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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 
(Stuffebeam: CIPP-Model) ประกอบด้วย 1) การประเมินด้านบริบทของหลักสูตร ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาของหลักสูตร 2) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร  
ได้แก่ นิสิต อาจารย์ ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3) การประเมินด้านกระบวนการของหลักสูตร 
ได้แก่ การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดการประเมินผลการเรียน 
การสอน 4) การประเมินด้านผลผลิตของหลักสูตร ได้แก่ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คุณลักษณะนิสิตฝึกงานที่พึงประสงค์ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บัณฑิต นิสิต ผู้ใช้บัณฑิตหรือนิสิตฝึกงาน ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 629 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัยคือแบบสอบถาม 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา  
มีค่าเฉลี่ยตามล าดับดังนี้ 1) ภาพรวมของการประเมิน ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตหรือนิสิตฝึกงาน มีความคิดเห็นว่ามี 
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) การประเมินด้านผลผลิตของหลักสูตร มีความคิดเห็นว่ามี 
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) การประเมินด้านบริบทของหลักสูตร มีความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) การประเมินด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ 
ในระดับมาก และ 5) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก  
  
ค าส าคัญ: การประเมินหลักสูตร/ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abatract 
 
 This research aims to evaluate the Bachelor of Communication Arts program 
(Revised Curriculum B.E. 2559), Burapha University. To evaluate the program 
according to “Stuffebeam: CIPP-Model”Or “CIPP. This Model was employed. This 
model consists of 1) Context Evaluation namely objectives, structures, and contents; 
2) Input Evaluation namely students, teachers, and other factors supporting teaching; 
3) Process Evaluation namely curriculum management, teaching process, and learning 
assessment; and 4) Product Evaluation namely desirable characteristics of students, 
desirable characteristics of students for internship and desirable characteristics of 
graduates. The research population included executives, teachers, graduates, 
students, and graduate users or student internship users from the Department of 
Communication Arts, the Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha 
University. The research population was comprised of 629 participants. The research 
tools were a 5-level questionnaire and an interview form, which were reviewed by 
experts and the research ethics committee of Burapha University. The findings 
showed the evaluation results of the Bachelor of Communication Arts program 
(Revised Curriculum B.E. 2559), Burapha University as follows: 1) Overall of the 
Evaluation – the total level of executives, teachers, graduates, students, and 
graduate users who agreed that the curriculum was suitable was at a much level;  
2) Product Evaluation – the total level of participants who agreed that the products 
were suitable was at a much level; 3) Context Evaluation -  the total level of 
participants who agreed that the context was suitable was at a much level; 4) 
Process Evaluation -  the total level of participants who agreed that the process was 
suitable was at a much level; and 5) Input Evaluation - the total level of participants 
who agreed that the inputs were suitable was at a much level. 
 
Keywords: program evaluation/ the Bachelor of Communication Arts, Burapha 
University 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 “นิเทศศาสตร” เปนคําที่คุนหูคนไทยมาตั้งแต พ.ศ. 2511 ซึ่งเปนปที่มีบัณฑิตรุนแรก 

ของแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําเร็จการศกึษา 

และ พลตรี ศาสตราจารย พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิพงศประพันธทรงประทานชื่อปริญญาวา 

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สุรัตน ตรีสุกล, 2547) 29 ปตอมา ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มเปดรับนิสิตรุนแรก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

พ.ศ. 2540 โดยหลักสูตรเนนทางดานการประชาสัมพันธและวาทวิทยา ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยาง

มาก จึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1 เม่ือป พ.ศ. 2541 เพื่อใหหลักสูตรมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545 โดยเปดเปน  

5 กลุมวิชา คือ 1.  การประชาสัมพันธ 2.  วาทวิทยา 3.  การโฆษณา 4.  การสื่อสารมวลชน และ  

5.  วารสารศาสตร เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

ภาควิชานิเทศศาสตร จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยเหมาะสมกับ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ตอมาในการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3 ปรับปรุง  

พ.ศ. 2549 โดยมีการเปลี่ยนชื่อวิชาเอกจากกลุมวาทวิทยา เปนกลุมวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 

เพ่ือปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร และปรับเนื้อหาบางรายวิชา ใหมีความเหมาะสมในดานวิชาการ

มากขึ้น และมีการเพ่ิมกลุมวิชาที่ 6 ภาพยนตร เพ่ือตอบสนองความตองการกําลังคนที่จะไปทํางาน

ดานภาพยนตร ตอมามีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งท่ี 4 ปรับปรุง พ.ศ. 2554  

โดยหลักสูตรไดปรับเปลี่ยนชื่อวิชาเอกเนนใน 5 กลุมวิชา คือ 1.  วิชาการประชาสัมพันธ 2.  วชิาวาท

วิทยาและสื่อสารการแสดง 3.  วิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 4.  วิชาภาพยนตรและโทรทัศน 

และ 5.  วิชาวารสารศาสตร เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ คือไดรับขอเสนอแนะจากผูใช

บัณฑิต และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของเพ่ือมาปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน 

สายอาชีพและความกาวหนาทางวิชาการและความคิดเห็นจากสวนตาง ๆ โดยการปรับปรุงเนื้อหา 

ใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง และความกาวหนาทางวิชาการ และบรรลุตามมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขานิเทศศาสตรซึ่งจะสงผลใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพเปนที่ยอมรับและเปนผูนํา 

ในสายอาชีพ 
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ภาพที่ 1  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับ พ.ศ. 2559 

 

 ปจจุบันหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 มีเหตุผลหลักใน 

การปรับปรุงก็เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามความตองการของ

ตลาด และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานทางการศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทํากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้นมากําหนดใหทุกหลักสูตรปฏิบัติตาม โดยใหมีการปรับปรุง

หลักสูตรทุก ๆ 4-5 ป เนื่องจากการเขามาของเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลที่กระทบคนในสังคมในภาคสวน

ตาง ๆ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมสื่อ และองคการธุรกิจ รวมถึงความตองการของผูเรียนที่เปลี่ยนแปลง

ไป โดยภาควิชานิเทศศาสตรมีปรับเปลี่ยนชื่อวิชาแขนงวิชา เพื่อใหทันสมัย และลดจํานวนสาขาวิชา

ใหเหลือ 3 แขนงวิชา คือ 1.  การสื่อสารตราสินคา เนื่องจากเทคโนโลยดีาน E-Commerce หรือ 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผลใหการใชชีวิตในปจจุบันเปลี่ยนไปอยางมาก การซื้อขายสินคาหรือ 

การบริการโดยการสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสผานทางเครือขาย ทั้งการชําระสินคา และบริการตาง ๆ 

2.  การสื่อสารองคกร เนื่องจากสภาพแวดลอมขององคกร การสรางภาพลักษณที่เก่ียวของกับองคกร 

การใชกลยุทธการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร และการบริหารและการจัดการการสื่อสาร

ขององคกรที่เปลี่ยนไป จากที่เคยใชชื่อการประชาสัมพันธ และ 3.  วารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ 

เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนไป การปดตัวของสื่อสิ่งพิมพ หนังสือ และวารสารตาง ๆ  

ทําใหเกิดเปนธรรมชาติของสื่อในยุคหลอมรวม องคกรสื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจของสื่อ 

เกิดทักษะพ้ืนฐานสําหรับการทํางานของสื่อมวลชนในยุคหลอมรวม ศิลปะในการสรางเนื้อหา  
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การเลาเรื่องดวยภาพและอินโฟกราฟก การเก็บและนําเสนอขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ 

สื่อสังคมออนไลนในงานสื่อสารมวลชน พฤติกรรมของผูรับสารในยุคสังคมขาวสาร จริยธรรมและ

อนาคตของสื่อในยุคหลอมรวมที่เปลี่ยนไปจากเดิม อีกทั้งการผลิตบัณฑิตท่ีนอยลง จากการสํารวจ

จํานวนนิสิต (กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา, 2560) ภาควิชานิเทศศาสตร มีนิสิตปริญญาตรี

ทั้งสิ้น 1,328 คน และสํารวจลาสุด (กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา, 2563) ภาควิชานิเทศ

ศาสตร มีนิสิตปริญญาตรีทั้งสิ้น 505 คน ทั้งนี้คาดวาปการศึกษา 2564 จํานวนนิสิตจะนอยลงกวาเดิม 

เนื่องจากภาควิชานิเทศศาสตร มีการกําหนดสัดสวนอาจารยตอนิสิต 1 : 25 (ตาม FTES ของกลุม

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) และดวยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีการเรียนการสอนที่

สอดคลองตอสถานการณที่เปลี่ยนไปของโลกตลอดเวลา ทั้งสถานการณภายในประเทศ และภายนอก

ประเทศ การเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ดานดิจิทัล ดาน E-Commerce 

หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส อีกทั้งปจจุบันการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) ตามแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 มีการลงทุนของ

รัฐบาลตามกรอบการลงทุนรวมของภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) รวมเม็ด

เงินลงทุนกวา 1.5 ลานลานบาท ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกไดแก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา  

จึงทําใหตองมีการพัฒนากําลังคนเพ่ือปอนในสวนงานตาง ๆ ใหทันกับความตองการกําลังคน 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จึงตองเตรียมตัวใหทันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ เพ่ือเตรียม

ความพรอมที่จะพัฒนากําลังคนเขาสูระบบ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของ

ตลาด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศกึษาประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย  

 1.  การประเมินดานบริบทของหลักสูตร ไดแก การพิจารณาวัตถุประสงค โครงสราง  

และเนื้อหาของหลักสูตร  

 2.  การประเมินดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร ไดแก การพิจารณานิสิต อาจารย ปจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอน 

 3.  การประเมินดานกระบวนการของหลักสูตร ไดแก การพิจารณาการบริหารหลักสูตร 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดการประเมินผลการเรียนการสอน  

 4.  การประเมินดานผลผลิตของหลักสูตร ไดแก การพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตท่ี 

พึงประสงค หรือคุณลักษณะนิสิตฝกงานท่ีพึงประสงค คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  
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ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยสํารวจความ

คิดเห็นจากผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ผูบริหารหลักสูตร อาจารยภาควิชานิเทศศาสตร นิสิตภาควิชา

นิเทศศาสตรที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน บัณฑิตนิเทศศาสตร และผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตร เก่ียวกับ

ประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประกอบดวย การประเมินดานบริบท การประเมินดานปจจัยนําเขา การประเมินดานกระบวนการ 

การประเมินดานผลผลิต 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมความคดิเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียของ

หลักสูตรไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารหลักสูตร อาจารยภาควิชานิเทศศาสตร นิสิตภาควิชา

นิเทศศาสตรที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน บัณฑิตนิเทศศาสตร และผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตร ที่มีตอ 

การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประกอบดวย ความคิดเห็นดานตาง ๆ ดังนี้ 

  1.1  การประเมินดานบริบทของหลักสูตร หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย ผูบริหารหลักสูตร อาจารยภาควิชานิเทศศาสตร นิสิตภาควิชานิเทศศาสตรที่กําลังศึกษา

อยูในปจจุบัน บัณฑิตนิเทศศาสตร และผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตร ที่มตีอวัตถุประสงคของหลักสูตร 

โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร 

  1.2  การประเมินดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหาร

มหาวิทยาลัยบูรพา ผูบริหารหลักสูตร อาจารยภาควิชานิเทศศาสตร นิสิตภาควิชานิเทศศาสตรที่ 

กําลังศกึษาอยูในปจจุบัน บัณฑิตนิเทศศาสตร และผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตร ที่มีตอนิสิต อาจารย 

ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

  1.3  การประเมินดานกระบวนการของหลักสูตร หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย ผูบริหารหลักสูตร อาจารยภาควิชานิเทศศาสตร นิสิตภาควิชานิเทศศาสตรที่กําลงัศึกษา

อยูในปจจุบัน บัณฑิตนิเทศศาสตร และผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตร ที่มีตอการบริหารหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตร 

  1.4  การประเมินดานผลผลิตของหลักสูตร หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย ผูบริหารหลักสูตร อาจารยภาควิชานิเทศศาสตร นิสิตภาควิชานิเทศศาสตรที่กําลังศึกษา

อยูในปจจุบัน บัณฑิตนิเทศศาสตร และผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตร ที่มีตอนิสิตคุณลักษณะของบัณฑิต 

ที่พึงประสงค หรือคุณลักษณะนิสิตฝกงานที่พึงประสงค และคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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 2.  หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป  

ผลิตบัณฑิตดานนิเทศศาสตร 

 3.  ผูบริหารสถานศกึษา หมายถึง บุคคลซึง่ปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร ตําแหนง 

รองอธิการบด ีหัวหนาภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 4.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีหนาที่ใน 

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 5.  อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ 

สอนในหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ กระทรวง 

การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กําหนด ซึ่งมีหนาที่สอน การจัดการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผล การทวนสอบและคนควาวิจัย  

 6.  นิสิต หมายถึง นิสิตที่กําลังศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนิสิตภาควิชานิเทศศาสตรมี 

3 แขนงวิชาเอก 1. การสื่อสารตราสินคา 2. วารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ 3. การสื่อสารองคกร 

 7.  บัณฑิต หมายถึง ผูที่สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 8.  การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดใหมีองคประกอบของการเรียนการสอน  

ซึ่งประกอบดวย 1.  ดานเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 2.  ดานการสอน วิธีการสอน และกิจกรรม 

การเรียนการสอน 3.  ดานการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน  

 9.   ผูใชบัณฑิต หมายถึง สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่รับ

บัณฑตินิเทศศาสตรเขาทํางาน หรือรับนิสิตเขาฝกงาน โดยการนําความรูท่ีไดเรียนมาทั้ง ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไปสูการปฏิบัตงิานจริง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ

ประกอบอาชีพ มีความสามารถในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  

สรางความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  ภาควิชานิเทศศาสตร จะไดรับประโยชนโดยตรงจากงานวิจัยชิ้นนี้ โดยจะสามารถ

นําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตได เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ไดเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมบุคคลที่เก่ียวของ กลาวไดวา เก็บรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) หลากหลายกลุม ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ผูบริหารหลักสูตร อาจารย

ผูสอนทางดานนิเทศศาสตร ผูใชบัณฑิต บัณฑิต และนิสิตที่กําลังศกึษาอยูในภาควิชานิเทศศาสตร  

ในปจจุบัน 

 นอกจากการนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรนิเทศศาสตรในอนาคต

แลว ภาควิชานิเทศศาสตรสามารถนํางานวิจัยชิ้นนี้ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

ภาควิชานิเทศศาสตรได 

 2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จะไดรับประโยชนจาก

งานวิจัยชิ้นนี้ โดยสามารถนําไปใชประโยชนในการเปรียบเทียบ หรือใชเปนแนวทางในการปรับปรุง 

และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอื่น ๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

ได 

 

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับการประเมินหลักสูตร  

เพ่ือประกอบการทําวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 มหาวิทยาลัยบูรพา” พบวาประกอบไปดวย แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 1.   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 2.  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร 

 3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยบูรพา 

 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชานิเทศศาสตร 

 รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส:     25400191101096 

 ภาษาไทย:  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   

 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Communication Arts Program   

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  นิเทศศาสตรบัณฑติ  

 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Communication Arts   

 อักษรยอภาษาไทย:   นศ.บ. 

 อักษรยอภาษาอังกฤษ:  B.Com. Arts 

 

 แขนงวิชา การสื่อสารตราสินคา 

 วารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ 

 การสื่อสารองคกร 

 

 1.  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 นับตั้งแตโครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตรเปดรับนิสิตรุนแรกเมื่อปการศึกษา 2540 

จนกระทัง่เปลี่ยนสถานะมาเปนภาควชิาในป พ.ศ. 2547 และกําลังอยูในระหวางการเตรียมการเพื่อเปน 

คณะนิเทศศาสตรนั้น ภาควิชาฯ ไดใหความสําคญัตอกระบวนการผลิตบัณฑิตเปนอยางยิ่ง ซึง่จะเห็นได



8 

จากการปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนใหสอดคลองตอสถานการณท่ีเปลี่ยนไปของสังคม

ตลอดมา อยางไรก็ตามในชวงของ การใชหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 พบวา สถานการณ

ภายในประเทศและของโลกเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วทั้งดานเทคโนโลยีการสื่อสาร การเปดเสรีทางการคา

ทีส่งผลกระทบในระดับโลกและระดับภูมิภาคหนวยงานตาง ๆ จึงจําเปนตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพื่อ

เขาสูการแขงขันในระบบตาง ๆ ซึ่งการพัฒนานั้นเชื่อมโยงมาสูคณุภาพการศึกษาโดยตรง  

 นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยังไดระบุวา อันดับ

ความสามารถในการแขงขันโดยรวมของประเทศยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมีพลัง

การขับเคลื่อนมากกวาประเทศไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลาง

ระหวางประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนา

และความสามารถในการแขงขนัทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. 2557 WEF 

(World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ 

31 จาก 144 ประเทศ และในป พ.ศ. 2557 IMD (InternationalInstitute for Management 

Development) ไดจัดอันดับไวที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ

สะดวกในการเขาไป ประกอบธุรกิจประจําป 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015 ซึ่ง

ดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก 

 2.  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม 
 จากสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงดังที่กลาวมาแลว จึงทําใหสถานการณทาง

สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไปดวย ดังที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดระบุวา

คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ

คาเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป 2557 เพศชาย 71.3 ป เพศหญิง 78.2 ป แต

เสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คน

ไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอาย ุ15-59 ป 

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยชวงป 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูใน

ระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในป 2556 

มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคณุธรรมจริยธรรม โดย

ผลการวิจัยและการสํารวจตาง ๆ พบวา ปญหาสําคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริต 

คอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงกําหนดขึน้บนพื้นฐานการเสริมสรางทุนของ

ประเทศท้ังทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเขมแข็งอยาง

ตอเนื่อง โดยยึด “คนเปนศูนยกลางในการพัฒนา” และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา

เปนแนวทางปฏิบัต ิเพ่ือมุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพคน และ
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สังคมไทยใหกาวเขาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สื่อมวลชนจัดวาเปนสถาบันหนึ่งท่ีมีบทบาท

ในการผลักดันแนวทางการพัฒนาไปสูการปฏิบัติบนพ้ืนฐานของความรวมมือ และประสานเชื่อมโยงการ

ทํางานอยางบูรณาการกับสถาบันอ่ืน ๆ  

 หลักสูตรนิเทศศาสตร มีบทบาทสําคัญในการผลิตบุคลากรไปรับใชสังคมดาน

สื่อสารมวลชน  จึงจําเปนตองปลูกฝงทัศนคติท่ีดี และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมใหกับบัณฑิตที่

จะไปทําหนาที่ผลิตสื่อที่สรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหเกิดแกสังคม สรางพ้ืนที่ดีใหกับเด็กและ

ครอบครัว และสงเสริมใหเด็กมีบทบาทรวมผลิตสื่อสรางสรรค นอกจากนี้การทํางานในองคกรที่

เก่ียวของกับดานสื่อสารมวลชนนั้นยังจําเปนตองทําหนาที่เผยแพรความรูทางดานวิชาการ ผลงานวิจัย 

นวัตกรรมท่ีหลากหลายสนองความตองการของกลุมเปาหมายตาง ๆ เสริมสรางความรูท่ีเพิม่มุมมอง

และเปดโลกทัศน และกระตุนใหคนไทยเห็นความสําคัญของการเรียนรู สรางแรงจูงใจ และจุด

ประกายความคิดเชิงสรางสรรคใหแกเด็กและเยาวชน รวมท้ังการใชสื่อสารมวลชนเปนเครื่องมือใน

การสรางความรู และความเขาใจถูกตองในบทบาท สิทธิและหนาที่การเปนพลเมืองดี ปลูกจิตสํานึก

ดานคุณธรรมและจริยธรรม สรางคานิยม พฤติกรรมการดํารงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของ

สังคมไทย สรางความเขาใจเก่ียวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดของประชาชน อันจะสงผลใหสังคมไทยมีพลัง 

และภูมิคุมกันในการพัฒนาประเทศ  

 3.  ผลกระทบจากขอ 1 และ 2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
 การพฒันาหลักสูตร 
 จากผลกระทบที่ไดกลาวมาแลวในขอ 1 และ 2 ภาควิชาฯ จึงกลับมาพิจารณาทบทวน

หลักสูตรเพ่ือปรับปรุงใหสอดคลองตอสถานการณของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพราะนิเทศศาสตร 

เปนศาสตรและศิลปของการสื่อสารที่เปนตัวกลางเชื่อมโยงและตอบสนองใหการดําเนินงานทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคมบรรลุเปาหมาย 

 สําหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นใหมครั้งนี้เปนไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ปจจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารไปสูยุคดิจิทัลที่สงผลกระทบไปถึง

รูปแบบ และวิธีการในการสื่อสารของมนุษย ตลอดจนพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของผูรับสารในยุค

ปจจุบัน จากการที่สมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแหงประเทศไทยไดจัดโครงการสัมมนาเรื่อง 

ทิศทางนิเทศศาสตรยุคดิจิทัล (Communication Arts Beyond Digital Era) ขึ้นเพ่ือระดมความ

คิดเห็นของผูใชบัณฑิตในสาขานิเทศศาสตรจากผูประกอบการในดานตาง ๆ นักวชิาการ บัณฑิต 

นิเทศศาสตร และนิสิตนักศึกษาดานนิเทศศาสตร ตอแนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใน

อนาคตในยุคดิจิทัล 
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 ผลการสัมมนาพบวา สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมทําใหความตองการของ

ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่สื่อมวลชนเปนผูเสาะแสวงหาขอมูล และนํามาเรียบเรียงเพ่ือปอน

ใหกับผูรับสารหรือประชาชนท่ัวไป ในปจจุบันตลาดสาขาวิชาชีพดานสื่อสารมวลชนมีความตองการ

คุณสมบัติของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น บัณฑิตที่สําเร็จดานนิเทศศาสตรตองมีความเปนมืออาชีพที่มีความ

ครบถวนในดานความรูในฐานะสื่อมวลชน มีความเขาใจและมีภูมิคุมกันทางดานสังคมเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมในโลกอินเทอรเน็ต บัณฑิตยังจําเปนตองรูจัก และมีทักษะในการใชเครื่องมือการ

สื่อสารใหม ๆ ทันสมัย เพ่ือจะไดเลือกใชเครื่องมือเพ่ือการสื่อสารใหตรงกับกลุมเปาหมาย พรอมเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรับรูใหกับผูรับสาร ดวยเครื่องมือและเทคนิคใหม ๆ ที่มีมาใหเรียนรูเพ่ิมเติม

ตลอดเวลา   

 ดังนั้น การจัดการศกึษาดานสื่อสารมวลชนในยุคปจจุบันนั้นจําเปนตองผลิตบุคลากรใน

แนว Interactive กลาวคือ นอกเหนือจะสื่อสารกันดวยภาษาที่ทันสมัย และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสื่อแลว ยังตองคํานึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับรูดวยเทคนิคและวิธีการแบบใหม ๆ จาก 

การสื่อสารในยุคดิจิทัล หรือ Digital Communication เพ่ือใหการนําเสนอเนื้อหามีรูปแบบที่

หลากหลาย ถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือ  

 4.  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เปนหนวยงานที่พยายามจัดหลักสูตรให

ตอบสนองตอการเปนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออก ขณะเดียวกันก็สรางหลักสูตรใหมีคุณภาพ

ตามเกณฑของ สกอ. และ สมศ. มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการ

วิชาการแกชุมชน รวมทั้งการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 เมื่อพิจารณาถึงความตองการของชุมชน และสังคมที่ตองการศึกษาตอดานนิเทศศาสตร  

ซึ่งมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป ภาควิชานิเทศศาสตรจึงพยายามพัฒนาโครงสราง และปจจัยพ้ืนฐานดาน

อาคาร วัสดุอุปกรณ บุคลากรที่มีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ เพ่ือการผลิตบุคลากร

นิเทศศาสตรบัณฑิต ใหสอดคลองตอปรัชญาของภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มุงหวัง

พัฒนา และเปนที่พ่ึงในศาสตรดานการสื่อสารใหสังคม และชุมชนภาคตะวันออก   

 5.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  5.1  ปรัชญา หลักสูตรนี้มุงสรางบัณฑิตทางดานสาขาวิชานิเทศศาสตร ใหมีความ 

สามารถในการสื่อสารอยางสรางสรรคและมีคุณภาพภายใตกรอบจริยธรรมแหงวิชาชีพและ 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

  5.2  ความสําคัญ ภายใตบริบทของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ีสงผลใหมีการสื่อสารท่ีรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบที่ตามมา

ทั้งดานบวกและลบ หลักสูตรนิเทศศาสตรจึงมุงหวังจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในดานการสื่อสารเพ่ือ
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ไปทําหนาที่ประสานความสัมพันธอันดีทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความสัมพันธ

ระหวางประเทศ  

  5.3  เหตุผลในการปรับปรุง ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เปดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ โดยเปดรับนิสิตรุนแรกในปการศกึษา 2540 และมีการปรับปรุง

หลักสูตรมาอยางตอเนื่องทุก ๆ 4 ป จนถึงการปรับปรุงครั้งที่ 4 ในปการศึกษา 2554 จากชวง

ระยะเวลาดังกลาว ภาควิชา ฯ ไดนําขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิตและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของมา

เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพและความตองการของตลาด 

สําหรับการปรับปรุงครั้งนี้ เปนการปรับปรุงครั้งที่ 5 เพ่ือนําไปใชในปการศึกษา 2559 โดยเหตุผลหลัก

ในการปรับปรุงก็เพ่ือใหสอดคลองตอบริบทของสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ความตองการของ

ตลาด และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานทางการศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทํากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้นมาและหลักสูตรทุกหลักสูตรตองถือปฏิบัติ จึงไดดําเนินการ

ปรับปรุงเปนหลักสูตรปรับปรุงครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2559 เพื่อใหเนื้อหาทันสมัยสอดคลองกับเหตุผลที่ได

ชี้แจงในวรรคแรก 

  5.4  วัตถุประสงค 

   5.4.1  หลักสูตรตองการผลิตบัณฑิตดานสาขาวิชานิเทศศาสตร ท่ีมีความรู

ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือไปประกอบอาชีพนักสื่อสารการตลาด นักสื่อสารมวลชน  

นักสื่อสารองคกร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ มีจํานวนไมต่ํากวารอยละ 70 

   5.4.2  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   

    5.4.2.1  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต มีวินัย และยึดมั่นจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ 

    5.4.2.2  นําความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีการสื่อสารมาประยุกตใน

การปฎิบัติวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

    5.4.2.3  แสวงหาความรูเพ่ือแกไขปญหาและสรางสรรคสิ่งใหมไดอยางเหมาะสม 

    5.4.2.4  รับผิดชอบ มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีมและปรับตัวเขากับ

สถานการณและบริบทของสังคม 

    5.4.2.5  ใชและสื่อสารขอมูลเชิงตัวเลขเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาไดอยาง

เหมาะสม 

    5.4.2.6  ผลิตและสรางสรรคเนื้อหาสาร รวมทั้งเลือกใชสื่อและชองทางการ

สื่อสารเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 
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 6.  โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

  2. โครงสรางหลักสูตร  

   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    30  หนวยกิต 

   2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา            99  หนวยกิต 

    1. วิชาแกน                                  45  หนวยกิต 

    2. วิชาเอก ไมนอยกวา                     54  หนวยกิต 

           วิชาเอกบังคับ                           27  หนวยกิต 

           วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา              27  หนวยกิต 

   2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา           6  หนวยกิต 

 รายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หนวยกิต 
  1.1)  กลุมวิชาภาษาเพื่อการส่ือสาร  12  หนวยกิต  ประกอบดวย 
   1.1.1)  ภาษาอังกฤษบงัคับ  9  หนวยกิต  
 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร    3 (3-0-6) 

    English for Communication 

 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย    3 (3-0-6) 

    Collegiate English  

 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (3-0-6) 

    English Writing for Communication 

   1.1.2) ภาษาอื่น ๆ  3  หนวยกิต 
99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน    3 (3-0-6) 

    English for Job Applications 

  1.2)  กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4  หนวยกิต 
   1.2.1)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
 73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุน    2 (2-0-4) 

    Life Skill and Adolescent Health 

 85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต   2 (1-2-3) 

    Exercise for Quality of Life 

  1.3)  กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  7 หนวยกิต 
   1.3.1)  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
 24110159 จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรบัตัว   3 (3-0-6) 
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    Psychology for Living and Adjustment 

 40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม   2 (2-0-4) 

    Sufficiency Economy and Social Development 

 41420259 อารมณและการจัดการความเครียด   2 (2-0-4) 

    Emotion and Stress Management 

 1.4)  กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  4  หนวยกิต 
  1.4.1) กลุมวิชามนุษยศาสตร 
 77037959 ศิลปะและการคดิสรางสรรค     2 (2-0-4) 

    Arts and Creativity 

             1.4.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
 30210159 คณติคิดทันโลก     2 (2-0-4) 

       Contemporary Mathematics 

 1.5)  กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3  หนวยกิต 
 24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู   3 (3-0-6) 

    Information Skills in Knowledge-Based Society  

 2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา    
 99 หนวยกิต 
    2.1) วิชาแกน    45 หนวยกิต 
 20111159 หลักนิเทศศาสตร      2 (2-0-4) 

    Principles of Communication Arts   

 20111259 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2 (1-2-3)                                                         

    Thai Language for Communication 

 20112259 การรูเทาทันสือ่      2 (2-0-4) 

    Media Literacy 

 20114259 การถายภาพดิจิทัลเบ้ืองตน    2 (1-2-3) 

    Introduction to Digital Photography 

 20121159 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน      3 (3-0-6) 

    Mass  Communication  Theories 

 20121259 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน    2 (2-0-4) 

     Interpretation of Current Affairs 

 20121359 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3 (1-4-4)                                                              

    English for Communication     
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 20124159 คอมพิวเตอรเพ่ืองานนิเทศศาสตร     3 (2-2-5) 

    Computer for Communication Arts  

 20124359 การสรางสรรคสื่อในสังคมออนไลน   3 (2-2-5) 

                       Media Creation in Social Media 

 20124459  การวิเคราะหขอมูล     2 (1-2-3) 

    Data Analysis  

 20124559 การออกแบบสาร     2 (1-2-3)  

     Message Design 

 20135159 ระเบียบวธิีวิจัยทางนิเทศศาสตร                          3 (3-0-6) 

    Research Methodology in Communication Arts 

 20135259 การฝกงาน      3 (0-9-5) 

    Internship 

 20138159 กฎหมายและจริยธรรมสื่อ     3 (3-0-6) 

     Laws and Ethics of Mass Media 

 20145359 สัมมนาฝกงาน     1 (0-3-1) 

     Seminar in Internship 

 20211159 การสื่อสารตราสินคาเบื้องตน    3 (3-0-6) 

     Introduction to Brand Communication             

 20311159 หลักการหลอมรวมสื่อ     3 (3-0-6) 

     Principles  of  Media  Convergence    

 20411159 การสื่อสารองคกรเบื้องตน       3 (3-0-6) 

    Introduction to Corporate Communication 

  2.2) วิชาเอก  ไมนอยกวา    54 หนวยกิต 
   ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาเอกดานใดดานหนึ่ง ดังตอไปนี ้
            2.2.1) แขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา 
    วิชาเอกบังคับ    27 หนวยกิต 
 20222159 การเขียนเพ่ือตราสินคา     3 (2-2-5) 

    Writing for Brand 

 20226159 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ        3 (3-0-6) 

    Integrated Marketing Communication Concept and Theories 

 20232259 การพัฒนาความคิดในงานสื่อสารการตลาด   3 (3-0-6) 

    Idea Generation for Marketing Communication 
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 20232359 การเจาะลึกจิตใจผูบริโภค    3 (3-0-6) 

     Consumer Insight 

 20236259 การจัดการขอมูลและการวิจัยเพ่ืองานสื่อสารตราสินคา  3 (3-0-6) 

     Data Management and Brand Communication Research 

 20236359 กลยุทธการสรางตราสนิคา                                       3 (3-0-6) 

             Branding Strategy 

 20246459 กลยุทธการวางแผนสื่อ     3 (3-0-6) 

     Media Planning Strategy 

 20246559 การจัดการตราสินคา      3 (3-0-6) 

     Brand Management 

 20246659 การวางแผนรณรงคสื่อสารตราสินคา    3 (3-0-6) 

    Brand Communication Campaign Planning 

   วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   27 หนวยกิต 
 20232459 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ    2 (1-2-3) 

     Professional English 

          20232559 การเขียนเพ่ือสื่อใหม     2 (1-2-3) 

     Writing for New Media 

 20235159 สถิติพื้นฐานสําหรับการวิจัยการสื่อสาร   2 (2-0-4) 

     Basic Statistics for Communication Research 

 20236759 การออกแบบตราสินคาทางสายตา    2 (2-0-4) 

     Brand Visual Design 

 20237159 การออกแบบและผลิตสื่อภาพนิ่ง    3 (2-2-5) 

    Visual Media Design and Production 

 20237859 กลยุทธการจัดกิจกรรมเพ่ือตราสินคา   3 (2-2-5) 

     Brand Activation Strategy 

 20246859 การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา    2 (1-2-3) 

     Advertising Media Design Production 

 20246959 การเลาเรื่องขามสื่อ      2 (1-2-3) 

    Transmedia 

 20247259 การออกแบบและผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว   3 (2-2-5)  

     Motion Graphic Design and Production 
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 20247359 การวางแผนรณรงคดวยสื่อออนไลน   3 (2-2-5) 

     Online Communication Campaign Planning 

 20247459 การตลาดบริการ      2 (2-0-4) 

     Service Marketing 

 20247559 การบริหารงานอิสระ     2 (2-0-4) 

      Freelance Management 

 20247659 บุคลิกภาพเพ่ือสรางความประทับใจ    2 (2-0-4) 

     Impressive Personality Development 

 20247759 การจัดการการสื่อสารตราสินคาในภาวะวิกฤติ    2 (2-0-4) 

     Brand Crisis Communication Management 

 20247959 เรื่องคดัเฉพาะสําหรับการสื่อสารตราสินคา   3 (3-0-6) 

     Selected Topics for Brand Communication  

 20248159 การสื่อสารตราสินคากับสังคม     2 (2-0-4) 

     Brand Communication and Society 

 20249159 การจัดทําแฟมสะสมผลงาน     2 (1-2-3) 

     Portfolio 

 20249259 การศึกษารายบุคคล     3 (3-0-6) 

     Individual Study 

 20433159 การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม   2 (2-0-4) 

     Corporate Social Responsibility Management 

 20436759 การจัดการภาพลักษณ     3 (3-0-6) 

     Image Management 

   2.2.2)  แขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ 
    วิชาเอกบังคับ     27 หนวยกิต 
 20322159 การสื่อขาวสําหรับงานวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ    3 (2-2-5) 

     News Reporting for Convergence Journalism  

 20324159  การถายภาพและการตกแตงภาพเพ่ือสื่อดจิิทัล  3 (2-2-5) 

     Photography and Retouching for Digital Media 

 20332259  การสรางสรรคเนื้อหาในยุคหลอมรวมสือ่    3 (2-2-5) 

     Content Creation in Age of Media Convergence 

 20332359  การเปนผูประกาศและผูดําเนินรายการ   3 (2-2-5) 
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     Announcer and Master of Ceremonies 

 20334259 การออกแบบและพัฒนาเว็บ    3 (2-2-5) 

     Web Design and Development 

 20338159 กฎหมายและจริยธรรมในยุคหลอมรวมสื่อ   3 (3-0-6) 

     Law and Ethics in Age of Media Convergence 

 20344359 สื่อดิจิทัลเพ่ือการนําเสนอ     3 (2-2-5) 

     Digital Media for Presentation 

 20345159 การวิจัยประยุกตเพ่ือการหลอมรวมสื่อ   3 (1-4-4) 

     Applied Research for Media Convergence 

 20346159 ปฏิบัติการสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ   3 (2-2-5) 

     Media Convergence Practice 

    วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   27 หนวยกิต 
 20322559 พฤติกรรมผูใชสื่อใหม     2 (2-0-4)  

     New Media User Behavior 

 20322659 สื่อใหมกับนักขาวพลเมือง     2 (2-0-4) 

     New Media and Citizen Journalism 

 20322759 การหลอมรวมสื่อกับการเมือง    3 (3-0-6) 

     Media Convergence and Politics  

 20322859 การหลอมรวมสื่อกับอุตสาหกรรมบันเทิง   3 (3-0-6) 

     Media Convergence and Entertainment Industry 

 20332959 การหลอมรวมสื่อกับสังคมและวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 

     Media Convergence and Society & Culture  

 20333159 เทคนิคการสัมภาษณเพ่ืองานวารสารศาสตร   3 (3-0-6) 

     Interviewing Technique for Journalism 

 20334459 สื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส    3 (2-2-5) 

     Electronic Publishing 

 20334559 การถายภาพสตูดิโอ      3 (2-2-5) 

     Studio Photography 

 20334659 การตัดตอภาพและเสียงเพ่ือสื่อดิจิทัล   3 (2-2-5) 

     Audio-Visual Editing for Digital Media 
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 20336259 การบริหารองคกรสื่อกับการหลอมรวมสื่อ    3 (3-0-6) 

      Media Convergence and  Media Organization 

 20342459 การวิเคราะหสถานการณในยุคหลอมรวมสื่อ   2 (2-0-4) 

      Interpretation of Current Affairs 

 20343259 การแปลขาวในยุคหลอมรวมสื่อ     2 (2-0-4) 

     News Translation in Age of Media Convergence   

 20344759 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง   3 (2-2-5) 

Production of Digital Broadcasting Program  

 20344859 แอนิเมชันในสื่อใหม      3 (2-2-5) 

     Animation in New Media 

 20345259 การสัมมนาการหลอมรวมสื่อกับสังคม   3 (3-0-6) 

     Seminar on Media Convergence and Society 

   2.2.3) แขนงวิชาการสื่อสารองคกร 
    วิชาเอกบังคับ     27 หนวยกิต 
 20422159 การเขียนเพ่ือการสื่อสารองคกร    3 (2-2-5) 

     Writing for Corporate Communications 

 20432259 การสื่อสารองคกรรวมสมัย    3 (3-0-6) 

     Contemporary  Corporate Communications 

 20432359 การวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการสื่อสารองคกร  3 (3-0-6) 

     Stakeholders Analysis for Communication   

 20435159 การวิจัยเพ่ือการสื่อสารองคกร    3 (1-4-4) 

     Corporate Communications Research    

 20436159 สื่อและกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารองคกร   3 (3-0-6) 

     Media and Activities for Corporate Communications 

 20445259 การสัมมนาการสื่อสารองคกร    3 (3-0-6) 

     Seminar in Corporate Communications Issues  

 20446259 การวางแผนและประเมินผลการสื่อสารองคกร  3 (2-2-5) 

     Corporate Communications Planning and Evaluation 

 20446359 การบริหารการสื่อสารองคกร    3 (3-0-6) 

     Corporate Communications Administration 
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 20446459 โครงงานดานการสื่อสารองคกร    3 (3-0-6) 

     Corporate Communications Project 

    วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา   27 หนวยกิต 
 20226159 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ        3 (3-0-6) 

     Integrated Marketing Communication Concept and Theories 

 20235159 สถิติพ้ืนฐานสําหรับการวิจัยการสื่อสาร   2 (2-0-4) 

     Basic Statistics for Communication Research 

 20248159 การสื่อสารตราสินคากับสังคม    2 (2-0-4) 

     Brand Communication and Society 

 20332359 การเปนผูประกาศและผูดําเนินรายการ   3 (2-2-5) 

     Announcer and Master of Ceremonies 

 20344359 สื่อดิจิทัลเพ่ือการนําเสนอ    3 (2-2-5) 

     Digital Media for Presentation 

 20422459 การคิดเชิงสรางสรรค     2 (2-0-4) 

     Creative Thinking     

 20422559 การสื่อสารและสาธารณมติ      2 (2-0-4) 

     Communication  and  Public Opinion   

 20422659 การสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ    2 (1-2-3) 

     Persuasive  Communication  

 20422759 ทักษะการสื่อสาร     3 (1-4-4) 

     Communications Skills  

 20424159 การถายภาพสําหรบัการสื่อสารองคกร    2 (1-2-3) 

     Photography for Corporate Communications  

 20432859 การเขียนข้ันสูงเพ่ือการสื่อสารองคกร    3 (2-2-5) 

     Advanced Writing for Corporate Communications 

 20432959 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารองคกร   2 (1-2-3) 

     English for Corporate Communications 

 20433159 การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม     2 (2-0-4) 

