(31) บริษัท ทบีีดับบลิวเอ  (ประเทศไทย) จํากัด  

(32) บริษัท แมทชบอกซ จํากัด  

(33) บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)  

(34) บริษัท ฏีมแอ็ด คอรปอเรชั่น จาํกัด  

(35) บริษัท ยูโร อาร เอส ซ ีจ ีแฟลกชพิ จาํกัด  

(36) บริษัท โหวหยัน่ จาํกัด  

(37) บริษัท อาซาตซู (ประเทศไทย) จาํกดั  

(38) บริษัท คอร แอนด พีค จํากัด  

(39) บริษัท เดลฟส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) จํากัด  

(40) บริษัท มอชช จํากัด  

(41) บริษัท คูดี จํากัด  

(42) บริษัท ปบลิซีส (ประเทศไทย) จํากัด  

(43) บริษัท ไอเดีย เอเวน ูจํากัด  

(44) บริษัท ยไูฟฟ ออพพอรทิวนิต้ี น็อคส (ไทยแลนด) จาํกัด  

(45) บริษัท บางกอก โชวเคส จํากัด  

(46) บริษัท ออนโกอิง้ เวิรค จํากัด  

(47) บริษัท คอนแทร็คท แอดเวอรไทซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  

(48) บริษัท เจ ยูไนเต็ด จาํกดั  
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รายชื่อผูเขารวมการสนทนากลุมในโครงการศึกษาสมรรถนะเชงิวิชาชีพเพื่อพัฒนา

หลักสูตรและการเรยีนการสอน ในวนัที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552 
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กลุมผูปฏิบัติงานในองคกรทางดานการสื่อสารเฉพาะทาง 
(1) คุณวรรณี  ลีลาเวชบุตร ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท นีโอ ทารเก็ต จํากัด ที่ปรึกษา

และผูกอต้ังแผนกประชาสัมพันธของบริษัท เจ. วอลเตอร ธอมสัน และที่ปรึกษาคณะกรรมการสาย

งานประชาสัมพันธเศรษฐกิจและสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(2) คุณรัชพงศ  งามพิสัย Client Service Director บริษัท เฟมไลน จํากัด 

(3) คุณพชรเดช  บุญพรอม ผูอํานวยการฝายกิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ 

บริษัท ธรู เดอะไลน คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด 

(4) คุณพงศสุข หิรัญพฤกษ กรรมการผูจัดการ บริษัท โชวไรขีด จํากัด (SHOW NO LIMIT) 

 
กลุมผูปฏิบัติงานในองคกรที่เปนเจาของธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจที่เปนนวัตกรรมใหม 

(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพันธ  โลหทองคํา ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการบริษัท โรงงาน

ผลิตภัณฑอาหารไทย จํากัด บริษัทผูผลิตและจัดจําหนายสินคาตรา “ไวไว” และ “ควิก” 

(2) คุณชลวิทย  สุขอุดม Marketing Manager Singha Cooperation (บริษัท สิงห  

คอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน) 

(3) คุณกรรณิการ  กรวยกิตานนท Marketing Specialist: Prepaid Brand & 

Communication Management บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

 
กลุมคณาจารยจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

(1) รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ 

(2) อาจารยสามมิติ  สุขบรรจง 

(3) อาจารยฉัตรเมือง  เผามานะเจริญ 

(4) อาจารยวรรณวรุณ  ต้ังเจริญ 

(5) อาจารยปรวัน  แพทยานนท 

(6) อาจารยนพดล  อินทรจันทร 

(7) อาจารยศุทธิ์ธนัชฉันท  จันทรทอง 

(8) ดร.ภริดา  โกเชก 

(9) มล.อุสุมา  สุขสวัสด์ิ 

(10) อาจารยธนพงษ  ไชยลาโภ 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญผูทาํการประเมินโครงรางหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญผูทําการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงราง

หลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

(1) รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  วงษใหญ 

(2) ดร.มารุต พัฒผล 

(3) ดร.วรรณรัตน  ใจซื่อกุล 

(4) ผูชวยศาสตราจารยสินีนาถ เลิศไพรวัน  

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(5) อาจารยสามมิติ  สุขบรรจง  

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 รายชื่อตัวแทนภาคธุรกิจผูทําการประเมินความเปนไปไดของรายวิชาในการนําไปใชกับ