     Corporate Social Responsibility Management  

 20434259 สื่อใหมเพ่ือการสื่อสารองคกร    2 (1-2-3) 

     New Media for Corporate Communications 
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 20434359 เทคนิคและเทคโนโลยีการนําเสนอ    3 (2-2-5) 

     Techniques  and  Technology  for  Presentation  

 20436559 การออกแบบเพ่ือการสื่อสารองคกร    2 (1-2-3) 

     Design for Corporate Communications  

 20436659 การจัดการสื่อมวลชนสัมพันธ     2 (2-0-4) 

     Media Relation Management   

 20436759 การจัดการภาพลักษณ     3 (3-0-6) 

     Image Management 

 20436859 การจัดการตลาดเชิงประสบการณ     3 (2-2-5) 

     Experience Marketing Management      

 20446959 บุคลิกภาพและมารยาท    2 (2-0-4) 

     Personality and Manners 

 20447159 การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ    3 (3-0-6) 

     Crisis Communication Management  

 20447259 กิจกรรมสาธารณะและการบริหารประเด็น    2 (2-0-4) 

     Issue Management and Public Affairs 

 20447359 การจัดการชุมชนสัมพันธ     2 (2-0-4) 

     Community Relations Management   

 20447459 กลยุทธการวางแผนสื่อเพ่ือการสือ่สารองคกร   3 (3-0-6) 

     Media Planning Strategy for Corporate Communication  

 20449159 การศึกษารายบุคคล      2 (2-0-4) 

     Individual Study  

 3) หมวดวิชาเลือกเสร ีไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยบรูพา หรือ 

เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดหลักสูตร ผูวิจัยมุงศึกษาการประเมินหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาเปนหลัก โดยนําเนื้อหาเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่เก่ียวของกับ

การวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย

บูรพา” มากลาวถึง ประกอบดวย ความหมายของหลักสูตร วิธีการประเมินหลักสูตร รูปแบบการ

ประเมินหลักสูตร การตัดสินใจเก่ียวกับหลักสตูร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ความหมายของหลักสูตร 
 สําหรับความหมายของหลักสูตร (Curriculum) มีหนวยงานหรือนักวิชาการทางการศึกษา

ของไทย ไดระบุความหมายและแยกแยะรูปแบบของหลักสูตรไวดังนี้ หลักสูตร (Curriculum) 

หมายถึง มวลประสบการณที่สถานศึกษาที่ไดรวบรวมจัดทําไวหรือจัดเตรียมสําหรับใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนกับผูเรียน โดยมีเนื้อหาสาระครบถวนอยางมีระบบสามารถเขาใจไดงาย 

และมีจุดประสงคชัดเจนรวมทั้งมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบันและล้ําสมัยตลอดจนการประเมินผลตามสถานการณ หรือตามสภาพจริง กมลฉัตร กลอมอ่ิม 

(2562, หนา 11-12) ซึ่งสอดคลองกับ ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2556, หนา 2) ไดใหความหมายของ

หลักสูตรวา หลักสูตรมีสองนัยความหมาย ในวงแคบหลักสูตร คือ วิชาหรือเนื้อหาที่สอน สวน

ความหมายในวงกวางหลักสูตร คือ มวลประสบการณทั้งหลายที่จัดใหแกผูเรียนท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ซึ่งเปนทั้งทางตรงและทางออม และยังสอดคลองกับ ชวลติ ชูกําแพง (2559,  

หนา 4) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หมายถึง มวลประสบการณทุกอยางที่เกี่ยวของกับการเรียน 

การสอนมีทั้งสวนที่เปนเอกสารหลักฐาน กระบวนการท่ีใชในการเรียน การสอน การจัดกิจกรรม  

สื่อวัสดุตาง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนา 

 นอกจากนี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554, หนา 455) ไดใหความหมายของ

หลักสูตร หมายถึง ประมวลวิชาและกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในการศกึษาเพ่ือวัตถุประสงคอยางใด

อยางหนึ่ง ทั้งนี้ รุจิร ภูสาระ (2551, หนา 9) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา รายการ กระบวนวิชา 

แผนการเรียน ซึ่งประกอบดวย เปาหมาย จุดประสงคเฉพาะที่จะนําเสนอและจัดการเนื้อหารวมถึง

รูปแบบการเรียนการสอน ใหตรงตามวัตถุประสงค และทายที่สุดตองมีการประเมินผลลัพธของ 

การเรียน อีกทั้ง ธํารง บัวศรี (2532, หนา 9 - 12) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา แผนซึ่งได

ออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณในแตละ

โปรแกรมการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว เมื่อกลาวถึง

ลักษณะที่สําคัญของหลักสูตร ประกอบดวย 1) จุดหมายของหลักสูตร มุงสงเสริมพัฒนาการของ

ผูเรียนโดยใชวิชาตาง ๆ เปนเครื่องมือ ดังนั้น โครงสรางหลักสูตรจึงประกอบดวยวิชาตาง ๆ หลายวิชา 

อาจมีสวนสัมพันธกับสังคมหรือไมก็ได 2) จุดประสงคของแตละวิชาในหลักสูตร เนนการถายทอด
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เนื้อหาวิชาเพ่ือใหผูเรียนมีความรูและทักษะในวิชานั้น ๆ เปนสําคัญ 3) โครงสรางของเนื้อหาวิชา 

ประกอบดวยเนื้อหาวิชาของแตละวิชาที่มีความเปนเอกเทศ ไมเก่ียวของกับวิชาอื่น และจะถูกจัดไว

อยางเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน เพ่ือสะดวกแกการเรียนการสอน 4) กิจกรรมการเรียนการสอน เนน

เรื่องการถายทอดความรูดวยการมุงใหผูเรียนจําเนื้อหาวิชาการ สงเสริมพัฒนาการในดานอ่ืน ๆ ถือวา

เปนเรื่องของกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือไมก็เปนผลพวงจากการเรียนรู เนื้อหาวิชา และ 5) การ

ประเมินผลการเรียนรู มุงในเรื่องความรูและทักษะในวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียนมานอกจากนี้ องคประกอบ

ของหลักสูตร ควรมี 4 องคประกอบดวยกัน คือ ความมุงหมาย (Objectives) เนื้อหา (Content) การ

นําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) 

 จากความหมายของหลักสูตรดังกลาวขางตน สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง มวล

ประสบการณตาง ๆ ที่กําหนดโครงสรางใหมีเปาหมาย เนื้อหารายวิชา วิธีการ กระบวนการ กิจกรรม 

การประเมินผล เปนขั้นเปนตอนเพ่ือใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนด 

 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 สําหรับความหมายของการประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) มีนักวิชาการทาง

การศกึษาหลายทานไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ การประเมิน

หลักสูตร (Curriculum Evaluation) เปนวิธีการรวบรวมขอมูลและพิจารณาตัดสินเก่ียวกับหลักสูตร 

1.  การกําหนดมาตรฐานเพ่ือใชตัดสินคุณภาพเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด 2.  การรวบรวมขอมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวของของหลักสูตร และ 3.  การใชมาตรฐานเพ่ือตดัสินคุณคา คุณภาพ คณุประโยชน 

ประสิทธิผลของหลักสูตร Fitzpartrick, Samdes, and Worthem (2004) สวน Stufflebeam and 

others (1971) กลาววาการประเมินหลักสูตรหมายถึง กระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล เพ่ือนําไป

พิจารณาตัดสินใจ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น และนักวิชาการทาง 

การศกึษาของไทย ก็ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) ไวดังนี้  

สุรวรี เพียรเพชรเลิศ (2561, หนา 37) การประเมินผลหลักสูตรทําใหทราบถึงคณุคาของหลักสูตร 

เพ่ือที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สอดคลองกับ ชวลิต ชูกําแพง 

(2559, หนา 116) การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

หลกัสูตร แลวทําการวิเคราะหขอมูล จุดเดน จุดดอยของตัวหลักสูตร และกระบวนการของหลักสูตร

เพ่ือตัดสินคุณคาของหลักสูตรวาบรรลุความมุงหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด เพ่ือนําไปสูการ

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน สอดคลองกับ กมลฉัตร กลอมอ่ิม 

(2562, หนา 17) การประเมินหลักสูตรเปนการดําเนินงานจัดทําและรายงานผลของการใชหลักสูตรท่ี

ไดพัฒนาข้ึน มีความถูกตอง และความนาเชื่อถือของหลักสูตรโดยผานกระบวนการตรวจสอบหรือ 

การวัดผล และประเมินผลเพื่อตัดสินใจคุณคาและคุณภาพของหลักสูตรโดยเทียบกับเกณฑที่กําหนด

กอนนําไปปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเปนลําดับตอไป และ (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา : 
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2558) การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการหนึ่งของหลักสูตรซึ่งจะนําไปสูการแกไข ปรับปรุง

หลักสูตรใหมีคุณภาพและเหมาะสมมากขึ้น โดยใชขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เชน วัตถุประสงค 

โครงสราง เนื้อหาสาระ กลุมเปาหมาย กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การบริหาร

จัดการตลอดจนผลสัมฤทธิ์มาพิจารณาคุณภาพของหลักสูตร สําหรับ ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2556,  

หนา 125) ไดใหความหมายการประเมินหลักสูตร หมายถึง การพิจารณาทบทวนคุณภาพของ

หลักสูตร ซึ่งครอบคลมุเรื่องตัวหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ผูสอน ผูเรียน อุปกรณการสอน

และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ในกระบวนการเรียนการสอน สอดคลองกับ อัคครัตน พูลกระจาง 

(2552, หนา 131) ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวา การประเมินหลักสูตรเปน

กระบวนการในการตัดสินคุณคาของหลักสูตร โดยอาศยัการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหอยางเปน

ระบบ และควรประเมินอยางตอเนื่อง เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาประเมินผลวาหลักสูตรนั้นเปน

อยางไร มีสวนบกพรองตรงไหนบาง และบรรลุตามวัตถุประสงคไวหรือไม เพ่ือนําขอมูลมาพิจารณา 

ในการแกไขปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณคายิ่งข้ึน  

 จากความหมายของการประเมินหลักสูตรดังกลาวขางตน สรุปไดวา การประเมินหลักสูตร 

หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร จากการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ อยางตอเนื่อง

และตามมาตรฐานที่กําหนด โดยนําผลการประเมินที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงใหหลักสตูรมีคุณคาบรรลุ

ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว 

 รูปแบบ/ วิธีการประเมินหลักสูตร 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP - Model) คือรูปแบบการ

ประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (Daneil L. Stuffebeam: CIPP - Model) รูปแบบการประเมินนี้

เปนรูปแบบการประเมินที่ยึดความตองการตัดสินใจเปนหลัก (Decision-Based Models) รูปแบบ

การประเมินแนวนี้มีวัตถุประสงคที่จะประมวลขอมูลเพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจและหาทางเลือก

ไดอยางเหมาะสม สตัฟเฟลบีม ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบที่จะประเมินเรียกวา ซิปโมเดล (CIPP 

- Model) ยอมาจากตัวอักษรตัวแรกจากคําศัพทตางๆ ดังตอไปนี้ Context (บริบทหรือสภาวะ

แวดลอม) Input (ปจจัยนําเขา) Process (กระบวนการ) Product (ผลผลิต) มีลักษณะเปน 

การประเมินทีละดานตามลําดับ ในวงการการศึกษาในตางประเทศก็นํารูปแบบการประเมินแบบซิป 

เพ่ือประเมินโครงการทางการศึกษามากมาย เชน Collins, Lori Ferretti (2017) ไดใชรูปแบบ 

การประเมินแบบ CIPP Model เพ่ือประเมิน และปรับปรุงการสอนในระบบโรงเรียน 2 แหงของรัฐ 

New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา เชนเดียวกับ Thurab-Nkhosi, Dianne (2019) ไดประเมิน

หลักสูตรการพัฒนาคณาจารยแบบผสมผสานโดยใชรูปแบบ CIPP Model ใน University of the 

West Indies และ Jiao et.al (2020) ไดใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ในการประเมิน
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การฝกอบรมพยาบาล 25 แหงในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน นอกจากนี้ สตัฟเฟลบีม ยังไดเนน

วารูปแบบการประเมินแบบ CIPP ไมใชเพ่ือการพิสูจนแตเพ่ือการปรับปรุง ผลการประเมินยังใหขอมูล

เพ่ือการตัดสินใจ และเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา (Stufflebean and Shinkfield, 

2007,331) การประเมินผลเปนกระบวนการรวบรวมและใหรายละเอียดท่ีบรรยายและตัดสินใจ

เก่ียวกับคุณคาภายนอก (worh) และคุณคาภายใน (merit) ของเปาหมาย การออกแบบการนําไปใช

และผลกระทบของสิ่งที่มุงประเมิน (object of evaluation) เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ  

เตรียมความพรอมที่จะรับผิด (accountability) และทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณท่ีเก่ียวของ 

นิยามของ Stufflebean and Shinkfield (1985) รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ 

Stufflebeam เสนอวาการประเมินโครงการควรครอบคลุมการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ 4 ประเภท 

คือการประเมินบริบท การประเมินปจจัยนําเขา การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต 

สําหรับสมหวัง พิริยานุวัตน (2549) ไดใหความเห็นวา ความสอดคลองระหวางประเภทของ 

การประเมินในรูปแบบ CIPP กับประเภทของการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาโครงการ ซึ่ง

แบงออกไดเปน 3 ระยะดังนี ้อางใน อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ (2555, หนา 296 - 297)  

 การประเมินผลระยะกอนเริ่มโครงการ 

 การประเมินในระยะนี้ทําไปเพ่ือการตัดสินใจในการวางแผนโครงการพัฒนาหลักสูตรให

ครอบคลุมถึงการกําหนดวัตถุประสงคและออกแบบวิธีดําเนินการ ซึ่งจะครอบคลุมการประเมิน 

ดานบริบท และปจจัยนําเขาของรูปแบบ CIPP 

 การประเมินผลระหวางการดําเนินการ 

 การประเมินในระยะนี้จะเปนการประเมินกระบวนการ (Process) ของรูปแบบ CIPP  

ในระหวางการดําเนินการมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบการนําแผนไปปฏิบัติโดยการรวบรวมขอมูล

ยอนกลับจากการดําเนินการเพ่ือวิเคราะหจุดแข็งจุดออนในการออกแบบและการนําไปใชเพ่ือกํากับ

ติดตาม ควบคุมและปรับการดําเนินงานโดยสารสนเทศท่ีไดจากการประเมินกระบวนการจะเปน

ประโยชนสําหรับการตัดสินใจเก่ียวกับการนําโปรแกรมไปใช (implementing decision) 

 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 การประเมินในระยะนี้คือการประเมินผลผลิตของรูปแบบ CIPP การประเมินผลผลิตมี

จุดมุงหมายเพื่อการตัดสินวาโครงการไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนาและตอบสนอง

ความตองการหรือไม การศึกษาความสัมพันธระหวางผลลัพธกับจุดมุงหมาย บริบท ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และตัดสินคุณคาภายในและภายนอกของโครงการ สารสนเทศที่ไดจากการประเมิน

ผลผลิตจะเปนประโยชนสําหรับการตัดสินใจ ดําเนินการตอ ปรับปรุง หรือการปดโครงการ 

 Stufflebean (cited in Fitzpartick, Sanders, & Worthen, 2004) ไดเสนอขั้นตอน 

การวิธีดําเนินการประเมินหลักสูตรดังนี้ 
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 1.  กําหนดจุดเนนในการประเมิน (Focusing the evaluation) โดยเริ่มจากการระบุ

ระดับของการตัดสินใจ เชน ระดับภาควิชา คณะ สถาบัน หรือระดับชาติ และอธิบายสถานการณใน

การตัดสินใจ เชน จุดเนน ความสําคัญ กําหนดเวลาและทางเลือก จากนั้นระบุเกณฑการตัดสิน และ

กฎขอตกลงในการดําเนินการประเมิน 

 2.  รวบรวมขอมลู (Collection of information) ครอบคลุมการระบุแหลงขอมูล วิธีการ

และเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ขั้นตอนการสุมตัวอยาง เงื่อนไขและกําหนดเวลาในการเก็บขอมูล 

 3.  จัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูล (Collection and analysis of information) ซึ่ง

ครอบคลุมการเลือกวิธีและกําหนดข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

 4.  รายงานผลขอมูล (Reporting of information) ครอบคลุมการระบุผูใชผลการ

ประเมิน ระบุวิธีนําเสนอขอมูลและรายงานผลการประเมิน กําหนดตารางเวลาการรายงานผล 

 5.  บริหารขอมูล (Administration of information) ครอบคลุมการสรุปตาราง 

การทํางาน ระบุทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการประเมิน วางแผนการทํางาน ตรวจสอบการออกแบบ

การประเมิน วางแผนการจัดทํางบประมาณของโปรแกรมการประเมิน 

 ขอดีของรูปแบบการประเมินผล CIPP มีดังนี้ 

 1.  ตอบสนองความตองการและใหขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ 

และพัฒนาหลักสูตร 

 2.  ใชแนวปฏิบัติในการประเมินอยางเปนข้ันตอนโดยละเอียด มีการวางแผนการเก็บขอมูล

อยางชัดเจน และเปนระบบวาตองใชขอมูลอะไรเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับหลักสูตร 

 3.  ใหความสําคัญกับการประเมินผลยอย 

 4.  ใหความสําคัญกับการประเมินทุกองคประกอบของหลักสูตร 

 Stufflebean ไดเสนอรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เนนรูปแบบเชิงระบบที่ไม

ซับซอน มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการประเมินโครงการ ซึ่งมีแนวทางการประเมินแตละดานดังตอไปนี้ 

 1.  การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) เปนการประเมินเก่ียวกับสภาวะ

แวดลอมความตองการจําเปนของหลักสูตร บุคคลหรือหนวยงาน เพ่ือใหไดหลักการและเหตุผลมา

กําหนดจุดมุงหมาย เปนการประเมินสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน โดยนํามาเปนขอมูลสารสนเทศ

สําหรับการกําหนดเปาประสงคและวัตถุประสงคของหลักสูตร ตลอดความเปนไปได ความเหมาะสม 

ความสอดคลองกับนโยบายและการเปลีย่นแปลงทางสังคม ความตองการหรือสภาพปญหาที่ยังไมได

รับการปรับแก ประเด็นการประเมินบริบทเก่ียวกับหลักสูตร ไดแก จุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตร 

เนื้อหารายวิชา เปนตน การประเมินบริบทจะทําใหไดขอมูลสนับสนุนกอนการใชหลักสูตร 

 2.  การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I) เปนการประเมินความเหมาะสม 
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เก่ียวกับทรัพยากรตาง ๆ ที่มีมาสนับสนุนใหจุดมุงหมายของหลักสูตรบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ หองเรียน สื่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรที่สนับสนุนตาง ๆ หรือสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอหลักสูตร เปนตน การประเมินปจจัยนําเขาจะทํา

ใหไดขอมูลสนับสนุนการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตร 

 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินเก่ียวกับการ 

บริหารจัดการหลักสูตร ที่มุงขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับประสิทธิภาพของการใชหลักสูตร เชน การ

ประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 

เปนตน การประเมินกระบวนการจะใหไดรับขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุง และพัฒนาใหการ

ดําเนินการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 4.  การประเมินผลผลติ (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเก่ียวกับคุณลักษณะ 

ของผูสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดไวในเปาประสงคและวัตถุประสงคของหลักสูตร และเพ่ือเปน 

การประเมินผลที่เกิดข้ึนจากการใชหลักสูตรวาบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใด ความรู 

ความสามารถ คุณลกัษณะของผูสําเร็จการศึกษาเปนอยางไร เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิต เปนตน การประเมินผลผลิตจะใดรับขอมูลจากการใชหลักสูตร 

เพ่ือตัดสินใจทบทวนหลักสูตร ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการใชหลักสูตร 

 จากแนวคิดในการประเมินแตละดานทั้ง 4 ดาน จึงเรียกวารูปแบบการประเมิน CIPP 

Model โดยสามารถเขียนแสดงความสัมพันธของการประเมินและการตัดสินใจในการประยุกดโมเดล

การประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม ไดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  การประยุกดโมเดลการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (CIPP - Model) 

การประเมินหลักสูตร  การตัดสินใจเก่ียวกับหลักสตูร 

การประเมินดานบริบท /สภาวะแวดลอม 

(Context Evaluation : C) 