ภาคธุรกิจในปจจุบัน 

(1) คุณอรวิภา จินตนาวัน 

(2) คุณไพฑูรย วราเดชสถิตวงศ 

(3) คุณมณีรัตน พงษสีชมพู 

(4) คุณสุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ 

(5) คุณวสุพล ตรีโสภากุล 

(6) คุณกาญจนา ครรภาฉาย 

(7) คุณพันทิพย ฟูเดช 

(8) คุณอุมาพร ธัยยามาตย 

(9) คุณสาวิตรี กลาเกิดผล 

(10) คุณทยิดา สิริธีรธํารง 

(11) คุณนิสรียา ทองกลีบ 
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ภาคผนวก จ 
• แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ราง) หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร (วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม) วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

• แบบสอบถามความคิดเห็นดานความเปนไปไดของรายวิชาในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับ (ราง) หลกัสูตรหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขานวัตกรรมการสื่อสาร (วิชาเอกการสื่อสารนวตักรรม) 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ ยวกับ  (ร าง )  หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร (วิชาเอกการสื่อสารนวัตกรรม) มีวัตถุประสงค

เพื่อใหทานในฐานะผูเชี่ยวชาญไดกรุณาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองระหวาง

องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร โดยขอใหทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็น

ของทานและขอความกรุณาเขียนขอเสนอแนะอื่นๆเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นดานความเหมาะสมของ (ราง) หลักสูตร ในองคประกอบ

ตาง ๆ วามีความเหมาะสมเพียงใด 

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นดานความสอดคลองของ (ราง) หลักสูตร ในองคประกอบ

ตาง ๆ วามีความสอดคลองกันเพียงใด 

 

หมายเหตุ:   
นวัตกรรม (Innovation)  หมายถึง ส่ิงใหมหรือวิธีการใหมที่นําไปสูการสรางคุณคา/ความ

เชื่อ /คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นทั้งในระบบเศรษฐกิจและ/หรือสังคม ทั้งนี้

ครอบคลุมทั้งนวัตกรรมทั้งที่เปนเทคโนโลยี/ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมเชิงกระบวนการ และนวัตกรรม

เชิงคุณคา 

 นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation) หมายถึง รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/

แนวคิด ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ ทางการสื่อสาร 

 การสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communication) หมายถึง ความสามารถในการใช

แนวคิด เทคนิค/วิธีการใหมๆทางการสื่อสารเพื่อนําเสนอเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ ผลงาน แนวคิด 

วิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติใหมๆ ใหกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

สังคมตามวัตถุประสงคทางการสื่อสารที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 1 ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร 

 
รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม  ขอเสนอ
แนะ มาก (3) ปานกลาง 

(2) 
นอย 

(1) 
1.ความเหมาะสมของอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จ

การศึกษา 
 

2.ตอบสนองสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
3.ตอบสนองสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
4.มีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม  
5.ตรงกับสภาพความตองการและความเปนจริงในสังคม  
6.ตอบสนองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
7.ความสําคัญและปรัชญาของหลักสูตร 
7.1 มีความเปนไปไดสมเหตุสมผล 
7.2 สามารถนําไปใชไดจริง 
7.3 ตอบสนองความตองการในโลกการทํางานได 

 

8.วัตถุประสงคของหลักสูตร 
8.1 มีความชัดเจน 
8.2 มีความเปนไปได 
8.3 มีความเหมาะสมกับผูเรียน 
8.4 ครอบคลุมสมรรถนะทางการสื่อสารนวัตกรรมทั้งในดานความรู 

ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานที่จําเปน 

 

9.รายวิชา 
9.1 ตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตร 
9.2 ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่จําเปน 
9.3 การจัดเรียงเนื้อหาสอดคลองกับสมรรถนะ 
9.4 สาระมีความสอดคลองกับความรูทางการสื่อสารนวัตกรรม 
9.5 สาระของหลักสูตรในการนําไปปฏิบัติจริง 
9.6 รายวิชามีความเหมาะสมกับขอบขายของหลักสูตร 
9.7 การระบุคําอธิบายรายวิชาในแตละหัวขอวิชา 
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม  ขอเสนอ
แนะ มาก (3) ปานกลาง 

(2) 
นอย (1) 

10.ผลการเรียนรูในแตละดานกับหลักสูตร

10.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
10.1.2 ดานความรู 

10.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
10.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
10.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.1.6 ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 

11.กลยุทธการพัฒนาการเรียนรู/การสอน 

11.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
11.2 ดานความรู 
11.3 ดานทักษะทางปญญา 
11.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
11.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11.6 ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 

12.กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

12.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
12.2 ดานความรู 
12.3 ดานทักษะทางปญญา 
12.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
12.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12.6 ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 ความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร 
รายการประเมิน  สอดคลอง ไม

แนใจ
ไม

สอดคลอง 
ขอเสนอแนะ

1.ความเหมาะสมของอาชีพที่สามารถประกอบ

ไดหลังสําเร็จการศึกษากับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

    

2.ความเหมาะสมของอาชีพที่สามารถประกอบ

ไดหลังสําเร็จการศึกษากับสาระของหลักสูตร 

    

3.สถานการณของเศรษฐกิจและสังคมกับ

ความสําคัญของหลักสูตร 

    

4.ความสําคัญของหลักสูตรกับปรัชญาของ

หลักสูตร 

    

5.ความสําคัญของหลักสูตรกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

    

6.ปรัชญาของหลักสูตรกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

    

7.วัตถุประสงคของหลักสูตรกับผลการเรียนรูใน

แตละดาน 

    

8.วัตถุประสงคของหลักสูตรกับโครงสรางของ

หลักสูตร 

    

9.โครงสรางของหลักสูตรกับผลการเรียนรูในแต

ละดาน 

    

10.เนื้อหาสาระกับผลการเรียนรูในแตละดาน     

11.ผลการเรียนรูกับกลยุทธในการพัฒนาการ

เรียนรู/การสอนในแตละดาน 

    

12.ผลการเรียนรูกับกลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรูในแตละดาน 

    

13.รายละเอียดคําอธิบายรายวิชากับหัวขอ     

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ดานความเปนไปไดของรายวชิาใน 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสื่อสารนวัตกรรม 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทานในฐานะผูเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพไดกรุณา

พิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในการนําไปใชในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ขอใหทําเครื่องหมาย ลงใน

ชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและขอความกรุณาเขียนขอเสนอแนะอื่นๆเพื่อเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

หมายเหตุ:   
นวัตกรรม (Innovation)  หมายถึง ส่ิงใหมหรือวิธีการใหมที่นําไปสูการสรางคุณคา/ความ

เชื่อ /คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้นทั้งในระบบเศรษฐกิจและ/หรือสังคม ทั้งนี้

ครอบคลุมทั้งนวัตกรรมทั้งที่เปนเทคโนโลยี/ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมเชิงกระบวนการ และนวัตกรรม

เชิงคุณคา 

 นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation) หมายถึง รูปแบบ/วิธีการ/เทคนิค/

แนวคิด ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ ทางการสื่อสาร 

 การสื่อสารนวัตกรรม (Innovation Communication) หมายถึง ความสามารถในการใช

แนวคิด เทคนิค/วิธีการใหมๆทางการสื่อสารเพื่อนําเสนอเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ ผลงาน แนวคิด 

วิธีการ ตลอดจนแนวปฏิบัติใหมๆ ใหกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

สังคมตามวัตถุประสงคทางการสื่อสารที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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แบบประเมินความเปนไปไดของรายวชิาในการนาํไปใชในเชิงธรุกิจ 
 

รายละเอียดรายวชิา 
ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช

มากที่สุด

(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
สังคมดิจิตอลและนิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

Digital Society and Cultural Ecology  

 ศึกษาค นคว าและวิ เ ค ราะห  ห ลักการแนวคิ ด 

ประสบการณและประเด็นตางๆ ทางดานสังคมดิจิตอลและ

นิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรม ประเด็นสังคมดิจิตอลในกระแสโลกา 

ภิวัตน ที่กระทบตอนิเวศวิทยาเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเกี่ยวของกับ

ธรรมชาติ สภาพแวดลอม วัฒนธรรม ความดีงาม อัตลักษณ 

ศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทั้งการรายงานและนําเสนอ

รวมกัน 

   

สุนทรียศาสตรรวมสมัย  3(2-2-5) 

Contemporary Aesthetics    

ศึกษาคนควาและวิเคราะห หลักการหลักการแนวคิด  

ประสบการณและประเด็นตางๆ ทางดานสุนทรียศาสตรรวม

สมัย ทั้งสุนทรียศาสตรตะวันตก ตะวันออกและไทย วิเคราะหใน

เชิงสหวิทยาการที่ สัมพันธกับความงามรวมสมัยทั้งกระแส

สมัยใหม และหลังสมัยใหม ที่มีผลกระทบตอนวัตกรรมสื่อสาร

สังคม ศึกษาคนควาและสัมมนาพรอมทั้งการรายงานและ

นําเสนอรวมกัน 

   