 สภาวะแวดลอม 

 ความตองการจําเปน 

 ความเหมาะสมของจุดประสงค 

การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน 

 การเลือกตดัสินใจ 

 กําหนดเปาประสงค และ

วัตถปุระสงคของหลักสตูร 

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง 

การออกแบบหลักสูตร 

 การวางโครงสรางเนื้อหา 

 วางแผนการดําเนินงาน 

การประเมินดานปจจัยนําเขา 

(Input Evaluation : I) 

 ความพึงพอใจของทรัพยากร 

 ความเหมาะสมของโครงสราง/เนื้อหา

หลักสูตร 

 ความพรอมปจจยัสนบัสนุน 

การประเมินดานกระบวนการ 

(Process Evaluation : P) 

 การบรหิารหลกัสูตร 

 การจัดการเรียนการสอน 

 การวัดและประเมินผล 

การตัดสินใจเพ่ือนําหลักสูตรไปใช 

 การปฏิบัติการใช 

 ปรับปรุงแกปญหาการใช 

การประเมินดานผลผลิต 

(Product Evaluation : P) 

 คุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

การตัดสินใจทบทวนหลักสูตร 

 

 ปรับปรุงหลักสตูร 

 ยกเลิกการใชหลกัสูตร 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 เวธกา กลิ่นวิชิต และคณะ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร-

บัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ใน 4 ดาน คือ  

1.  ดานบริบทของหลักสูตร 2.  ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร 3.  ดานกระบวนการบริหารและ

จัดการเรียนการสอน 4.  ดานผลลัพธของหลักสูตร ใชวิธีการวิเคราะหหลักสูตร แบบซิปป (CIPP 

Model) ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 327 คน คือ 1.  กลุมผูเชี่ยวชาญตามคุณสมบัติ 

ที่กําหนด และกลุมผูบริหารหลักสูตร 2.  กลุมอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรและกลุมอาจารยพิเศษ

สถาบันรวมผลิตแพทย 3.  กลุมนิสิตแพทยชั้นปที่ 6 ที่สําเร็จการศกึษา ในปการศึกษา 2555 หรือ

บัณฑิตแพทยรุนที่ 1 และ 4.  กลุมผูใชบัณฑิตสุมตัวอยางแบบแบงชั้น และกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

ของเครจซี่และมอรแกน ผลการศึกษาวิจัยพบวา 1.  ดานบริบทของหลักสูตร ทุกกลุมตัวอยางมี

ความเห็นสอดคลองกัน มีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากและสูงกวาเกณฑ โดยเฉพาะ

อยางยิง่ดานเนื้อหาวิชา แนวคิดพ้ืนฐานของหลักสูตร และจุดมุงหมายของหลักสูตร สําหรับโครงสราง

หลักสูตร มีความเห็นวาหนวยกิตมากเกินไป 2.  ดานปจจัยนําเขา ทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวา 

มีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากและสูงกวาเกณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานผูสอน 

สําหรับดานผูเรียน ควรพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 3.  ดานกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน ทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวา มีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับ

มากและสูงกวาเกณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการประเมินหลักสูตร สําหรับดานการประเมินการสอน 

ควรพัฒนาระบบการประเมินการสอนใหผูสอนมีความเชื่อมั่นและสามารถนําผลการประเมินไปใชใน

การพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 4.  ดานผลที่ไดจากการใชหลักสูตร  

ทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวา มีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากและสูงกวาเกณฑ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานประสิทธิผลหรือผลผลิตของหลักสูตร และผลการประเมินผูใชบัณฑิต พบวา 

มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตแพทย 

 พงศประเสริฐ หกสุวรรณ, และนุสรา พีระพัฒนพงศ (2557) ไดศึกษาเรื่อง การประเมิน

หลักสูตรและความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต : กรณศึีกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสตูร

การศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 

และดานผลผลิต ผลการศึกษาพบวา ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคดน

โลยีการศึกษา ที่ไดจากกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน และบัณฑิตในหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโลโลยีการศึกษาในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเหมาะสมมาก  

ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับมาก 



29 

 ภารดี อนันตนาร,ี และเจริญวิชญ สมพงษธรรม (2558) ไดศึกษาเรื่อง การประเมิน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบการประเมินหลักสูตรการศกึษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบรูพา  

จําแนกตามศูนยการศึกษาที่เลือกเรียน กลุมตัวอยางไดแก นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนยนวัตกรรมการบริหารและผูนําการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 259 คน เครื่องมือที่ใชศึกษาเปนแบบสอบถามการประเมินหลักสูตร

การศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลการศึกษาพบวา 1.  การประเมินหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร ดานสภาพการนําหลักสูตร

ไปใช และดานองคประกอบเบื้องตนของหลักสูตร 2.  การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามศูนย

การศกึษาที่เลือกเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 เชษฐ ศิริสวัสดิ์ และคณะ (2559) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศกึษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร (ฉบับ พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตร โดยใชรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) รวมกับ 

การประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบไปดวย 

ผูทรงคณุวุฒิ อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน นิสิต ผูบริหารสถานศกึษา และครูพ่ีเลี้ยง  

ผลการศึกษาพบวา การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบซิปป ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยความเหมาะสม 

อยูในระดับมาก โดยทุกดานผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน และผลการประเมินตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศกึษา 2557 พบวา ผานเกณฑที่กําหนดไวทุกตัวบงชี้ 

 รวิกานต คุรุเวทยวิทยะ (2559) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตร ตามรูปแบบ CIPPIE Model ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา  

ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ และดานประสิทธิผล ประชากรที่ใชมีผูรับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี รอยละ หาคาเฉลีย่และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ดานบริบท เปนไปไดยากที่จะทําใหมีเนื้อหาสอดคลองกับ

ผูเรียนทุกคน เนื่องจากผูเรียนสามารถไปประกอบอาชีพไดหลากหลาย ปจจัยนําเขา มีความพรอมใน
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เรื่องเอกสารเพราะมีผูทรงคุณวุฒิทําหนังสือไวเปนจํานวนมาก ดานกระบวนการ ในการจัดการเรียน

การสอน ควรจะมีการเชิญวิทยากรมาใหความรูมากกวานี้ และการประเมินผลไมจําเปนตองใชวิธีสอบ 

และยังไมมีการประเมินการเรียนของนักศึกษาดวยตัวของนักศึกษาเอง สําหรับดานผลผลิต  

หากนักศึกษาตองศึกษาตอตองไปปรับพ้ืนฐานหลักสูตร ฯ โดยควรเนนความซื่อตรงและความซื่อสัตย

เพราะเปนเรื่องที่สําคัญ สําหรับดานผลกระทบ ผูเรียนแตละคนมีระดับความตั้งใจและการรัก

ภาษาไทยตางกัน ดังนั้นจึงตองพิจารณาความสําเร็จเปนรายบุคคล และดานประสิทธิพล  

ผูจบหลักสูตร ฯ นี้ สามารถไปประกอบอาชีพไดหลากหลาย อาจารยผูสอน มีความคิดเห็นอยูใน 

ระดับมากทุกดาน ยกเวนดานผลกระทบ อยูในระดับปานกลาง และนิสิต มีความคดิเห็นอยูในระดับ

มากทุกดาน 

 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน, และชนาสร นิ่มนวล (2559) ไดศกึษาเรื่อง การประเมินหลักสูตร

การศกึษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือประเมินหลักสูตร ตามกรอบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 2) เพ่ือประเมินหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ 3) เพ่ือประเมินหลักสูตร ตามรูปแบบ

ซิปป ซึ่งเปนการวิจัยเชิงประเมิน จําแนกตามกลุมผูใหขอมูล อันไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยผูสอนในหลกัสูตร จํานวน 5 คน ครูพ่ีเลี้ยงของนิสิต 

ผูบริหารสถานศกึษา และนิสิต จํานวน 64 คน ผลการศึกษาพบวา 1.  หลักสูตรมีการกํากับใหเปนไป

ตามมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง 2.  หลักสูตรมีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ 3.  ผลการประเมินหลักสูตร ตามความคิดเห็นของอาจารย 

ผูสอน นิสิต ผูบริหารสถานศึกษา และครูพ่ีเลี้ยง มีความเหมาะสมในระดับมากในทุกดาน และ

ผูเชี่ยวชาญและอาจารยประจําหลักสูตร มีความคิดเห็นตอหลักสูตรดานบริบทควรปรับวัตถุประสงค

ของหลักสูตรและวิชาเอก สวนดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิตโดยภาพรวมมี

ความเหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตร 

 สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน, และเยาวพา ประกายเกียรติ (2559) ไดศึกษาเรื่อง การประเมิน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอนภาษญี่ปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค 1.  เพ่ือประเมินหลักสูตร ตามกรอบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 2.  เพ่ือประเมินหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ 3.  เพ่ือประเมินหลักสูตร ตามรูปแบบ

ซิปป เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1.  ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

3 คน 2.  อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 1 คน 3.  อาจารยผูสอนในหลักสูตร จํานวน 5 คน  

4.  ครูพ่ีเลี้ยงของนิสิต จํานวน 41 คน 5.  ผูบริหารสถานศึกษา และ 6.  . นิสิตรหัส 54 จํานวน  
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41 คน ผลการศึกษาพบวา 1.  หลักสูตรมีการกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน จนสิ้นสุดขอตกลงความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุนในป 2555 ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรไมครบ จึงมี

การงดรับนิสิตใหม 2.  หลักสูตรมีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 และ 3.  ผลการประเมินหลักสูตร โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป ตาม

ความคิดเห็นของอาจารยผูสอน นิสิต ผูบริหารสถานศกึษา และครูพ่ีเลี้ยง พบวามีความเหมาะสมใน

ระดับมากในทุกดาน และผูเชีย่วชาญและอาจารยประจําหลักสูตร มีความคิดเห็นตอหลักสูตร 

ดานบริบทควรปรับวัตถุประสงคของหลักสูตรและวิชาเอก สวนดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 

และดานผลผลิตโดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตร 

 จุฑามาศ แหนจอน และคณะ (2561) ไดศึกษาเรื่อง การวิจัยประเมินหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู 

โดยการบูรณาการแนวคิดการวิจัยผสมผสานทั้งเชิ้งปริมาณและเชิงคณุภาพดานบริบท ดานปจจัย

นําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ผลการศกึษาพบวา อาจารยผูสอนประจําหลักสูตร บัณฑิต 

นิสิตที่กําลังศึกษา และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดาน

ความมุงหมายของหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด สวนโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร ดานสื่อ 

การเรียนการสอน ดานวัสดุอุปกรณ ดานสถานที่ ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานระยะเวลา

การศกึษา ดานการพัฒนาตัวเองของผูเรียน และดานประสิทธิภาพของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษามี

ความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา 

เปนดานโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร สวนดานวัสดุอุปกรณมีคาเฉลี่ยต่ําสุด นอกจากนี้ผล 

การสัมภาษณ พบวา 1.  ควรมีใบรับรองการปฏิบัติงานดานวิชาชีพ 2.  เพิ่มฝกประสบการณดาน 

การสอน การสัมมนา และวิจัยดานทดลอง 3.  ปรับหลักสูตรใหเปนนานาชาติและขยายใหเปนระดับ

ปริญญาเอก 4.  ปรับวิชาที่ซ้ําซอนและเพ่ิมวิชาสถิติในการวิจัย 5.  เพ่ิมสื่อการเรียนรูและเครื่องมือ 

วัดทางสมอง จิตใจและการเรียนรู 6.  มีหองปฏิบัติการทางสมอง จิตใจและการเรียนรู  

และ 7.  จัดสถานท่ีเรียนสรางความผอนคลาย 

 เจษฎา จันทรเปลง (2562) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อประเมินหลักสูตร ตามรูปแบบซิปปไอ (CIPPI Model) เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 

แบบประเมิน 3 ฉบับ และแบบสมัภาษณ 3 ฉบับ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย อาจารย

ผูสอน นิสิต บัณฑิต ผูบังคับบัญชาบัณฑิต และเพ่ือนรวมงานบัณฑิต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 1.  ดานบริบท (Context) ใน

ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เรื่องแผนการดําเนินงาน
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ของสาขาวิชา อาจารยในสาขาวิชาและภาควิชาควร มีการวางแผนงานพัฒนาอาจารยโดยการเพ่ิม

จํานวนอาจารยใหเพียงพอ จุดแข็งของสาขาคือ หลักสูตรมีคนสนใจเรียนเปนจํานวนมาก สวนจุดออน

ของสาขาคือสาขามีจํานวนอาจารยนอยไมเพียงพอตอภาระงานสอน เนื่องจากเปนสาขาที่นิสิต

ตองการเขาเรียนจํานวนมาก วัตถุประสงคของหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร สอดคลองกับจุดประสงคของ

หลักสูตร 2.  ดานปจจัยนําเขา (Input) ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ทุกองคประกอบยอยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก คุณสมบัติของ

ผูเรียน คุณสมบัติของอาจารย มีขอเสนอแนะสําหรับบางองคประกอบยอย ไดแก ควรปรับปรุง

หองเรียนและเพ่ิมจํานวนวัสดุอุปกรณสําหรับการคนควา เชน คอมพิวเตอร และระบบงาน

อินเทอรเน็ต 3.  ดานกระบวนการ (Process) ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกองคประกอบยอยของการประเมินมีระดับความคดิเห็นอยูในระดับ

มาก ไดแก กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหารจัดการหลักสูตร  

มีขอเสนอแนะ คือ ควรจัดใหมีการฝกประสบการณวิชาชีพผูสอนกอนสําเร็จการศึกษา 4.  ดาน

ผลผลิต (Product) ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  

ทุกองคประกอบยอยของการประเมินมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ดานความรู ดานทักษะทางปญญา แสดงใหเห็นวาหลักสูตรมีคณุภาพและไดรับการยอมรับจากสงัคม

เปนอยางดี เห็นไดจากภาวะการทํางานของบัณฑติ 5.  ดานผลกระทบ (Impact) ในภาพรวม มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา องคประกอบยอยของการประเมิน

ทีม่ีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด ไดแก มีการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  

ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปยะธิดา ปญญา (2562) ไดศึกษาเรื่อง ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิจัยและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPPIEST 

กลุมผูใหขอมูล ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 8 คน 

นักศึกษาปจจุบัน จํานวน 41 คน ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 15 คน และผูใชบัณฑิต จํานวน 14 คน  

รวมจํานวนทั้งสิ้น 78 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง การวิเคราะหขอมูลใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

เนื้อหา (Content Aalysis) ผลการศกึษาพบวา 1.  ภาพรวมของการประเมิน อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา ดุษฎบีัณฑิตและผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นวามีความ

เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 2.  ดานบริบท มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด หลักสูตร 
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ควรสอดคลองกับความตองการศกึษาของสังคมและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 3.  ดานปจจัยนําเขา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ควรมีตําราภาษาอังกฤษที่ทันสมัย

และจํานวนเพ่ิมขึ้นและมีหองประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและสืบคนสําหรับนักศึกษา  

4.  ดานกระบวนการ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ควรปรับพ้ืนฐานและเสริมความรูใหนักศึกษาที่

ไมไดจบสาขาวจิัยและประเมินผลการศึกษาโดยตรง 5.  ดานผลผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับ 

มากที่สุด ควรนําความรูความเขาใจทางการวิจัยและประเมินผลการศกึษาไปพัฒนาองคความรูและ

ประยุกตใชในการทํางาน 6.  ดานผลกระทบ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ควรเสริมสรางให

มีความมั่นใจในองคความรูดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา การนําความรูไปบูรณาการใน 

การทํางานและใหคําปรึกษาแกบุคคลอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 7.  ดานประสิทธิผล มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ควรเสริมสรางใหมีความมั่นใจในองคความรู บูรณาการในการทํางาน

และ ใหคําปรึกษาแกบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 8.  ดานความยั่งยืน มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากที่สุด มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความมั่นใจในตวัเองและสามารถเปนที่ปรึกษาให 

กับบุคคลอื่นไดอยางภาคภูมิใจ 9.  ดานถายทอดสงตอ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  

ควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูที่มีสวนเก่ียวของรับรู มีความหลากหลายและครอบคลุม 

 อัมพล วาโยบุตร (2562) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร 

ปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตร รูปแบบซิปป (CIPP Model) คือดานบริบท ดาน

ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ประชากร 147 คน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา 

จํานวน 15 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครูผูสอน จํานวน 15 คน นักเรียนที่กําลังศึกษา 

จํานวน 83 คน นักเรียนที่สําเร็จการศกึษา จํานวน 17 คน และผูประกอบกิจการ/ ผูอํานวยการของ

ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คอื แบบสนทนากลุม และแบบสอบถาม 

สถิติที่ใช คือคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษา 

พบวา โดยภาพรวมของการประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ดานบริบท มีความ

เหมาะสมในระดับมาก ดานปจจัยนําเขา มีความเหมาะสมในระดับมาก ดานกระบวนการ มีความ

เหมาะสมในระดับมาก และดานผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก 

 ผูวิจัยไดไดทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับวิธีการประเมินหลักสูตรตามที่มีนักวิชาการกลาวไว 

ทัง้นี้ นักวิชาการที่มีชื่อเสียง ซึ่งไดรับการยอมรับในวงการศึกษาทางดานการศึกษาบุคคลหนึ่ง คือ 

สตัฟเฟลบีม (Daneil L. Stuffebeam) นักวิชาการบุคคลนี้ไดเสนอแบบจําลองการประเมินหลักสูตร 

ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล เปนวิธีการประเมินหลักสูตรที่นักวิชาการดานการศึกษาในประเทศ

ไทยนํามาใชประกอบการประเมินหลักสูตรระดับอุดมศกึษา เรียกวา “ชิปโมเดล” เปนวิธีการประเมิน

หลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (Stuffebeam : CIPP-Model) 
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 ทั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเอาวิธีการประเมินหลักสูตรตามแนวทางของสตัฟเฟลบีมมาใชใน 

การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ดังกรอบ

แนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

ประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 

การประเมินดาน

ผลผลิต 

การประเมินดาน

บริบท 

-วัตถปุระสงค 

-โครงสรางและ

เนื้อหาของ

หลักสูตร 

การประเมินดาน

ปจจัยนําเขา 

-นิสิต 

-อาจารย 

-ปจจัยสนับสนุน

การเรียนการสอน 

การประเมินดาน

กระบวนการ 

-การบรหิาร

หลักสูตร 

-กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอน 

-การวัดและ

ประเมินผล 

-คุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึง

ประสงค 

-คุณลักษณะนิสิต

ฝกงานที่พึง

ประสงค 

-คุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษา 



บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

มหาวิทยาลัยบูรพา นั้นไดมีการดําเนินการดังนี้ 

 1.  ประชากรในการวิจัย 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมูล 

 5.  การใหการรับรองเก่ียวกับจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย 

 

ประชากรในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร อาจารย ผูใชบัณฑิตหรือนิสิตฝกงาน 

บัณฑิต และนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

จํานวน 700 คน ผูเขารวมโครงการวิจัยประกอบไปดวย กลุมตัวอยาง ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 

คน ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 1 คน ผูบริหารภาควิชานิเทศศาสตร จํานวน 1 คน อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 คน อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

จํานวน 3 คน นิสิตนิเทศศาสตร ชั้นป 4 จํานวน 170 คน แบงเปน นิสิตแขนงวิชาการสื่อสารตรา

สินคา จํานวน 57 คน นิสิตแขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ จํานวน 56 คน และนิสิต 

แขนงวิชาการสื่อสารองคกร จํานวน 57 คน จํานวนผูใชบัณฑิตนิเทศศาสตรหรือผูใชนิสิตฝกงาน 

จากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝกงาน จํานวน 244 หนวยงานหรือบริษัท และผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จํานวน 201 คน การกําหนดกลุม

ตัวอยาง ใชตารางสําเร็จของ Krejzie and Mogan ขนาดประชากรทั้งหมด 700 คน โดยใชกลุม

ตัวอยางไมนอยกวา 248 คน ผูวิจัยตองการใหไดขอมูลที่ครบถวนมากที่สุด จึงเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ประชากรทั้งหมด ภายหลังจากเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามแลว ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับมา

จํานวน 629 ชุด ผูวิจัยจึงนําขอมูลทั้ง 629 ชุด กลับมาวิเคราะหขอมูล  
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  ผูวิจัยศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับ 

การประเมินหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือนํามาเปนกรอบในการสรางเครื่องมือ 