นวัตกรรมสื่อสาร    3(3-0-5) 

Communication Innovation    

 ศึกษาทฤษฎีหลักการการนํานวัตกรรมสื่อสารมาใชใน

องคกรประเภทตางๆโดยเนนในเรื่องกระบวนการพัฒนา

นวัตกรรมสื่อสาร การนําไปใชประโยชน การปรับตัวเพื่อรองรับ

นวัตกรรมสื่อสารขององคกรและผูที่เกี่ยวของ โดยวิเคราะห

นวัตกรรมสื่อสารควบคูกับจริยธรรมในสังคม 
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รายละเอียดรายวชิา 

ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช
มากที่สุด

(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมายสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Ethic and Law Issue Information Technology   

 ศึกษาคนควาและวิ เคราะหประเด็นปญหาทาง

จริยธรรมและกฎหมายในธุรกิจสารสนเทศ  ที่มีผลกระทบตอ

โลก สังคม ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  ซึ่งเกี่ยวของกับนวัตกรรม

ส่ือสารสังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี คอมพิวเตอร เกี่ยวของ

กับบทบาท  ภารกิจ  ความรับผิดชอบและบทลงโทษของผู

สรางสรรค  จิตสํานึกสาธารณะ ศึกษาคนควาและสัมมนา 

พรอมทั้งการรายงานและนําเสนอรวมกัน 

   

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา   3(3-0-5) 

Introduction to Development Communication  

ศึกษาคนควา และวิเคราะหเกี่ยวกับความรูเบื้องตนใน

ศาสตรทางดานการสื่อสารเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ดานตางๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรม เปนตน  

   

ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

Computer Mediated Communication  

 ศึกษาคนควาและวิเคราะห หลักการใช

ส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร องคประกอบการส่ือสารดวย

ส่ือคอมพิวเตอร พฤติกรรมการติดตอส่ือสาร ส่ือกลางในการ

ติดตอส่ือสาร สังคมเชิงปฏิสัมพันธ จริยธรรมการสื่อสาร ศึกษา

และวิเคราะหดวยกระบวนการศึกษาคนควาและสัมมนา พรอม

ทั้งรายงานและนําเสนอรวมกัน 

   

แนวคิดเพื่อการออกแบบสื่อดิจิตอล  3(2-2-5) 

Digital Media Design Concept  

ศึกษาและพัฒนาแนวความคิดและกระบวนทัศน

สําหรับนวัตกรรมส่ือสารสังคมในระบบดิจิตอลเพื่อสรางสรรค

งานออกแบบใหทันตอการพัฒนาสื่อในระดับสากล 
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รายละเอียดรายวชิา 

ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช
มากที่สุด

(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ   3(2-2-5) 

End User Behavior    

  

ศึกษาคนควาและวิเคราะหหลักการ แนวคิด ประเด็น

ตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูใชสารสนเทศ โดยพิจารณาปจจัย

ตาง  ๆ  ที่ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูใชสารสนเทศ   ปจจัยที่

เกี่ยวของกับตัวบุคคล ส่ิงจูงใจ ทฤษฎีของการเรียนรู ทัศนคติ

คานิยม รวมถึงอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีตางๆ 

ศึกษาและวิเคราะหดวยกระบวนการศึกษาคนควาและสัมมนา 

พรอมทั้งรายงานและนําเสนอรวมกัน 

   

ส่ือดิจิตอลกับสังคม   3(3-0–5) 

Digital Media and Society 

ศึกษา คนควา วิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

ส่ือกับสังคม และวัฒนธรรมในยุคปจจุบัน ตลอดจนอิทธิพลของ

ส่ือที่มีตอสังคม วัฒนธรรม และผูเสพในยุคหลังทันสมัย รวมทั้ง

ขอจํากัดและอิทธิพลของวัฒนธรรม การเมือง และสังคม ตอการ

ผลิตงานสื่อ ทั้งนี้โดยมุงศึกษาและวิเคราะหดวยกระบวนการ

ศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทั้งรายงานและนําเสนอรวมกัน 

   

ความรูเบื้องตนดานสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิตอล   3(3-0-6) 

Introduction to Mass Communication and Digital Media 

              ศึกษาและพัฒนาแนวความคิดและกระบวนทัศน

สําหรับนวัตกรรมส่ือสารเพื่ อ สังคมในระบบดิจิตอลเพื่อ

สรางสรรคการสื่อสารมวลชนใหทันตอการพัฒนาสื่อในระดับ

สากล 
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รายละเอียดรายวชิา 

ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช
มากที่สุด

(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร  3(2-2-5) 

Theory and Communication Behavior 

ศึกษาแนวคิดทฤษฏีการสื่อสารตามแบบจําลองการ

ถายทอดขอมูลขาวสาร (Transmission Model) และ

แบบจําลองเชิงวัฒนธรรม (Cultural Model) โดยเนนอิทธิพล

ของส่ืออยางเชื่อมโยงกับการพัฒนาในสังคมทันสมัยและหลัง

ทันสมัยนิยม การนําทฤษฏีการสื่อสารมาอธิบายพฤติกรรมการ

ส่ือสารทางดานสังคมวัฒนธรรม สังคมวิทยาและจิตวิทยา และ

การศึกษาหลักการและแนวทางการพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรม

การสื่อสารที่เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนา 

   

การคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรมส่ือสาร  3(2-2-6) 

Creative thinking for Communication Innovation 

ศึกษาแนวคิดในสารสาระดานตางๆของสังคม ที่มี

ความเกี่ยวของ และเอื้อตอการเกิดแนวทางในการสรรสราง

ความคิดที่มีความแปลกใหม ทันสมัยตอภาวการณปจจุบัน โดย

อาศัยแนวคิด ทฤษฎีสมัยใหม  และหลังสมัยใหมเปนแนว

ทางการสรางสรรค  

   

การผลิตส่ือเบื้องตน   3(2-2-6) 

Introduction to Media Production 

ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตรายการ

โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง การใชเครื่องมือเพื่อการผลิตทั้ง

ในสวนของการผลิตนอกหองผลิตรายการและในหองผลิต

รายการ  โดยสามารถบูรณาการเทคโนโลยีตางๆ  ไดอยาง

เหมาะสมกับรูปแบบของสื่อและการนําเสนอ ฝกปฏิบัติเพื่อให

เกิดทักษะการใชเครื่องมือและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่

เกี่ยวของ 
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รายละเอียดรายวชิา 

ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช
มากที่สุด

(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
การบูรณาการสื่อเพื่องานสรางสรรค  2(1-2-6) 

Integrated Media for Creativity Works 

การผสานแนวความคิด การเลือกใชส่ือในรูปแบบ

ตางๆเชิงบูรณาการ  โดยการศึกษาขอดี ขอดอยของสื่อใน

รูปแบบตางๆ เพื่อนําส่ือที่มีอยูมาบูรณาการใชในการสรางสรรค

การนําเสนอแนวคิดไดอยางเหมาะสม 

   

การจัดการการสื่อสาร   2(1-2-5) 

Communication Management 

ศึกษาหลักและเทคนิคการบริหารจัดการการสื่อสาร 

ระบบการสื่อสาร รวมทั้งศึกษาแนวคิด ความหมาย ปจจัยที่

เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการสื่อสารตั้งแตระดับชุมชนไป

จนถึงระดับประเทศ กระบวนการในการวางแผน การจัดการ 

และประเมินผลรูปแบบการจัดการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในดาน

ตางๆ ไมวาจะเปนทางดานการเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และการศึกษา  เปนตน โดยเรียนรูผานกรณีศึกษาและฝก

ปฏิบัติการวางแผนการจัดการการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบท

การเรียนรูของผู เรียนแตละคน เพื่อใหเกิดความเขาใจและ

ประยุกตใชในแตละกลุมสาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

   

การศึกษาเฉพาะรายบุคคล   3(2-2-6) 

Independent study 

ผูเรียนนําประสบการณที่ไดเรียนรูในวิชาตางๆ หรือ

จากการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการในระดับอาชีพที่

นักศึกษาสนใจ  มากําหนดหัวขอเพื่อการศึกษา  วิเคราะห

เกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการการสื่อสารตามกลุมวิชาของ

ตนเอง โดยนําเสนอรายงานตามขอเสนอแนะของอาจารย หรือ

ศึกษาและผลิตโครงงานเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม 
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รายละเอียดรายวชิา 

ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช
มากที่สุด

(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
งานวิจัยและการประยุกตใชความรู  3(3-0) 