ในการวิจัย 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  

  2.1  แบบสอบถามที่ผูวิจัยออกแบบขึ้นใหม โดยอิงจากการทบทวนวรรณกรรม  

  2.2  นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญหาคา IOC 

  2.3  นําแบบสอบถามไปทดสอบโดยนําไปทดลองใชกลุมตัวอยาง 10% เพื่อหาคา 

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม และปรับแกไขกอนนําไปใชจริง 

  2.4  นําแบบสอบถามพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา 

 3.  แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา มี 8 แบบ ประกอบดวย 

  3.1  แบบสอบถามเรื่อง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับผูบริหารสถานศึกษา) 

  3.2  แบบสอบถามเรื่อง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

  3.3  แบบสอบถามเรื่อง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับอาจารยประจําหลักสูตร) 

  3.4  แบบสอบถามเรื่อง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับนิสิตการสื่อสารตราสินคา) 

  3.5  แบบสอบถามเรื่อง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับนิสิตวารสารคอนเวอรเจนซ) 

  3.6  แบบสอบถามเรื่อง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับนิสิตการสื่อสารองคกร) 

  3.7  แบบสอบถามผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน คุณลักษณะนิสิตฝกงาน 

ที่พึงประสงค หรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

  3.8  แบบสอบถามผูสําเร็จการศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 4.  แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยการจัดทําแบบสอบถาม

จํานวน 8 แบบ เพ่ือสอบถามดานตาง ๆ คือ 1.  ดานบริบท (Context) 2.  ดานปจจัยนําเขา (Input) 

3.  ดานกระบวนการ (Process) 4.  ดานผลผลิต (Product) โดยการแจกแบบสอบถามชุดท่ี 1 

แบบสอบถามผูบริหารสถานศึกษาเปนแบบสัมภาษณเรื่อง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับผูบริหาร) ชุดท่ี 2 แบบสอบถามเรื่อง  

การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) โดยแบงเปน 5 ตอนเพ่ือสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคดิเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐาน 

ตอนที่ 4 ความคดิเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนิสิต ชุดที่ 3. แบบสอบถามเรื่อง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับอาจารยประจําหลักสูตร) โดยแบงเปน 5 ตอนเพื่อสอบถาม

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ตอนท่ี 3  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐาน ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ ตอนที่ 5  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต ชุดที่ 4-6 แบบสอบถามเรื่อง การประเมิน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับนิสิต) 

แบงเปน 3 แขนงวิชาเอก คือ 4.  นิสิตการสื่อสารตราสินคา 5.  นิสิตวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ  

6. นิสิตการสื่อสารองคกร โดยแบงเปน 5 ตอนเพื่อสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคดิเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐาน 

ตอนที่ 4 ความคดิเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนิสิต และชุดที่ 7 แบบสอบถามผูบังคับบัญชา หรือหัวหนางานคุณลักษณะนิสิตฝกงานที ่

พึงประสงค หรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยแบงเปน 3 ตอนเพ่ือสอบถามตอนที่ 1 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของนิสิตฝกงาน 

ที่พึงประสงค หรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีกําหนดระยะ

ฝกงาน 2 เดือน กระบวนการแจกแบบสอบถาม จะใสซองปด สงไปใหหนวยงานตาง ๆ ตามที่นิสิตได

ทําเรื่องขอฝกงานกับหนวยงานตาง ๆ การเก็บรวบรวม เมื่อนิสิตฝกงานเสร็จแลว หนวยงานตาง ๆ  

จะสงแบบสอบถามใสซองปดพรอมลายเซ็น โดยสามารถสงทางจดหมาย พัสดุหรือใหนิสิตไปรับแลว

สงกลับคืนผูวิจัย หองภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน  

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ชุดที่ 8. แบบสอบถามผูสําเร็จการศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับบัณฑติ) ปรับปรุงท้ังนี้

กระบวนการแจกแบบสอบถาม ผูวิจัยแจกแบบสอบถามตามที่ระบุขางตน กลับกลุมตัวอยาง 

ตาง ๆ ตามกําหนดภายในระยะเวลา 10 เดือน 



38 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย

บูรพา แจกแบบสอบถามจากประชากรที่กําหนด ประกอบดวย ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย ผูใชบัณฑิตหรือนิสิตฝกงาน บัณฑิต และนิสิต 

จํานวนทั้งสิ้น 629 คน  

 

การวิเคราะหขอมูล 
 สําหรับแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 มหาวิทยาลัยบูรพา จะใชแบบเลือกตอบดวยมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) 

ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert, 1970) โดยเรียงลําดับจากนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกใชจํานวนระดับมาตราสวนเปน 5 ระดับ และใชเกณฑการแปลความหมาย

คาเฉลี่ยของระดับพึงพอใจตอประเด็นขอนั้น ๆ เปน 5 ชวง เพ่ือใหไดเครื่องมือในการวิจัยจํานวน 1 

ฉบับ ดังนี้ 

  คะแนน 1  หมายถึง  พึงพอใจตอประเด็นขอนั้น ๆ ในระดับนอยที่สุด 

  คะแนน 2  หมายถึง  พึงพอใจตอประเด็นขอนั้น ๆ ในระดับนอย 

  คะแนน 3  หมายถึง  พึงพอใจตอประเด็นขอนั้น ๆ ในระดับปานกลาง  

  คะแนน 4  หมายถึง  พึงพอใจตอประเด็นขอนั้น ๆ ในระดับมาก 

  คะแนน 5  หมายถึง  พึงพอใจตอประเด็นขอนั้น ๆ ในระดับมากที่สุด 

 สวนการแปลความหมายขอมูล ในแบบสอบถามการศึกษาครั้งนี้ใชเกณฑในการแปล

ความหมายตามการตอบในระดับความตองการ 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย                             ความหมาย 

 1.00 - 1.50   ความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 

 1.51 - 2.50   ความเหมาะสมในระดับนอย 

 2.51 - 3.50   ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 3.51- 4.50   ความเหมาะสมในระดับมาก 

 4.51 - 5.00   ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับมา ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามกลับมาทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบ

ความถกูตอง ความสมบูรณของขอมูล สรางคูมือลงรหัส กรอกขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการคํานวณทางสถิติ ดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะห

ขอมูลหาคาสถิติ ของแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
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พ.ศ. 2559 ผูวิจัยใชวิธีการปอนขอมูลในโปรแกรม Excel และ SPSS จากนั้นจึงวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ตั้งแต 

จํานวน, รอยละ (Frequency & percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: SD) การทดสอบคาที โดยดูจากตัวแปรดานลักษณะประชากรศาสตร  

 ตอนที่ 2 เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ประเภท

ไค-สแควร เพื่อดูความสัมพันธระหวางการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา และแขนงวิชาเอก (การสื่อสารตราสินคา การสื่อสารองคกร  

และวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

และเปรียบเทียบความแตกตางรายคู โดยวิธี LSD 

 

การใหการรับรองเกี่ยวกับการทําวิจัยในมนุษย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามแนวทางของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษยของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสโครงการวิจัย Hu 133/2562 เรื่อง การประเมินหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ประกอบดวย  

1.  การประเมินดานบริบทของหลักสูตร ไดแก วัตถุประสงค โครงสราง และเนื้อหาของ หลักสูตร  

2.  การประเมินดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร ไดแก นิสิต อาจารย ปจจัยสนับสนุน การเรียนการ

สอน 3.  การประเมินดานกระบวนการของหลักสูตร ไดแก การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน การวัดการประเมินผลการเรียนการสอน 4.  การประเมินดานผลผลิตของหลักสูตร 

ไดแก คณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค หรือคุณลักษณะนิสิตฝกงานที่พึงประสงค และคุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

  

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสัญลักษณในการเสนอขอมูล ดังนี้ 

    แทน  คาเฉลี่ย 

 SD  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ผลการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร นิสติ บัณฑิต และผูใชบัณฑิต ดังตารางที ่1-5  
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ตารางที่ 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 

ลําดับท่ี กลุมผูใหขอมูล จํานวน (คน) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ผูบริหาร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 

นิสิต 

บัณฑิต 

ผูใชบัณฑิต 

2 

9 

3 

170 

201 

244 

รวม 629 
 

 จากตารางที่ 1  พบวา กลุมผูใหขอมูลมีจํานวน 629 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 2 

คน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 9 คน อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 3 คน นิสิต  

จํานวน 170 คน เปนนิสิตแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา จํานวน 57 คน นิสิตแขนงวิชาวารสาร

ศาสตรคอนเวอรเจนซ จํานวน 56 คน นิสิตแขนงวิชาการสื่อสารองคกร จํานวน 57 คน บัณฑิต 

จํานวน 201 คน และผูใชบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 244 คน 

 

ตารางที่ 2  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามของอาจารย 

 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชาย 

หญิง 

3 

6 

25.00 

50.00 

อาจารยประจําหลักสูตร ชาย 

หญิง 

2 

1 

16.67 

8.33 

วุฒิการศกึษา 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

5 

7 

41.67 

58.33 

ประสบการณการสอน 

 

ต่ํากวา 5 ป 

5-10 ป 

11-15 ป 

16 ปขึ้นไป 

1 

2 

5 

4 

8.33 

16.67 

41.67 

33.33 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 

 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

6 

5 

1 

50.00 

41.67 

8.33 

รวม 12 100 
 

 จากตารางที่ 2  พบวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 6 คน 

คิดเปนรอยละ 50.00 และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

25.00 อาจารยประจําหลักสูตรสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และ

อาจารยประจําหลักสูตรเปนเพศหญิง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 อาจารยสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 58.33 มีประสบการณการสอน 11-15 ป คิดเปนรอยละ 41.67 

และมีตําแหนงทางวิชาการเปนอาจารย คิดเปนรอยละ 50.00  

 

ตารางที่ 3  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามของนิสิต 

 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 

 

ชาย 

หญิง 

ทางเลือก 

25 

128 

17 

14.71 

75.29 

10.00 

อายุ 

 

ต่ํากวา 19 ป 

19-20 ป 

21-22 ป 

23 ปขึ้นไป 

0 

64 

99 

7 

00.00 

37.65 

58.24 

4.12 

แขนงวิชา การสื่อสารตราสินคา 

วารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ 

การสื่อสารองคกร 

57 

56 

57 

33.53 

32.94 

33.53 

ชั้นป ป 3  

ป 4 

90 

80 

52.94 

47.06 

รวม 170 100 
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 จากตารางที่ 3  พบวา นิสิตสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 

75.29 มีอายุ 22 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 58.24 เปนนิสิตแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา 

กับการสื่อสารองคกร จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 33.53 และเปนนิสิตชั้นปที่ 2 จํานวน 90 คน 

คิดเปนรอยละ 52.94 

 

ตารางที่ 4  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามของบัณฑิต 

 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 

 

ชาย 

หญิง 

ทางเลือก 

27 

162 

12 

13.40 

80.60 

6.00 

อายุ 

 

ต่ํากวา 22 ป 

22 ป 

23 ป 

24 ปขึ้นไป 

0 

180 

20 

1 

00.00 

89.55 

10.00 

0.45 

แขนงวิชา การสื่อสารตราสินคา 

วารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ 

การสื่อสารองคกร 

86 

47 

68 

42.80 

23.40 

33.80 

ภาคการศึกษา ภาคปกติ 

ภาคพิเศษ 

112 

89 

55.70 

44.30 

รวม 201 100 
 

 จากตารางที่ 4  พบวา บัณฑิตสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 

80.60 มีอายุ 22 ป จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 89.55 เปนนิสิตแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา 

จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 42.80 และเปนนิสิตภาคปกติ จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 55.70 
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ตารางที่ 5  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามของผูใชบัณฑิต 

 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 

 

ชาย 

หญิง 

ทางเลือก 

98 

138 

8 

40.16 

56.56 

3.28 

วุฒิการศกึษา 

 

ต่ํากวาปริญญาตร ี

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

5 

183 

56 

0 

2.00 

75.00 

23.00 

0.00 

ประเภทหนวยงาน หนวยงานราชการ 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานเอกชน 

อ่ืน ๆ 

15 

13 

209 

7 

6.10 

5.30 

85.70 

2.90 

บัณฑิตแขนงวิชา การสื่อสารตราสินคา 

วารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ 

การสื่อสารองคกร 

90 

78 

76 

36.90 

32.00 

31.10 

รวม 244 100 
 

 จากตารางที่ 5 พบวาผูใชบัณฑิตสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 

56.56 สวนใหญมีวุฒิปริญญาตรี จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 75.00 สวนใหญเปนหนวยงาน

เอกชน จํานวน 209 แหง คิดเปนรอยละ 85.70 และผูใชบัณฑิตสวนใหญเปนบัณฑิตแขนงวิชาการ

สื่อสารตราสินคา จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 36.90 
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 ผลการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยบูรพา 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 

 

ตารางที่ 6  ผลการประเมินหลักสูตรโดยอาจารยแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา 

 

ขอท่ี การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

(สําหรับอาจารยการส่ือสารตราสินคา) 
  SD 

การแปล
ความหมาย 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

ดานรายวิชาในหลักสูตรท้ังหมด 

ดานปรัชญาของหลักสูตร 

ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ดานโครงสรางหลักสูตร 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐาน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ของนิสิต 

4.76 

4.91 

4.75 

4.67 

4.48 

4.73 

4.73 

0.23 

0.16 

0.28 

0.37 

0.44 

0.49 

0.45 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวม 4.71 0.35 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางที่ 6  พบวา อาจารยแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา มีความคิดเห็นวาหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูใน

ระดับมากที่สุด (  = 4.71) ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวาดานปรัชญาของหลักสูตรมีความ

สอด คลองกับความสนใจของอาจารย มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยสูงสุด (  = 

4.91) รองลงมาคือ รายวิชาทั้งหมด มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.76) และที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุดคือ ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐาน (  = 4.48)   

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

ตารางที่ 7  ผลการประเมินหลักสูตรโดยอาจารยแขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ 

 

ขอท่ี 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(สําหรับอาจารยวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

ดานรายวิชาในหลักสูตรท้ังหมด 

ดานปรัชญาของหลักสูตร 

ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ดานโครงสรางหลักสูตร 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐาน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ของนิสิต 

4.32 

4.38 

4.33 

4.59 

4.10 

4.36 

4.13 

0.57 

1.08 

0.87 

0.47 

1.62 

0.71 

0.90 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.32 0.89 มาก 
 

 จากตารางที่ 7  พบวา อาจารยแขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ มีความคิดเห็นวา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวม 

รายขออยูในระดับมาก (  = 4.32) ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวาดานโครงสรางหลักสูตร  

มีความสอดคลองกับความสนใจของอาจารย มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

(  = 4.59) รองลงมาคือ ดานปรัชญาของหลักสูตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 4.38)  

และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐาน (  = 4.10)   
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ตารางที่ 8  ผลการประเมินหลักสูตรโดยอาจารยแขนงวิชาการสื่อสารองคกร 

 

ขอท่ี 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
(สําหรับอาจารยการสื่อสารองคกร) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

ดานรายวิชาในหลักสูตรท้ังหมด 

ดานปรัชญาของหลักสูตร 

ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ดานโครงสรางหลักสูตร 

ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐาน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ของนิสิต 

4.89 

4.33 

4.25 

3.78 

3.77 

4.11 

4.50 

0.09 

0.60 

0.61 

1.04 

0.60 

0.32 

0.57 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

รวม 4.23 0.55 มาก 
 

 จากตารางที่ 8  พบวา อาจารยแขนงวิชาการสื่อสารองคกร มีความคิดเห็นวาหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขอ 

อยูในระดับมาก (  = 4.23) ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร  

มีความสอดคลองกับความสนใจของอาจารย มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

(  = 4.89) รองลงมาคือ ความคิดเห็นเก่ียวกับคณุลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต มีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก (  = 4.50) และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐาน  

(  = 3.77) 
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ตารางที่ 9  ผลการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา 

 

ขอท่ี 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(สําหรับนิสิตการส่ือสารตราสินคา) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ดานปรัชญาของหลักสูตร 

ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ดานโครงสรางหลักสูตร 

ดานรายวิชาทั้งหมด 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐาน 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนิสิต 

3.82 

3.67 

3.75 

3.61 

3.14 

3.66 

3.77 

0.50 

0.60 

0.62 

0.48 

0.65 

0.54 

0.58 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

 

รวม 3.63 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 9  พบวา นิสิตแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา จํานวน 57 คนมีความคิดเห็น

วาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวม

รายขออยูในระดับมาก (  = 3.63) ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ดานปรัชญาของหลักสูตร 

มีความสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (  = 3.82) รองลงมา

คือ ดานความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต (  = 3.77) และที่มีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุดคือ ดานความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐาน (  = 3.14) 
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ตารางที่ 10  ผลการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตแขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ 

 

ขอท่ี 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(สําหรับนิสิตวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ดานปรัชญาของหลักสูตร 

ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ดานโครงสรางหลักสูตร 

ดานรายวิชาทั้งหมด 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐาน 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนิสิต 

3.51 

3.48 

3.63 

3.76 

3.26 

3.46 

3.87 

0.71 

0.67 

0.70 

0.54 

0.77 

0.74 

0.64 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

รวม 3.57 0.69 มาก 
 

 จากตารางที่ 10  พบวา นิสิตแขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ จํานวน 56 คน 

มีความคิดเห็นวาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา  

มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก (  = 3.57) ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา  

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต มีความสอดคลองกับความสนใจ 

ของผูเรียน โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (  = 3.87) รองลงมาคือ ดานรายวิชาทั้งหมด  

(  = 3.76) และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐาน (  = 3.26) 
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ตารางที่ 11  ผลการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตแขนงวิชาการสื่อสารองคกร 

 

ขอท่ี 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(สําหรับนิสิตการส่ือสารองคกร) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ดานปรัชญาของหลักสูตร 

ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ดานโครงสรางหลักสูตร 

ดานรายวิชาทั้งหมด 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐาน 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 

ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนิสิต 

3.80 

3.80 

3.88 

3.79 

3.55 

3.77 

3.97 

0.56 

0.59 

0.69 

0.48 

0.72 

0.62 

0.54 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.79 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 11  พบวา นิสิตแขนงวิชาการสื่อสารองคกร จํานวน 57 คนมีความคิดเห็นวา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมราย

ขออยูในระดับมาก (  = 3.79) ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ดานความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต มีความสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน โดยมีความคิดเห็น 

อยูในระดับมาก (  = 3.97 รองลงมาคือ ดานโครงสรางหลักสูตร (  = 3.88) และที่มีคาเฉลี่ย 

นอยที่สุดคือ ดานความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐาน (  = 3.55) 
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ตารางที่ 12  ผลการประเมินรายวิชาในหลักสูตรโดยนิสิตแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา 

 

รหัสวิชา 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
แบบสอบถามรายวิชา (การสื่อสารตราสินคา) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 3.60 0.66 มาก 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3.66 0.70 มาก 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3.92 0.80 มาก 

99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 3.93 0.79 มาก 

73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุน 3.11 1.01 ปานกลาง 

85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 2.47 1.18 นอย 

24110159 จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว 3.43 0.80 ปานกลาง 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 2.39 1.07 นอย 

41420259 อารมณและการจัดการความเครียด 2.79 1.02 ปานกลาง 

77037959 ศิลปะและการคดิสรางสรรค 3.22 0.95 ปานกลาง 

30210159 คณิตคดิทันโลก 3.02 1.09 ปานกลาง 

24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู 2.77 1.04 ปานกลาง 

20111159 หลักนิเทศศาสตร 4.00 0.73 มาก 

20111259 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3.27 1.13 ปานกลาง 

20112259 การรูเทาทันสื่อ 3.60 0.98 มาก 

20114259 การถายภาพดิจิทัลเบื้องตน 4.12 0.68 มาก 

20121159 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน 3.16 0.85 ปานกลาง 

20121259 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 3.40 0.81 ปานกลาง 

20121359 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4.08 0.83 มาก 

20124159 คอมพิวเตอรเพ่ืองานนิเทศศาสตร 3.82 0.82 มาก 

20124359 การสรางสรรคสื่อในสังคมออนไลน 3.66 0.78 มาก 

20124459 การวิเคราะหขอมูล 4.29 0.69 มาก 

20124559 การออกแบบสาร 4.01 0.82 มาก 

20135159 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร 3.24 0.82 ปานกลาง 

20135259 การฝกงาน 3.80 0.84 มาก 
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ตารางที่ 12  (ตอ) 

 

รหัสวิชา 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
แบบสอบถามรายวิชา (การสื่อสารตราสินคา) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