Research and Knowledge Application 

                  ศึกษาคนคว า  ทํ าความเข า ใจใน เรื่ อ ง

งานวิจัยและความสําคัญของการวิจัยตอโลกของการสื่อสารและ

กระบวนการสื่อสารในสังคมโลกหลังทันสมัยที่มีความรู ความ

เทาทัน ความเปนจริงเปนฐานในการพัฒนา มุงศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการสื่อสารและสื่อดิจิตอลในปจจุบัน โดยเนนใน

เรื่องของประโยชนจากงานวิจัย ทั้งนี้มุงใหผูเรียนสามารถอาน

ผลงานวิจัยและรูจักการนําประโยชนจากงานวิจัยมาใชได โดย

ใหผูเรียนฝกอาน วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัย

เปนสําคัญ 

   

สหกิจศึกษา    6 หนวยกิต 

Cooperative Education 

  การศึกษาที่จัดใหผูเรียนไดรับการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณตรงจากการ

ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอยางมีระบบ ดวยความ

รวมมือจากสถานประกอบการและทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งเปน

ระบบการศึกษาที่ผสานการเรียนกับการปฏิบัติงานเพื่อเตรียม

ความพรอมของผูเรียน พรอมเสริมทักษะและประสบการณให

พรอมที่จะเขาสูระบบการทํางาน  

   

แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการแพรกระจายนวัตกรรม    3(3-0-6) 

Principles of Diffusion of Innovation 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการแพรกระจาย

นวัตกรรม โดยเฉพาะปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการยอมรับ

นวัตกรรมในปจจุบัน เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและ

สามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผนการสื่อสารนวัตกรรมได

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 

   

 
 
 
 



287 
 

 

 
รายละเอียดรายวชิา 

ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช
มากที่สุด

(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
จิตวิทยาการสื่อสาร    3(3-0-6)  

Communication Psychology 

ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีจิตวิทยาบุคคลและสังคม

เกี่ยวกับบุคลิกภาพ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู การ

เปล่ียนแปลง ทัศนคติ และพฤติกรรม กระบวนการสื่อสารเพื่อ

การโนมนาวใจ ปจจัยสนับสนุนและปจจัยอุปสรรคทางจิตวิทยา

ในดานตางๆ เนนการวิเคราะหปจจัยทางจิตวิทยา ระหวางผูสง

สารกับผูรับสารเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

   

การจัดการนวัตกรรม   3(2-2-4) 

Innovation  Management 

 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีนวัตกรรม  และการจัดการ

นวัตกรรม เนนในเรื่องความสําคัญและองคประกอบของการ

จัดการนวัตกรรมในองคกรนวัตกรรมกับผูประกอบการ วงจร

ชีวิตของนวัตกรรม นวัตกรรมกับศักยภาพในการแขงขัน ระบบ

นวัตกรรมและเครือขายวิสาหกิจ รวมถึงการจัดการองคความรู

และการเรียนรูในองคกร เพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม ตลอดจน

ความสําคัญของการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม เพื่อให

ผูเรียนเกิดความเขาใจและเห็นความสัมพันธของระบบการ

ส่ือสารกับการจัดการนวัตกรรม 

   

การโนมนาวใจ และการรณรงค  2(1-2-4) 

Persuasion and Campaigns 

ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ

โนมนาวใจ จิตวิทยาและการวิเคราะหกลุมเปาหมาย เพื่อนํา

หลักการมาประยุกตใชในการสรางสรรคสาระ และรูปแบบการ

นําเสนอที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูการมีอิทธิผลใหผูรับสารเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดานความรูหรอืทัศนคติ หรือพฤติกรรม 
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รายละเอียดรายวชิา 

ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช
มาก

ที่สุด(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 

Management Information System 

ศึกษาคนควาและวิ เคราะหหลักการ  เครื่องมือ 

ประเด็นการบริหารระบบสารสนเทศภายในองคกร ประเภทของ

ระบบของขอมูลขาวสารในธุรกิจ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ บทบาทของผูบริหารในการพัฒนา

ระบบ การยอมรับนวัตกรรม การบริหารความเปลี่ยนแปลงใน

มุมมองของบุคคลในองคกรที่มีตอระบบสารสนเทศ จริยธรรม

ทางระบบสารสนเทศ ศึกษาและวิเคราะหดวยกระบวนการ

ศึกษาคนควาและสัมมนา พรอมทั้งรายงานและนําเสนอรวมกัน 

   

กลยุทธทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-2-5) 

Strategic of Technological and Innovative Management 

 อธิบายความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยี /

นวัตกรรมและการใชกลยุทธทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับ

ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ มีผลตอการจัดการเทคโนโลยี /

นวัตกรรม และเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ทั้งนี้จะมุงเนนการทําความ

เขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระดับ ที่แตกตางกัน 

ทั้งในระดับบริษัท ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ รวมทั้ง

ใหความสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับการคนพบ การพัฒนา และ

การเผยแพรความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

ธุรกิจ ตลอดจนการสรางแนวคิดในการประเมินเทคโนโลยีใหม

และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจกระบวนการ

ในการคนพบ  พัฒนานวัตกรรมใหมๆโดยเฉพาะในกลุม

นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี และเรียนรูผานกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ

ประเมินคุณคาของนวัตกรรมในแตละบริบท 
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รายละเอียดรายวชิา 

ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช
มาก

ที่สุด(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
การสื่อสารการตลาดนวัตกรรมเชิงบูรณาการ  3(2-2-5) 

Integrated Marketing Communication for Innovation 

Market 

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดนวัตกรรม ตลอดจน

แนวคิดดานการสื่อสารการตลาด การดําเนินการและการจัดการ

เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด  การวิเคราะหกลยุทธการ

ส่ือสารการตลาด ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานสื่อสาร

การตลาด โดยเนนกรณีศึกษาที่สะทอนภาพชัดเจนเกี่ยวกับการ

นําเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดประเภทตางๆมาใชในการ

ส่ือสารนวัตกรรมในยุคปจจุบัน พรอมฝกปฏิบัติการทางความคิด

เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับนวัตกรรมที่

กําหนด เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจและสามารถ

สรางสรรคงานการสื่อสารการตลาดนวัตกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   

เทคนิคการสรางสรรคงานการสื่อสารนวัตกรรม 3(2-2-5) 

Creativity Techniques for Innovation Communication 

ฝกปฏิบัติงานสรางสรรคเพื่อการสื่อสารนวัตกรรมที่

ได รับมอบหมาย  โดยครอบคลุมทุกองคประกอบทางการ

สรางสรรคชิ้นงาน ตลอดจนเรียนรูหลักการ แนวคิด กลยุทธ และ

เทคนิควิธีการนําเสนองานทางการสื่อสารนวัตกรรมในแงมุมตาง 

ๆ ของการนําเสนอ พรอมฝกปฏิบัติตั้งแตการการเตรียมการ

นําเสนอผลงาน หลักการเลือกใชส่ือเพื่อการนําเสนอแตละ

ประเภท และนําเสนอทั้งดวยวาจา ลายลักษณอักษร ตลอดจน

บุคลิกภาพในการนําเสนอผลงานที่เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนเกิด

ความรู ความใจที่ชัดเจนขึ้น และเกิดทักษะในการสรางสรรค

ชิ้นงาน   การแกปญหาเฉพาะหนา  ตลอดจนทักษะในการ

ถายทอดและนําเสนออยางมีประสิทธภิาพ 

   

 
 
 
 



290 
 

 

 
รายละเอียดรายวชิา 

ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช
มาก

ที่สุด(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม  3(2-2-4) 

Social Marketing Communication 

 ศึกษามิติตางๆของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ

เปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม การขาดแคลน

พลังงาน คานิยมของสังคม ตลอดจนความรับผิดชอบทางสังคม

และจริยธรรม บทบาทของผูหญิงในสังคม มิติทางสุขภาพและ

โภชนาการ เพื่อนําไปสูการประยุกตหลักการ แนวคิด และ

กระบวนการทางการตลาดมาใชในการวางแผน การตัดสินใจ 

และการดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา

ทางสังคม ทั้งนี้มุงเนนใหผูเรียนเกิดความเขาใจและไดฝกปฏิบัติ

วางแผนการจัดการสื่อสารนวัตกรรมในลักษณะของการทํา

กิจกรรมการส่ือสารการตลาดเพื่อสังคมอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป 

   

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   3(2-2-4) 

Intercultural Communication 

ศึกษาและวิเคราะหภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรม

และอัตลักษณในสังคมระดับตาง ๆ ตลอดจนเรียนรูเกี่ยวกับการ

แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการรับรู มโนทัศน ทัศนคติ 

คานิยมของบุคคลและสังคมที่ มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่

แตกตางกัน รวมทั้งรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู/วิพากษเกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงอันเปนผลกระทบทางวัฒนธรรมและ/หรือการ

ปรับตัวทางวัฒนธรรมที่เกิดจากสื่อมวลชน ตลอดจนศึกษา

คิดคนกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสรางความสัมพันธ

และความเขาใจอันดีระหวางบุคคลและสังคมตางวัฒนธรรม 

ทั้งนี้ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจและรูจักการจัดการการ

ส่ือสารเพื่องานนวัตกรรมในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน

ไดอยางเหมาะสมตอไป 
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รายละเอียดรายวชิา 

ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช
มาก

ที่สุด(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
การวางแผนและบริหารโครงการสื่อสารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ   

3(2-2-5)  

Strategic Planning and Management of Innovation 

Communication Projects 

 ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนและการ

บริหารโครงการสื่อสารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ ตลอดจนทําความ

เขาใจขั้นตอนการวางแผนและกระบวนการในการกําหนดยุทธวิธี

การสื่อสารนวัตกรรมอยางเปนระบบ ทั้งนี้ครอบคลุมตั้งแตการ

วิเคราะหปญหา สภาพแวดลอมทางการสื่อสาร การวิเคราะห

กลุมเปาหมายทางการสื่อสาร การกําหนดวัตถุประสงค การสราง

สารที่เหมาะสม การเลือกใชส่ือที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ

จัดการและการประเมินผลโครงการและกิจกรรมการสื่อสาร

นวัตกรรมที่มีประสิทธิผล ผานการฝกปฏิบัติการวางแผนและ

บริหารโครงการสื่อสารนวัตกรรมที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบ 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนและการ

บริหารโครงการดานการสื่อสารนวัตกรรม และเกิดทักษะในการ

วางแผน และการจัดการอยางเปนระบบตอไป 

   

การจัดการทรัพยสินทางปญญา    2(2-0-4) 

Intellectual Property Management 

ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพยสินทาง

ปญญา ความสําคัญของทรัพยสินทางปญญาตอระบบเศรษฐกิจ 

การวางแผนงานทรัพยสินทางปญญาสําหรับธุรกิจ วัฏจักรของ

ระบบทรัพยสินทางปญญาและการจัดการระบบทรัพยสินทาง

ปญญาของประเทศไทย การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา

ในเชิงพาณิชย เทคนิคการสรางศักยภาพและความไดเปรียบ

ทางการคาดวยการพัฒนานวัตกรรม การปกปองสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญาเมื่อมีการละเมิด เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ

และเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยสินทางปญญา 
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รายละเอียดรายวชิา 

ระดับความเปนไปไดในการนําไปใช
มาก

ที่สุด(5) 

มาก 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอย 

(2) 
นอยที่สุด 

(1) 
การสื่อสารเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง       2(1-2-4) 

Communication for Change Management 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 

ตลอดจนฝกการวิเคราะหสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานขององคการภาครัฐ เอกชน และองคกรที่ไมแสวงหา

กําไร โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดความตระหนักวา การกําหนดกล

ยุทธทางการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะเปนกลไกใน

การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและการบรรลุ

เปาหมายของโครงการตางๆไดอยางเหมาะสมตอไป 

   

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรม 

ในวันที ่12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 13.00 น. 
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รายชื่อผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษหลักสูตรการสื่อสารนวัตกรรมมีดังนี้ 

(1) รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ 
(2) รองศาสตราจารยกิติมา สุรสนธิ 

(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรพันธ โลหทองคํา 

(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงพล ตอนี 

(5) อาจารยนพดล  อินทรจันทร 

(6) ดร.ภริดา โกเชก 

(7) อาจารยปรวัน  แพทยานนท 

(8) อาจารยภัทธิรา ธีรสวัสด์ิ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ ชื่อสกุล    ภัทธิรา  ธีรสวสัด์ิ 

วัน เดือน ปเกดิ    5 ธันวาคม 2521 

สถานที่เกิด    จังหวัดนนทบรีุ 

สถานที่อยูปจจุบัน   55/100 ม.บุญโต ถ.เลยีบคลองประปา  

     ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน อาจารยประจาํ  

สถานทีท่ํางานปจจบัุน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการศึกษา  

               พ.ศ. 2538   (ศิลป-คํานวณ)  

                                                              จาก โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวนั 

               พ.ศ. 2542   นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาการโฆษณา  

(เกียรตินิยมอนัดับ 1 เหรียญทอง) 

จาก มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

               พ.ศ. 2546   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมศึกษา  

จาก มหาวทิยาลัยมหิดล 

               พ.ศ. 2547   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ  

จาก จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

               พ.ศ. 2553   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   

จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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