20138159 กฎหมายและจริยธรรมสื่อ 3.92 0.77 มาก 

20145359 สัมมนาฝกงาน 3.68 0.73 มาก 

20211159 การสื่อสารตราสินคาเบื้องตน 4.19 0.75 มาก 

20311159 หลักการหลอมรวมสื่อ 3.16 1.04 ปานกลาง 

20411159 การสื่อสารองคกรเบื้องตน 3.38 0.82 ปานกลาง 

20222159 การเขียนเพ่ือตราสินคา 3.90 0.72 มาก 

20226159 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด 

แบบบูรณาการ 
4.11 0.68 มาก 

20232259 การพัฒนาความคิดในงานสื่อสารการตลาด 3.69 0.61 มาก 

20232359 การเจาะลึกจิตใจผูบริโภค 3.92 0.73 มาก 

20236259 การจัดการขอมูลและการวิจัยเพ่ืองาน 

สื่อสารตราสินคา 
3.66 0.70 มาก 

20236359 กลยุทธการสรางตราสินคา 3.95 0.77 มาก 

20246459 กลยุทธการวางแผนสื่อ 4.03 0.79 มาก 

20246559 การจัดการตราสินคา 3.77 0.73 มาก 

20246659 การวางแผนรณรงคสื่อสารตราสินคา 3.73 0.76 มาก 

20232459 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3.76 0.72 มาก 

20232559 การเขียนเพ่ือสื่อใหม 3.69 0.68 มาก 

20235159 สถิติพ้ืนฐานสําหรับการวิจัยการสื่อสาร 3.49 0.69 ปานกลาง 

20236759 การออกแบบตราสินคาทางสายตา 3.73 0.76 มาก 

20237159 การออกแบบและผลิตสื่อภาพนิ่ง 3.80 0.75 มาก 

20237859 กลยุทธการจัดกิจกรรมเพ่ือตราสินคา 3.70 0.71 มาก 

20246859 การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา 3.77 0.70 มาก 

20246959 การเลาเรื่องขามสื่อ 3.54 0.61 มาก 

20247259 การออกแบบและผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว 3.73 0.72 มาก 
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ตารางที่ 12  (ตอ) 

 

รหัสวิชา 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
แบบสอบถามรายวิชา (การสื่อสารตราสินคา) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

20247359 การวางแผนรณรงคดวยสื่อออนไลน 3.68 0.70 มาก 

20247459 การตลาดบริการ 3.63 0.70 มาก 

20247559 การบริหารงานอิสระ 3.70 0.76 มาก 

20247659 บุคลิกภาพเพ่ือสรางความประทับใจ 3.73 0.75 มาก 

20247759 การจัดการการสื่อสารตราสินคาในภาวะวิกฤต ิ 3.75 0.75 มาก 

20247959 เรื่องคัดเฉพาะสําหรับการสื่อสารตราสินคา 3.61 0.72 มาก 

20248159 การสื่อสารตราสินคากับสังคม 3.63 0.65 มาก 

20249159 การจัดทําแฟมสะสมผลงาน 3.66 0.77 มาก 

20249259 การศกึษารายบุคคล 3.61 0.68 มาก 

20433159 การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม 3.50 0.63 ปานกลาง 

20436759 การจัดการภาพลักษณ 3.63 0.68 มาก 

รวม 3.61 0.48 มาก 
 

 จากตารางที่ 12  พบวา นิสิตแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา จํานวน 57 คนมีความคิดเห็น

วารายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา  

มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก (  = 3.61) ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวารายวิชา 

20124459 การวิเคราะหขอมูล สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

และมีคาเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.29) รองลงมาคือ รายวิชา 20211159 การสื่อสารตราสินคาเบื้องตน  

(  = 4.19) สวนรายวิชา 40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม มีความคิดเห็นอยู

ในระดับนอย และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (  = 2.39) 
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ตารางที่ 13  ผลการประเมินรายวิชาในหลักสูตรโดยนิสิตแขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ 

 

รหัสวิชา 

การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

แบบสอบถามรายวิชา 
(วารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 3.78 0.70 มาก 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3.68 0.77 มาก 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3.92 0.75 มาก 

99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 4.03 0.81 มาก 

73110159 ทักษะชีวิตและ สุขภาพวัยรุน 3.26 0.89 ปานกลาง 

85111059 การออกกําลังกาย เพ่ือคุณภาพชีวิต 3.25 1.13 ปานกลาง 

24110159 จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว 3.50 0.78 ปานกลาง 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 2.60 1.04 ปานกลาง 

41420259 อารมณและการจัดการความเครียด 3.30 1.19 ปานกลาง 

77037959 ศิลปะและการคดิสรางสรรค 3.39 0.99 ปานกลาง 

30210159 คณิตคดิทันโลก 3.26 0.89 ปานกลาง 

24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู 3.11 1.04 ปานกลาง 

20111159 หลักนิเทศศาสตร 4.04 0.77 มาก 

20111259 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3.31 1.04 ปานกลาง 

20112259 การรูเทาทันสื่อ 3.92 0.88 มาก 

20114259 การถายภาพดิจิทัลเบื้องตน 4.55 0.59 มากที่สุด 

20121159 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน 3.82 0.80 มาก 

20121259 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 3.80 0.85 มาก 

20121359 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4.22 0.77 มาก 

20124159 คอมพิวเตอรเพ่ืองานนิเทศศาสตร 4.08 0.83 มาก 

20124359 การสรางสรรคสื่อในสังคมออนไลน 4.04 0.76 มาก 

20124459 การวิเคราะหขอมูล 3.97 0.78 มาก 

20124559 การออกแบบสาร 3.98 0.79 มาก 

20135159 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร 3.14 1.07 ปานกลาง 
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ตารางที่ 13  (ตอ) 

 

รหัสวิชา 

การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

แบบสอบถามรายวิชา 
(วารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

20135259 การฝกงาน 3.89 0.99 มาก 

20138159 กฎหมายและจริยธรรมสื่อ 3.94 0.80 มาก 

20145359 สัมมนาฝกงาน 3.67 0.99 มาก 

20211159 การสื่อสารตราสินคาเบื้องตน 4.01 0.89 มาก 

20311159 หลักการหลอมรวมสื่อ 3.48 1.01 ปานกลาง 

20411159 การสื่อสารองคกรเบื้องตน 3.60 0.81 มาก 

20322159 การสื่อขาวสําหรับงานวารสารศาสตร 

คอนเวอรเจนซ 
3.78 0.80 มาก 

20324159 การถายภาพและการตกแตงภาพเพ่ือสื่อดิจิทัล 4.19 0.78 มาก 

20332259 การสรางสรรคเนื้อหาในยุคหลอมรวมสื่อ 3.85 0.79 มาก 

20332359 การเปนผูประกาศและ ผูดําเนินรายการ 3.77 0.88 มาก 

20334259 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3.83 0.83 มาก 

20338159 กฎหมายและจริยธรรมในยุคหลอมรวมสื่อ 3.88 0.81 มาก 

20344359 สื่อดิจิทัลเพ่ือการนําเสนอ 3.83 0.87 มาก 

20345159 การวิจัยประยุกตเพื่อการหลอมรวมสื่อ 3.50 0.95 ปานกลาง 

20346159 ปฏิบัติการสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ 3.65 0.78 มาก 

20322559 พฤติกรรมผูใชสื่อใหม 3.58 1.03 มาก 

20322659 สื่อใหมกับนักขาวพลเมือง 3.64 0.88 มาก 

20322759 การหลอมรวมสื่อกับการเมือง 3.58 0.98 มาก 

20322859 การหลอมรวมสื่อกับอุตสาหกรรมบันเทิง 3.63 1.00 มาก 

20332959 การหลอมรวมสื่อกับสังคมและวัฒนธรรม 3.54 0.91 มาก 

20333159 เทคนิคการสัมภาษณเพ่ืองานวารสารศาสตร 3.89 0.85 มาก 

20334459 สื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 3.79 0.91 มาก 

20334559 การถายภาพสตูดิโอ 4.49 0.65 มาก 
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ตารางที่ 13  (ตอ) 

 

รหัสวิชา 

การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

แบบสอบถามรายวิชา 
(วารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

20334659 การตัดตอภาพและเสียงเพ่ือสื่อดิจิทัล 4.54 0.62 มากที่สุด 

20336259 การบริหารองคกรสื่อกับการหลอมรวมสื่อ 3.64 0.81 มาก 

20342459 การวิเคราะหสถานการณในยุคหลอมรวมสื่อ 3.67 1.01 มาก 

20343259 การแปลขาวในยุคหลอมรวมสื่อ 3.91 0.85 มาก 

20344759 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนและ

วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล 
4.04 0.86 มาก 

20344859 แอนิเมชันในสื่อใหม 4.26 0.72 มาก 

20345259 การสัมมนาการหลอมรวมสื่อกับสังคม 3.68 0.89 มาก 

รวม 3.76 0.54 มาก 
 

 จากตารางที่ 13  พบวา นิสิตแขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ จํานวน 56 คนมี

ความคิดเห็นวารายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย

บูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก (  = 3.76) ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา 

รายวิชา 20114259 การถายภาพดิจิทัลเบื้องตน สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน มีความคิดเห็น

อยูในระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.55) รองลงมาคือ รายวิชา 20334659 การตัดตอ

ภาพและเสียงเพ่ือสื่อดิจิทัล (  = 4.54) สวนรายวิชา 40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาสังคม มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (  = 2.60)  
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ตารางที่ 14  ผลการประเมินรายวิชาในหลักสูตรโดยนิสิตแขนงวิชาการสื่อสารองคกร 

 

รหัสวิชา 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
แบบสอบถามรายวิชา (การสื่อสารองคกร) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา 3.77 0.85 มาก 

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3.71 0.78 มาก 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3.90 0.85 มาก 

99930459 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 3.93 0.74 มาก 

73110159 ทักษะชีวิตและ สุขภาพวัยรุน 3.50 0.83 ปานกลาง 

85111059 การออกกําลังกาย เพ่ือคุณภาพชีวิต 3.36 1.04 ปานกลาง 

24110159 จิตวิทยาในการดําเนินชีวิตและการปรับตัว 3.53 0.88 มาก 

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3.34 0.95 ปานกลาง 

41420259 อารมณและการจัดการความเครียด 3.43 0.89 ปานกลาง 

77037959 ศิลปะและการคดิสรางสรรค 3.58 0.77 มาก 

30210159 คณิตคดิทันโลก 3.44 0.89 ปานกลาง 

24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู 3.36 0.94 ปานกลาง 

20111159 หลักนิเทศศาสตร 4.12 0.68 มาก 

20111259 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3.53 0.76 มาก 

20112259 การรูเทาทันสื่อ 4.05 0.78 มาก 

20114259 การถายภาพดิจิทัลเบื้องตน 3.94 0.77 มาก 

20121159 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน 3.68 0.83 มาก 

20121259 การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน 3.74 0.72 มาก 

20121359 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4.11 0.76 มาก 

20124159 คอมพิวเตอรเพ่ืองานนิเทศศาสตร 3.72 0.75 มาก 

20124359 การสรางสรรคสื่อในสังคมออนไลน 3.72 0.80 มาก 

20124459 การวิเคราะหขอมูล 4.13 0.69 มาก 

20124559 การออกแบบสาร 3.85 0.82 มาก 

20135159 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร 3.93 0.69 มาก 

20135259 การฝกงาน 3.81 0.63 มาก 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 

 

รหัสวิชา 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
แบบสอบถามรายวิชา (การสื่อสารองคกร) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

20138159 กฎหมายและจริยธรรมสื่อ 4.05 0.68 มาก 

20145359 สัมมนาฝกงาน 3.87 0.70 มาก 

20211159 การสื่อสารตราสินคาเบื้องตน 4.01 0.69 มาก 

20311159 หลักการหลอมรวมสื่อ 3.61 0.90 มาก 

20411159 การสื่อสารองคกรเบื้องตน 4.09 0.78 มาก 

20422159 การเขียนเพ่ือการสื่อสารองคกร 4.11 0.62 มาก 

20432259 การสื่อสารองคกรรวมสมัย 3.92 0.68 มาก 

20432359 การวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือ 

การสื่อสารองคกร 
4.12 0.67 

มาก 

20435159 การวิจัยเพ่ือการสื่อสารองคกร 3.67 0.82 มาก 

20436159 สื่อและกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารองคกร 4.00 0.67 มาก 

20445259 การสัมมนาการสื่อสารองคกร 3.71 0.66 มาก 

20446259 การวางแผนและประเมินผลการสื่อสารองคกร 3.75 0.69 มาก 

20446359 การบริหารการสื่อสารองคกร 3.78 0.70 มาก 

20446459 โครงงานดานการสื่อสารองคกร 3.73 0.65 มาก 

20226159 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบ           

บูรณาการ 
3.82 0.67 

มาก 

20235159 สถิติพ้ืนฐานสําหรับการวิจัยการสื่อสาร 3.64 0.79 มาก 

20248159 การสื่อสารตราสินคา กับสังคม 3.69 0.68 มาก 

20332359 การเปนผูประกาศและผูดําเนินรายการ 3.77 0.76 มาก 

20344359 สื่อดิจิทัลเพ่ือการนําเสนอ 3.76 0.68 มาก 

20422459 การคดิเชิงสรางสรรค 4.04 0.70 มาก 

20422559 การสื่อสารและสาธารณมต ิ 3.70 0.80 มาก 

20422659 การสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ 3.71 0.66 มาก 

20422759 ทักษะการสื่อสาร 3.91 0.71 มาก 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 

 

รหัสวิชา 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
แบบสอบถามรายวิชา (การสื่อสารองคกร) 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

20424159 การถายภาพสําหรับการสื่อสารองคกร 3.67 0.77 มาก 

20432859 การเขียนขั้นสูงเพ่ือการสื่อสารองคกร 3.83 0.69 มาก 

20432959 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารองคกร 3.87 0.77 มาก 

20433159 การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม 3.71 0.73 มาก 

20434259 สื่อใหมเพ่ือการสื่อสารองคกร 3.77 0.71 มาก 

20434359 เทคนิคและเทคโนโลยีการนําเสนอ 3.85 0.70 มาก 

20436559 การออกแบบเพ่ือการสื่อสารองคกร 3.86 0.73 มาก 

20436659 การจัดการสื่อมวลชนสัมพันธ 3.92 0.63 มาก 

20436759 การจัดการภาพลักษณ 3.95 0.66 มาก 

20436859 การจัดการตลาดเชิงประสบการณ 3.77 0.72 มาก 

20446959 บุคลิกภาพและมารยาท 3.88 0.71 มาก 

20447159 การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติ 3.80 0.61 มาก 

20447259 กิจกรรมสาธารณะและการบริหารประเด็น 3.70 0.69 มาก 

20447359 การจัดการชุมชนสัมพันธ 3.77 0.67 มาก 

20447459 กลยุทธการวางแผนสื่อเพ่ือการสื่อสารองคกร 3.87 0.73 มาก 

20449159 การศกึษารายบุคคล 3.71 0.69 มาก 

รวม 3.79 0.48 มาก  

 

 จากตารางที่ 14  พบวา นิสิตแขนงวิชาการสื่อสารองคกร จํานวน 57 คนมีความคิดเห็นวา

รายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา  

มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก (  = 3.79) ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวารายวิชา 

20124459 การวิเคราะหขอมูล สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

และมีคาเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.13) รองลงมาคือรายวิชา 20111159 หลักนิเทศศาสตร และรายวิชา 

20432359  การวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการสื่อสารองคกร (  = 4.12) สวนรายวิชา 

รายวิชา 40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (  = 3.34)   
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ตารางที่ 15  ผลการประเมินดานผลผลิตของหลักสูตรจากบัณฑิต 

 

ขอท่ี 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สําหรับบณัฑิต 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ดานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ดานกระบวนการคัดเลือกนิสิตเขาศึกษา 

ดานอาจารย 

ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนา

คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา 

3.47 

 

3.83 

3.83 

2.90 

3.50 

3.64 

3.83 

0.69 

 

0.70 

0.66 

0.73 

0.68 

0.69 

0.61 

ปานกลาง 

 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

รวม 3.57 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่ 15  พบวา บัณฑิต จํานวน 201 คนมีความคิดเห็นวาหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของผูตอบ ดาน

ประสิทธิภาพของผูเรียน ผูสําเร็จการศกึษา พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก  

(  = 3.57) ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ดานกระบวนการคดัเลือกนิสิตเขาศกึษา  

ดานอาจารย และดานการเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จการศกึษา  

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 3.83) รองลงมาคือ ดานการวดัและ

ประเมินผลการศึกษา (  = 3.64) และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานปจจัยสนับสนุนการเรียน 

การสอน ( = 2.90) 
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ตารางที่ 16  ผลการประเมินดานผลผลิตของหลักสูตรจากผูใชบัณฑิต 

 

ขอท่ี 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สําหรับผูใชบณัฑิต 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

ดานความรู 

ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  

และความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานทักษะพิสัย 

4.49 

4.23 

4.18 

4.41 

 

4.16 

 

4.32 

0.48 

0.59 

0.63 

0.56 

 

0.54 

 

0.58 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.30 0.47 มาก 
 

 จากตารางที่ 16  พบวา ผูใชบัณฑิต จํานวน 244 คนมีความคิดเห็นวาหลักสูต 

รนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของผูตอบ

รายดานและโดยรวม พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายดานอยูในระดับมาก (  = 4.30) ซึ่งเมื่อพิจารณา

แตละรายการ พบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 4.49) 

รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล (  = 4.41) และที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื ดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (  = 4.16) 
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ตารางที่ 17  ผลการประเมินดานผลผลิตของหลักสูตรจากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 

ขอท่ี 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สําหรับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

      6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน

พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีวินัยเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น มีความเขาใจ

และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน 

ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององคกร 

มีความรูเขาใจหลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน 

สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

มีกระบวนการหาความรูอยางมีระบบ 

แสวงหาความรู ประยุกตความรู เพ่ือพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

คิดแบบองครวม เพ่ือแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

บูรณาการความรูในศาสตรที่เรียนมา และ

ประยุกตเพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติวิชาชีพ 

มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึกใน

ความเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคม 

มีมนุษยสัมพันธ และสามารถปรับตัวเขากับ

สถานการณ และบริบท 

มีมนุษยสัมพันธ และสามารถปรับตัวเขากับ

สถานการณ และบริบท 

สามารถใชขอมูลเชิงตวัเลข และเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางรูเทาทัน 

สามารถใชภาษาไทย ในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถใชภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.38 

 

4.45 

 

4.63 

4.23 

4.25 

4.22 

4.25 

 

4.09 

 

4.21 

 

4.57 

 

4.13 

 

4.52 

 

4.05 

 

4.34 

 

3.88 

 

0.65 

 

0.59 

 

0.57 

0.65 

0.67 

0.69 

0.71 

 

0.76 

 

0.69 

 

0.59 

 

0.74 

 

0.66 

 

0.70 

 

0.64 

 

0.74 

 

มาก 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 

 

ขอท่ี 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สําหรับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

  SD 
การแปล

ความหมาย 

16. 

 

17. 

 

18. 

สามารถสื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศได

อยางเหมาะสม 

สามารถผลิต และสรางสรรคสารในแตละแขนง

วิชานิเทศศาสตร 

สามารถเลือกใชสื่อ และชองทางการสื่อสารท่ี

เหมาะสมเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค 

4.35 

 

4.27 

 

4.37 

0.62 

 

0.66 

 

0.59 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.29 0.66 มาก 
 

 จากตารางที่ 17  พบวา  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 244 แหงของ 

สถานประกอบการผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจตอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของผูตอบดานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขอ อยูในระดับมาก (  = 4.29) ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา 

บัณฑิตมีความตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององคกร มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (  = 4.63) 

รองลงมาคือ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึกในความเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคม  

(  = 4.57) และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สามารถใชภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอยางมี 

ประสิทธิภาพ ( = 3.88) 

 

ตารางที่ 18  ผลการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ขอท่ี 
การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   SD 
การแปล

ความหมาย 
1. 

2. 

3. 

4. 

การประเมินดานบริบทของหลักสูตร 

การประเมินดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร 

การประเมินดานกระบวนการของหลักสูตร 

การประเมินดานผลผลิตของหลักสูตร 

3.98 

3.65 

3.90 

4.16 

0.59 

0.77 

0.60 

0.61 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.92 0.64 มาก 
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 จากตารางที่ 18  พบวา ผลการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของผูตอบรายดานและโดยรวม พบวามีคาเฉลี่ยรวม

รายดาน อยูในระดับมาก (  = 3.92) ซี่งเมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ

มากทุกดาน โดยดานผลผลิตของหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 4.16) อับดับสองคือ ดานบริบท

ของหลักสูตร ( X = 3.98) อันดับสามคือ ดานกระบวนการของหลักสูตร (  = 3.90) และที่มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร (  = 3.65)  

 
 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะ การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา จากแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 19  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

                พ.ศ. 2559 

 

รายการประเมิน ขอเสนอแนะ 
1.  การประเมินดานบริบทของหลักสูตร 1.  ควรเนนรายวิชาที่เปนการประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวัน และพฤติกรรมผูใชสื่อในยุคดิจิทัล 

2.  รายวิชาซ้ําซอน ควรรวมรายวิชาที่มีเนื้อหา

ใกลเคยีงกัน 

3.  ควรปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัยเขากับยุคสมัย

ปจจุบันมากขึ้น เนนรายวิชาการปฏิบัต ิ

4.  จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตรมากเกินไป 

2.  การประเมินดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร 1.  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับบสนุนใน

การจัดซื้อครุภัณฑ วัสดุ ที่สอดคลองกับรายวิชาที่

มีการปฏิบัติ 

2.  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับบสนุน

กิจกรรมนิสิต โครงการที่สอดคลองกับรายวิชา 

3.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรยังไมเพียงพอตอ

การปฏิบัติในรายวิชาที่ตองใชโปรแกรมข้ันสูง 

4.  ขาดแคลนผูสอน และวิทยากรที่มีความ

เชี่ยวชาญดานสตูดโิอ และโปรแกรมตัดตอขั้นสูง 
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ตารางที่ 19  (ตอ) 

 

รายการประเมิน ขอเสนอแนะ 
 5.  ควรสนับสนุนใหอาจารยผลิตสื่อการสอนให

ครบทุกรายวิชา 

3.  การประเมินดานกระบวนการของ

หลักสูตร 

1.  นิสิตวิเคราะหโดยอางอิงหลักการทางวิชาไดไม

ดี คิดวิเคราะหไมไดมากนัก 

2.  ดานหลักสูตรเนนเทคโนโลยีมากไป 

4.  การประเมินดานผลผลิตของหลักสูตร 1.  ตองมีการจัดฝกอบรมทักษะความรูดาน

คอมพิวเตอรในโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ใหมากขึ้น 

เชน Excel, Spss, 3D MAX, และ Adobeฯ  

2.  ฝกนิสิตใหมีจิตอาสาชวยเหลือผูอื่น 

3.  ตองเพ่ิมทักษะการคดิวิเคราะห และ 

ภาษาตางประเทศ 

 

 จากตารางที่ 19  ขอเสนอแนะของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

25559 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็นของกลุมประชากรที่แยกแบบสอบถาม และสัมภาษณ 

พบวาดานปจจัยนําเขาของหลักสูตรมีขอเสนอแนะมากที่สุด รองลงมาดานบริบทของหลักสูตร  

ดานผลผลิตของหลักสูตร และดานกระบวนการของหลักสูตร ตามลําดับ 

 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะการวิจยั 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP model) ประกอบดวย  

1.  การประเมินดานบริบทของหลักสูตร ไดแก วัตถุประสงค โครงสราง และเนื้อหาของหลักสูตร  

2.  การประเมินดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร ไดแก นิสิต อาจารย ปจจัยสนับสนุน การเรียน 

การสอน 3.  การประเมินดานกระบวนการของหลักสูตร ไดแก การบริหารหลักสูตร กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การวัดการประเมินผลการเรียนการสอน 4.  การประเมินดานผลผลิตของ

หลักสูตร ไดแก คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค หรือคุณลักษณะนิสิตฝกงานที่พึงประสงค  

และคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ผูวิจัยขอสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัยดังนี ้

 

สรุปผลการวิจัย 
 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย

บูรพา ผูวิจัยไดนําเสนอสรุปผลการวิจัยตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP model) 

ประกอบดวย 1.  การประเมินดานบริบทของหลักสูตร  2.  การประเมินดานปจจัยนําเขาของ

หลักสูตร 3.  การประเมินดานกระบวนการของหลักสูตร 4.  การประเมินดานผลผลิตของหลักสูตร  

 1.  การประเมินดานบริบทของหลักสูตร  
 การประเมินดานบริบทของหลักสูตร ไดแก วัตถุประสงค โครงสราง และเนื้อหาของ 

หลักสูตร โดยมีผูใหขอมูลซึ่งประกอบไปดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร 

นิสิต บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา และผูบริหาร สามารถสรุปผลการประเมินตามความคิดเห็นของ 

ผูตอบรายดานและโดยรวมพบวา มีคาเฉลี่ยรวมรายดานโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เปนองคประกอบรายขอพบวามีความเหมาะสมมาก เม่ือเรียงอันดับจากมาก 4 อันดับ คือ  

1.  ดานเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 2.  ดานปรัชญาของหลักสูตร 

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 3.  ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

และ 4.  ดานโครงสรางของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก จากการศึกษาความสัมพันธ 

และเปรียบเทียบกับนิสิตนิเทศศาสตรปจจุบันท้ัง 3 แขนงวิชา ผลการประเมินดานบริบทของหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ผลการประเมินมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอนูใน

ระดับมาก เรียงจากมากที่สุด คือ 1.  แขนงวิชาการสื่อสารองคกร มีความเหมาะสมอยูในระดับ 

มากที่สุด 2.  แขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และ 3.  แขนงวิชา

วารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก จากการศึกษาความสัมพันธและ
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เปรียบเทียบกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร การประเมินดานบริบท

ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ผลการประเมินไมแตกตางกัน  

โดยมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุด คือ 1.  อาจารยแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา 2.  อาจารย

แขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ 3.  อาจารยแขนงวิชาการสื่อสารองคกร และจากการศึกษา

ความสัมพันธ และเปรยีบเทียบกับบัณฑิตนิเทศศาสตร ผลการประเมินดานบริบทของหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไมแตกตางกัน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

และผลการประเมินดานบริบทของหลักสูตร สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งนี ้ควรปรับหนวยกิตในการเรียนการสอนใหนอยลง หลักสูตรควรม ี

ความสอดคลองกับความตองการศึกษาของสังคมและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ควรเนนการเรียนการสอนใหปฎิบัติมากขึ้น และสอนการใชสื่อสังคมออนไลนในธุรกิจเพื่อ

การประกอบอาชีพ 

 2.  การประเมินดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร  
 การประเมินดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร ไดแก นิสิต อาจารย ปจจัยสนับสนุน การเรียน

การสอน โดยมีผูใหขอมูลซึ่งประกอบไปดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร 

นิสิต บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา และผูบริหาร สามารถสรุปผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก  

 เมื่อพิจารณาเปนองคประกอบรายขอของนิสิต พบวา นิสิตแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา 

มีความคิดเห็นวาปจจัยนําเขาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาแตละรายการ พบวา  

มีกระบวนการคัดเลือกเขาศึกษาอยางเหมาะสม มีความสอดคลองกับความสนใจของนิสิตมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ กําหนดคณุสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษาอยางเหมาะสม และที่มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีจํานวนหองปฏิบัติการ เชน หองคอมพวิเตอร หองสตูดิโอ ในการเรียน 

การสอนอยางเหมาะสม และมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนิสิตอยางเหมาะสม สําหรับ

นิสิตแขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ มีความคิดเห็นวาปจจัยนําเขาของหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก 

ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษาอยางเหมาะสม  

มีความสอดคลองกับความสนใจของนิสิต มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีกระบวนการ

คัดเลือกเขาศึกษาอยางเหมาะสม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื  

มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนิสิตอยางเหมาะสม นิสิตแขนงวิชาการสื่อสารองคกร  

มีความคิดเห็นวาปจจัยนําเขาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา  
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การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษาอยางเหมาะสม มีความสอดคลองกับความสนใจของนิสิต 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีกระบวนการคัดเลือกเขาศึกษาอยางเหมาะสม  

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีจํานวนหองปฏิบัติการ เชน  

หองคอมพิวเตอร หองสตูดิโอ ในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม มีงบประมาณสนับสนุน 

การพัฒนากิจกรรมนิสิตอยางเหมาะสม  

 เมื่อพิจารณาเปนองคประกอบรายขอของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย

ประจําหลักสูตรพบวา อาจารยแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา มีความคิดเห็นวาปจจัยนําเขาของ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรว 

มรายขออยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา มีกระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา

อยางเหมาะสม และมีการกําหนดคณุสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษาอยางเหมาะสม มีความสอดคลองกับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคอื มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา

อาจารยอยางเหมาะสม และมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนิสิตอยางเหมาะสม  

สําหรับอาจารยแขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ มีความคิดเห็นวาปจจัยนําเขาของหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยู 

ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา อาจารยผูสอนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักสูตร และอาจารยผูสอนมีความสามารถในการถายทอดความรูชวยใหเกิดการเรียนรู  

มีความสอดคลองกับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีงบประมาณ

สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนิสิตอยางเหมาะสม สําหรับอาจารยแขนงวิชาการสื่อสารองคกร  

มีความคิดเห็นวาปจจัยนําเขาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา  

มีกระบวนการคัดเลือกเขาศึกษาอยางเหมาะสม และมีการกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

อยางเหมาะสม มีความสอดคลองกับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคอื  

มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารยอยางเหมาะสม มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยอาจารย

อยางเหมาะสม และมีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนิสิตอยางเหมาะสม 

 เมื่อพิจารณาเปนองคประกอบรายขอของบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา พบวา บัณฑิตมีความ

คิดเห็นวาปจจัยนําเขาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย

บูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา อาจารยเปน 

ผูมีคุณธรรม และจิตสํานึกในความเปนคร ูมีความสอดคลองกับความคดิเห็นอยูในระดับมาก และที่มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ อาจารยสอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และเนน

ผูเรียน ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดวยหลักสูตรมีหลักเกณฑการคัดเลือก วิธีการคดัเลือก และมีการเปด
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โอกาสใหนักเรียนสายวิชาชีพที่เรียนเทียบเทา ม.6 สมัครเรียนและเขาศึกษาได มีสภาพแวดลอมใน

การเรียนที่เหมาะสม สื่อและอุปกรณมีความเหมาะสมระดับหนึ่ง แตควรพัฒนาใหทันสมัยตลอดเวลา 

เรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรยังนอยไป ควรมีงบที่เปนนโยบายจากรัฐบาลมาชวย

ดานบุคลากร และหองปฎิบัติการ  

 3.  การประเมินดานกระบวนการของหลักสูตร  
 การประเมินดานกระบวนการของหลักสูตร ไดแก การบริหารหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดการประเมินผลการเรียนการสอน โดยมีผูใหขอมูลซึ่งประกอบไปดวย

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร นิสิต บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา และผูบริหาร 

สามารถสรุปผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนองคประกอบรายขอพบวา

มีความเหมาะสมมาก 

 เมื่อพิจารณาเปนองคประกอบรายขอของนิสิตพบวา นิสิตแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา 

มีความคิดเห็นวากระบวนการของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา 

อาจารยผูสอนมีความรอบรูทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการอยางเหมาะสม มีความสอดคลองกับ

ความสนใจของนิสิตมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ อาจารยผูสอนมีการพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการอยางเหมาะสม และที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การเปดรายวิชาตามความตองการของ

ผูเรียน ทันสมัย และเปนที่ตองการ สําหรับนิสิตแขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ มีความ

คิดเห็นวากระบวนการของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย

บูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับปานกลาง ซึ่งเม่ือพิจารณาแตละรายการ พบวาอาจารย

ผูสอนมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางเหมาะสม มีความสอดคลองกับความสนใจของนิสิต  

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการวัดและประเมินผลการเรียนเหมาะสมสอดคลองกับ

ความรับผิดชอบหลักของผลการเรียนรู มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือมี

การเปดรายวิชาอยางเหมาะสม เรียงลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการ

เรียนรูแบบตอยอด และสําหรับนิสิตแขนงวิชาการสื่อสารองคกร มีความคิดเห็นวากระบวนการของ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมราย

ขออยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวาอาจารยผูสอนมีประสบการณในการสอน 

วางแผนเตรียมการสอนลวงหนาอยางเหมาะสม มีความสอดคลองกับความสนใจของนิสิต มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การวัดและประเมินผลการเรียนเหมาะสมสอดคลองกับ 

ความรับผิดชอบหลักของผลการเรียนรู มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ  

มีการเปดรายวิชาอยางเหมาะสม เรียงลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูใน 

การเรียนรูแบบตอยอด 
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 เมื่อพิจารณาเปนองคประกอบรายขอของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย

ประจําหลักสูตร พบวา อาจารยแขนงวิชาการสื่อสารตราสินคา มีความคิดเห็นวากระบวนการของ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมราย

ขออยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีการเปดรายวิชาอยางเหมาะสม เรียงลําดับ

กอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพ้ืนฐานความรูในการเรียนรูแบบตอยอด และการเปดรายวิชา

เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร เพ่ือใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร  

มีความสอดคลองกับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่เชื่อมโยง และบูรณาการกับการบริการทางวิชาการแกสังคม ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถ่ิน สําหรับอาจารยแขนงวิชาวารสารศาสตรคอนเวอรเจนซ มีความคิดเห็นวา

กระบวนการของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา  

มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา มีการกํากับและติดตาม

การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา และมี

การกํากับและติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา มีความสอดคลองกับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด

คือ มีการเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน สําหรับอาจารยแขนงวิชาการสื่อสาร

องคกร มีความคิดเห็นวากระบวนการของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา  

มีการแจงผลการเรียนของนิสิต เพ่ือใหนิสิตไดปรับปรุงตนเอง มีความสอดคลองกับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง และบูรณาการกับ

การบริการทางวิชาการแกสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 เมื่อพิจารณาเปนองคประกอบรายขอของบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา พบวา บัณฑิตมีความ

คิดเห็นวากระบวนการของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย

บูรพา มีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาแตละรายการ พบวาการวัดและ

ประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑ และขอตกลงท่ีกําหนดไวลวงหนา มีความสอดคลองกับ 

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ วิธีการสอนสงเสริมใหนิสิตไดประยุกตแนวคิดศาสตรทาง

วิชาชีพและ/ หรือศาสตรท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาการเรียนรู มีความสอดคลองกับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก และที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีการจัดสอนซอมเสริมสําหรับนิสิตที่มีปญหาทางการเรียน  

 ผลการประเมินดานกระบวนการของหลักสูตร สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก หลักสูตรนิเทศศาสตรในอนาคตควรจะเนนสรางหลักสูตรที่มีความ

ทันสมัยรองรับตอบริบทสังคมปจจุบัน แลวก็อยาไปมุงเนนแคนักเรียนที่จบ ม.6 ควรจะนึกถึงคนที่จะ

ทําปรญิญาใบที่สอง (จบปริญญาตรี สาขาอ่ืนมาแลว) หรือการตอยอด 2 ปหลัง รวมถึงการสะสมแบบ
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เครดิตแบงค คืออบรมระยะสั้นไปเรื่อย ๆ แลวก็นําวิชาที่อบรมไปเทียบเปนเครดติแบงคไดเมื่อเขา

สอบเขาได ควรคิดถึงผูเรียน สรางหลักสูตรใหสอดรับกับ Demand หรือความตองการของผูเรยีน 

แตละกลุมแตละประเภท การจัดกิจกรรมเสริม และประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรมีความ

เหมาะสมมาก มีวิธีการวัดและประเมินผลที่มีความหลากหลาย และใชวิธีการประเมินตามความจริง 

 4.  การประเมินดานผลผลิตของหลักสูตร  
 การประเมินดานผลผลิตของหลักสูตร ไดแก คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค หรือ
คุณลักษณะนิสิตฝกงานที่พึงประสงค และคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา โดยมีผูใหขอมูลซึ่ง

ประกอบไปดวย สถานประกอบการ ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สามารถสรุปผลการประเมิน

โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนองคประกอบพบวามีความเหมาะสมมาก เรียงอันดับ

จากมากสุด 6 ดานคือ 1.  ดานคุณธรรมจริยธรรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยคุณลักษณะ

อันดับแรกคือ ตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององคกร อับดับสองคือ มีวินัยเปนแบบอยางที่ดี

ตอผูอ่ืน มีความเขาใจและเห็นคุณคาของตนเองผูอ่ืน และอันดับสามคือ มีคุณธรรมจริยธรรมใน 

การดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  

และความรับผิดชอบ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยคุณลักษณะอันดับแรกคือ มีจิตสาธารณะ 

มีความรับผิดชอบ สํานึกในความเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคม อับดับสองคือ มีมนุษยสัมพันธ  

และสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและบริบท และอันดับที่สามคือ มีภาวะผูนํา และสามารถ

ทํางานเปนทีม 3.  ดานทักษะพิสัย มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยคุณลักษณะอันดับแรกคือ 

สามารถเลือกใชสื่อ และชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค อับดับสองคือ 

สามารถผลิต และสรางสรรคสารในแตละแขนงวิชานิเทศศาสตร 4.  ดานความรู โดยคณุลักษณะ

อันดับแรกคือ สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ อับดับสองคือ มีความรูเขาใจหลักการ 

และทฤษฎีพื้นฐาน อันดับสามคือ มีกระบวนการหาความรูอยางมีระบบ 5.  ดานทักษะทางปญญา 

โดยคุณลักษณะอันดับแรกคือ แสวงหาความรู ประยุกตความรู เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อับดับ

สองคือ บูรณาการความรูในศาสตรท่ีเรียนมา และประยุกตเพ่ือแกไขปญหาในการปฏิบัติวิชาชีพ 

อันดับสามคือ คิดแบบองครวม เพ่ือแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 6.  ดานทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณลักษณะอันดับแรกคือ สามารถสื่อสาร

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม อับดับสองคือ สามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ อันดับสามคือ สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

สุดทายคอืสามารถใชภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลการประเมินดานผลผลิตของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 มหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับผูบริหารมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยสามารถแบงได 3 

สวนใหญคือ 1.  บัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาไปแลวไมคิดทํางานดานนิเทศศาสตร ดวยอาจจะมีธุรกิจ
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ครอบครัวที่ตองไปดูแล หรือประกอบธุรกิจสวนตัว เชน ขายของออนไลน ทําสวนผลไม ขายตนไม 

เปดรานอาหาร รานกาแฟ ซึ่งก็สามารถใชวิชาที่เรียนมาดานการสื่อสาร การผลิตสื่อไปตอยอดผลผลิต

ธุรกิจได 2.  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวทํางานไมตรงสาขาที่เรียน ดวยมีเครือขายใน 

การติดตอสื่อสารมีการชวยเหลือ ทําใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา มีโอกาสไปทํางานเปนครู ทั้งระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาจารยในระดับมหาวิทยาลัย เกิดเปนเครือขายดานนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 3.  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทํางานตรงสาขา ดวยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตมาแลวเกือบ 20 ปจึงทําใหมีเครือขายในการทํางานดานสื่อทีวี สื่อออนไลน สํานักขาว 

และกองถายตาง ๆ เมื่อมีการเปดรับสมัครก็จะชักชวน ใหไปทํางานที่ตรงกับที่เรียนมา และดวย

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณภาพ ทั้งทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ความอดทน 

จึงทําใหเปนที่ตองการของตลาด หลักสูตรมีการยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีสมรรถนะสากล พรอม

ทํางานไดทันที มีทักษะเพ่ือทํางาน และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

อภิปรายผล 
 จากการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีประเด็นที่

สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลได ดังนี ้

 1.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดวย

มหาวิทยาลัยบูรพาไดใหความสําคัญกับทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาที่เปดสอน ซึ่งหลักสูตรในแตละคณะ

ที่เปดสอนตางมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเสริมสราง และการพัฒนานิสิตใหมีความสมบูรณทั้ง

รางกาย จิตใจ และสติปญญา ในสวนอาจารยผูสอน ทั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย

ประจําหลักสูตรตางเห็นคลองกันวา หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด สอดคลองกับผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชานิเทศศาสตรที่ไดผลการประเมิน 

“ผาน” ในการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา อีกทัง้หลักสูตรมีประสิทธิภาพสามารถสงผลใหนิสิตมีความรูความสามารถ

ในการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรู มีความคิดสรางสรรค สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต

และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไวท่ีวา 

หลักสูตรตองการผลิตบัณฑิตดานนิเทศศาสตร ที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือไป

ประกอบอาชีพนักสื่อสารการตลาด นักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารองคกร และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ โดย

บัณฑิตจะมีสมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต มีวินัย และยึดมั่นจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ สามารถนําความรู ความเขาใจในหลักการ และทฤษฎีการสื่อสารมาประยุกตในการปฎิบัติ

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม มีการแสวงหาความรูเพื่อแกไขปญหา และสรางสรรคสิ่งใหม มีความ

รับผิดชอบ มีภาวะผูนํา สามารถทํางานเปนทีมและปรับตัวเขากับสถานการณ และบริบทของสังคม 
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อีกทั้งสามารถใชและสื่อสารขอมูลเชิงตัวเลขเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาไดอยางถูกตอง ผลิตและ

สรางสรรคเนื้อหาสารรวมทั้งเลือกใชสื่อและชองทางการสื่อสารเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค สอดคลองกับ

แนวคิดของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2558) การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการหนึ่งของ

หลักสูตรซึ่งจะนําไปสูการแกไข ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและเหมาะสมมากขึ้น โดยใชขอมูล

สารสนเทศตาง ๆ เชน วัตถุประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระ กลุมเปาหมาย กระบวนการเรียนการ

สอน การวัดประเมินผล การบริหารจัดการตลอดจนผลสมัฤทธิ์มาพิจารณาคุณภาพของหลักสูตร และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพล วาโยบุตร (2562, หนา 130-132) ไดศึกษาเรื่อง การประเมิน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชาง

ยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร ปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรรูปแบบซิปป 

(CIPP Model) คือดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ที่พบวา โดย

ภาพรวมของการประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ดานบริบท มีความเหมาะสมใน

ระดับมาก ดานปจจัยนําเขา มีความเหมาะสมในระดับมาก ดานกระบวนการ มีความเหมาะสมใน

ระดับมาก และดานผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พงศ

ประเสริฐ หกสุวรรณ และนุสรา พีระพัฒนพงศ (2557, หนา 50-52) ไดศึกษาเรื่อง การประเมิน

หลักสูตรและความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต: กรณีศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตร

การศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 

และดานผลผลิต ผลการศึกษาพบวา ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคดน

โลยีการศึกษา ที่ไดจากกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน และบัณฑิตในหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโลโลยีการศึกษาในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเหมาะสมมาก ดาน

บริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับมาก 

 2.  การประเมินหลักสูตรดานบริบทมีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนก

แตละประเด็น พบวา อยูในระดับมากทุกประเด็น ทั้งสามารถสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีความรู

ความสามารถทางดานนิเทศศาสตร มีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและเขาใจในสาขาวิชานิเทศศาสตร มีความสอดคลองกับ

โครงสรางของหลักสูตร มีความชัดเจนดานการสื่อสาร และเขาใจงาย สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่

จําเปนในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสามารถสงเสริมใหผูเรียนมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพสื่อ 

ถือไดวากระบวนการพัฒนาหลักสูตร ไดกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร 

และเนื้อหาของหลักสูตรไดสอดคลองกับความตอง การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรนิเทศศาสตร จึงถือได

วาบริบทของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปนไปตามแนวทางการจัด

การศกึษาที่ไดกําหนดไว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร นิสิต และบัณฑิต มี
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ความคิดเห็นวา ดานบริบทของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ อัคค

รัตน พูลกระจาง (2552, หนา 131) ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวา การประเมิน

หลักสูตรเปนกระบวนการในการตัดสินใจคุณคาของหลักสูตร โดยอาศัยการรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหอยางเปนระบบ และควรประเมินอยางตอเนื่อง เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาประเมินผลวา

หลักสูตรนั้นเปนอยางไร มีสวนบกพรองตรงไหนบาง และบรรลุตามวัตถุประสงคไวหรือไม เพ่ือนํา

ขอมูลมาพิจารณาในการแกไขปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณคายิ่งข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของเชษฐ 

ศิริสวัสดิ์ และคณะ (2559, หนา 61 - 62 ) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร ฉบับ พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตร โดยใชรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP Model) รวมกับการ

ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ที่พบวา การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบซิปป 

ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และในทุกดานมีความเหมาะสมอยูในมากเชนกัน  

โดยการประเมินดานผลผลิตมีคาเฉลี่ยมากที่สุด สวนการประเมินดานบริบท การประเมินดานปจจัย  

และการประเมินดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยใกลเคยีงกัน และผลการประเมินตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใระดับอุดมศึกษา  

ฉบับปการศึกษา 2557 พบวา ผานเกณฑที่กําหนดไวทุกตัวบงชี ้

 3.  การประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขามีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

จําแนกแตละประเด็น พ้ืนฐานของผูเรียนและการรับนิสิต จากผลการวิจัยพบวา การบริหารหลักสูตร

โดยรวมท้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร นิสิต และบัณฑิต ความคดิเห็นอยู

ในระดับมาก แสดงใหเห็นวา หลักสูตรมีการกําหนดคณุสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษาอยางเหมาะสม มี

หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศกึษา และมีกระบวนการคัดเลือกเขาศึกษาอยางเหมาะสม อาจารยผูสอน 

จากผลการวิจัย พบวา การบริหารหลักสูตรโดยรวมทั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา

หลักสูตร นิสิต และบัณฑิต ความคิดเห็นอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาอาจารยผูสอนมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับหลักสูตรอยางเหมาะสม มีความสามารถในการถายทอดความรูชวยใหเกิดการเรียนรูใน

เนื้อหารายวิชา อาจารยผูสอนมีประสบการณในการสอน วางแผนเตรียมการสอนลวงหนา อาจารย

ผูสอนมีความรอบรูทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ อาจารยผูสอนมีการพัฒนา ฝกอบรมสัมมนา 

และอาจารยผูสอนมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่องและเหมาะสม ปจจัยสนับสนุนการ

เรียนการสอน จากผลการวิจัยพบวา การบริหารหลักสูตรโดยรวมทั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร นิสิต และบัณฑิต ความคิดเห็นอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา มีจํานวน

หองเรียน สื่อระบบอินเทอรเน็ต และสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียน มีแหลงการเรียนรูหนังสือ 

ตํารางานวิจัย วิทยานิพนธ สําหรับการคนควาอยางเหมาะสม มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูทั้งใน 
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และนอกหองเรียน มีวัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณ เชน คอมพิวเตอร กลองถายภาพ กลองถายวิดีโอ 

และอื่น ๆ ในการเรียนการสอน และกิจกรรมเพ่ือสรางประสบการณจริง มีจํานวนหองปฏิบัติการ เชน 

หองคอมพิวเตอร หองสตูดิโอโทรทัศน หองสตูดิโอถายภาพนิ่ง ในการเรียนการสอนเพ่ือใหนิสิตไดฝก

ประสบการณในการใชอุปกรณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาเพ่ือไปทํางานจริง 

สอดคลองกับแนวคิดของ ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2556, หนา 125) ไดใหความหมายการประเมินหลักสูตร 

หมายถึง การพิจารณาทบทวนคุณภาพของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมเรื่องตัวหลักสูตร กระบวนการเรียน

การสอน ผูสอน ผูเรียน อุปกรณการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ในกระบวนการเรียนการ

สอน และสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎา จันทรเปลง (2562, หนา 257-258) ไดศึกษาเรื่อง การ

ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินหลักสูตร ตามรูปแบบซิปปไอ (CIPPI 

Model) ที่พบวา ดานปจจัยนําเขา (Input) ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกองคประกอบยอยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก 

คุณสมบัติของผูเรียน คุณสมบัติของอาจารย มีขอเสนอแนะสําหรับบางองคประกอบยอย ไดแก 

ควรปรับปรุงหองเรียนและเพ่ิมจํานวนวัสดุอุปกรณสําหรับการคนควา เชน คอมพิวเตอร และ

ระบบงานอินเทอรเน็ต 

 4.  การประเมินหลักสูตรดานกระบวนการมีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

จําแนกแตละประเด็น การบริหารจัดการหลักสูตร จากผลการวิจัยพบวา การบริหารหลักสูตรโดยรวม

ทั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร นิสิต และบัณฑิต มีความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก แสดงใหเห็นวาหลักสูตรมีการวางแผนการศึกษาที่ชัดเจนเปนไปตามท่ีกําหนด การจัดแผนการ

เรียนในแตละภาคการศึกษามีความเหมาะสมกับหลักสูตรและความรูของนิสิต มีการกํากับและติดตาม

การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา มีการ

กํากับและติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 

ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศกึษา มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให

ทันสมัย และตามกลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 การบริหารหลักสูตรไดรับความรวมมือ และความชวยเหลือ ติดตอประสานงาน

จากหนวยงานอื่นที่มีความเกี่ยวของกันอยางเหมาะสม มีการเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับ

สถาบันอื่น มีการจัดอาจารยใหคําปรึกษากับนิสิตดานการเรียนการสอน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

และจากผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนโดยรวมท้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย

ประจําหลักสูตร นิสิต และบัณฑิต มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียน 
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การสอนมีการสงเสริมใหผูเรียนมีความรูตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งการจัดการเรียนการสอน 

ในหลักสูตรมีการเปดรายวิชาอยางเหมาะสม เรียงลําดับกอนหลังที่เพ่ือเอ้ือใหนิสิตใหมีพื้นฐานความรู

ในการเรียนรูแบบตอยอด มีการเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร เพ่ือใหนิสิตสําเร็จ

การศกึษาตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร ในระยะเวลา 4 ป มีการเปดรายวิชาตามความตองการของ

ผูเรียน โดยรายวิชาตองทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน มีการจัดการเรียนการสอน

ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาอยางครบถวน เพ่ือใหนิสิตไดทราบวัตถุประสงค

ของรายวิชาทั้งกอนเรียนและหลังเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรม ไดคิดวิเคราะหปฏิบัติจริง เพ่ิมประสบการณการเรียนรูจริง โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่เชื่อมโยง และบูรณาการกับการบริการทางวิชาการแกสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และจากผลการวิจัยพบวา การวัดและการประเมินผล

โดยรวมทั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร นิสิต และบัณฑิต มีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนมีความเหมาะสมสอดคลองกับความรับผิดชอบ

หลักของผลการเรียนรู จุดมุงหมายของรายวิชา มีการวัดและประเมินผลมีความชัดเจน เหมาะสม 

และยุติธรรม โดยใชเทคนิคหรือวิธีการวัด และประเมินผลอยางหลากหลาย มีเครื่องมือและวิธีการที่ใช

ในการวัดผลมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลท่ีสงเสริมการเรียนรูของนิสิต และ

มีการนําผลมาปรับปรุงวิธีการสอน มีการแจงผลการเรียนของนิสิต เพ่ือใหนิสิตไดปรับปรุงตนเอง 

สอดคลองกับแนวคิดของ กมลฉัตร กลอมอ่ิม (2562, หนา 17) การประเมินหลักสูตรเปนการ

ดําเนินงานจัดทําและรายงายงานผลของการใชหลักสูตรท่ีไดพัฒนาขึ้น มีความถูกตอง และความ

นาเชื่อถือของหลักสูตรโดยผานกระบวนการตรวจสอบหรือการวัดผล และประเมินผลเพื่อตัดสินใจ

คุณคาและคุณภาพของหลักสูตร โดยเทียบกับเกณฑที่กําหนดกอนนําไปปรับปรุงแกไขใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเปนลําดับตอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ เวธกา กลิ่นวิชิต และคณะ  

(2557, หนา 70) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2549  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่พบวา ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทุกกลุมมี

ความเห็นสอดคลองกันวา มีความเหมาะสมและความพึงพอใจในระดับมากและสูงกวาเกณฑ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการประเมินหลักสูตร สําหรับดานการประเมินการสอน ควรพัฒนาระบบการ

ประเมินการสอนใหผูสอนมีความเชื่อมั่นและสามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาตนเอง และ

การจัดการเรียนรูใหมีคณุภาพยิ่งข้ึน 

 5.  การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

จําแนกเปนรายขอจากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นวาบัณฑิตนิเทศศาสตร เรียงตาม

อันดับมากไปนอย ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดานพฤติกรรมท่ี
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แสดงออกของบัณฑติวาบัณฑิตเปนผูมีวินัย ตรงตอเวลา มีคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล พบว าบัณฑิตเปนผูมีความรูความสามารถทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตาม  

มีการวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ ดาน

ทักษะพิสัย พบวา บัณฑิตมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง สังเกตุและเรียนรูหลักการ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง ดานความรู พบวาบัณฑิตเปนผูมีความรูในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา มีความรู

รอบตัวและหมั่นแสวงหาความรูอยูเสมอ สามารถปฏิบัติงานไดอยางผูมีความรูและความคิด ทักษะ

ทางปญญา พบวาบัณฑิตเปนผูมีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ใชขอมูลและหลักฐานไดอยาง

นาเชื่อถือ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา 

บัณฑิตมีความสามารถดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอยางทันสมัย และมี

จริยธรรม แสดงใหเห็นวาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตมีการกระบวนการทําหลักสูตรอยางเปน

ขั้นตอนเปนระบบ มีการบริหารจัดการและกําหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกและคุณสมบัติของนิสิต 

ที่จะเขามาศึกษาตอในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสอดคลองและเปนไปตามตองการของหลักสูตร  

มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และจากคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมรายขออยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแตละรายการ 

พบวา บัณฑิตตรงตอเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององคกร มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ 

สํานึกในความเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคม มีมนุษยสัมพันธ และสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ 

บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัยเปน

แบบอยางที่ดีตอผูอื่น มีความเขาใจและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน บัณฑิตมีความรูเขาใจหลักการ 

และทฤษฎีพื้นฐาน สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ มีกระบวนการหาความรูอยางมี

ระบบ แสวงหาความรูประยุกตความรู เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง บัณฑิตมีความคิดแบบองครวม 

เพ่ือแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการความรูในศาสตรที่เรียนมา และประยุกตเพื่อแกไข

ปญหาในการปฏิบัติวิชาชีพ บัณฑิตสามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทา

ทัน สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ บัณฑิตสามารถสื่อสารผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม สามารถผลติ และสรางสรรคสารในแตละแขนงวิชานิเทศ

ศาสตร สามารถเลือกใชสื่อ และชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค แสดงให

เห็นวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีของหลักสูตรนิเทศศาสตรในแตละ

แขนงวิชาที่สําเร็จการศึกษา บัณฑิตมีความรูในแขนงวิชาวิชาในระดับเทาเทียมกับบัณฑิตในสาขา

เดียวกันที่จบจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ อีกทั้งบัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและการใช

เหตุผลในการแกไขปญหา มีความสามารถนําความรูท่ีมีอยูไปประยุกตปรับใชในการประกอบอาชีพได

อยางเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ และสอดคลองกับงานวิจัยของ รวิกานต คุรุเวทยวิทยะ และ

คณะ (2559, หนา 96) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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เพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน

หลักสูตร ตามรูปแบบ CIPPIE Model ที่พบวา ดานผลผลิต หากนักศึกษาตองศึกษาตอตองไปปรับ

พ้ืนฐานหลักสูตร ฯ โดยควรเนนความซื่อตรงและความซื่อสัตยเพราะเปนเรื่องที่สําคัญ และดานประ

สิทธิพล ผูจบหลักสูตร ฯ นี้ สามารถไปประกอบอาชีพไดหลากหลาย อาจารยผูสอน มีความคิดเห็นอยู

ในระดับมากทุกดาน และนิสิต มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย

บูรพา ตามแนวคิด Stufflebeam (CIPP Model) สะทอนใหเห็นวาหลักสูตรไดรับการประเมินท้ังดาน

บริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ซึ่งการประเมินพบวาการดําเนินการของ

หลักสูตรที่ผานมามีพัฒนาการอยางไร ทั้งนี้ไดสะทอนคุณภาพของการประเมินหลักสูตรมีความคิดเห็น

อยูในระดับมาก โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่มีสวนเก่ียวของจึงทําใหทราบวาหลักสูตรมีขอดี 

และขอดอยในบางประการ ซึ่งจะนําไปเปนแนวทางและสารสนเทศในการปรับปรุงหลักสูตร 

นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ตอไป 

 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  หลักสูตรนิเทศศาสตรในอนาคตควรเนนหลักสูตรที่มีความทันสมัยรองรับตอบริบท 

สังคมปจจุบัน แลวควรจะนึกถึงคนที่จะทําปริญญาใบที่สอง (จบปริญญาตรี สาขาอ่ืนมาแลว) หรือ 

การตอยอด 2 ปหลัง รวมถึงการสะสมแบบเครดิตแบงค คืออบรมระยะสั้นไปเรื่อย ๆ แลวก็นําวิชาที่

อบรมไปเทียบเปนเครดิตแบงคไดเมื่อสอบเขาได หลักสูตรใหสอดรับกับ Demand หรือความตองการ

ของลูกคาแตละกลุมแตละประเภท 

 2.  จากผลการวิจัยพบวา บุคคลที่เก่ียวของซึ่งกลาวไดวาเปนผูมีสวนไดสวนเสีย เห็นพอง 

ตรงกันวา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตนั้น ไมควรมุงเนนสายวิชาที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีมากเกินไป 

และควรคํานึงถึงอนาคตของนิสิตที่ตองการเรียนรูตลอดชีวิต การไปทํางาน หรือไปศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษา ใหสามารถมีความรูไปตอยอด จึงควรเนนการคิดวิเคราะหใหเปน 

 3.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ควรปรับปรุงรายวิชาที่มีความสัมพันธทับซอน ไดแก  

รายวิชาบังคบั กับรายวิชาเลือก และลดจํานวนหนวยกิตที่มีมากเกินไป การเรียนการสอนที่เนน 

การฝกฝนในทักษะตาง ๆ ทั้งการฟง พูด อานและเขียน และควรใหมีการฝกปฏิบัติมากขึ้น 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 
 
กมลฉัตร กล่อมอ่ิม. (2562). การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา. พิษณุโลก: พิษณุโลกดอทคอม. 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา. (2560). สถิตินิสิต. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 เข้าถึงได้จาก: https://reg.buu.ac.th/registrar/stat.asp?avs947026931=8 
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา. (2563). สถิตินิสิต. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 เข้าถึงได้จาก: https://reg.buu.ac.th/registrar/stat.asp?avs947026931=8 
คมสัน ตรีไพบูลย์ และคณะ. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุร:ี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและ 
 ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์ 
 แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. 
จุฑามาศ แหนจอน และคณะ. (2561). รายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยประเมินหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
เจษฎา จันทร์เปล่ง. (2562). รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
 ชลบุร:ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ชวลิต ชูก าแพง. (2559). การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร: แนวคิดและกระบวนการ. กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ และคณะ. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS.  
 กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. 
ธ ารง บัวศรี. (2532). ทฤษฎีหลักสูตร: การออกแบบและการพัฒนา. กรุงเทพฯ: เอราวัณการพิมพ์. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สุวิริยาศาสตร์.  
ปิยะธิดา ปัญญา. (2562). รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม: 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  
 
 
 
 

https://reg.buu.ac.th/registrar/stat.asp?avs947026931=8


80 

พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ และนุสรา พีระพัฒนพงศ์. (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมิน 
 หลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต : กรณีศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุร:ี  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
ไพศาล หวังพานิช. (2526). การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
พิชญาพร ประครองใจ. (2558). หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. 
ภารดี อนันต์นารี และคณะ. (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักการศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี:  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2559).  
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559. ชลบุร:ี ภาควิชานิเทศศาสตร์  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มารุต พัฒผล. (2555). การประเมินหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา. กรุงเทพฯ:  
 บริษัท อาร์ แอนด์ เอ็น ปริ้นท์ จ ากัด. 
รวิกานต์ คุรุเวทย์วิทยะ. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยรังสิต.  
 ปทุมธานี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เข้าถึงได้จาก 
 www.royin.go.th/dictionary/. 
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2536). การประเมินหลักสูตร. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิธี 
 วิทยาการทางการสอน หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วัฒนพร จตุรานนท์ และคณะ. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุร:ี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
เวธกา กลิ่นวิชิต และคณะ. (2557). การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2549  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. รายงานวิจัย, คณะแพทยศาสตร์,  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ศักดิ์ศรี ปาณะกุล. (2556). การพัฒนาและประเมินหลักสูตรสังคมศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 
 
 
 
 
 



81 

สมหวัง พิริยานุวัฒน์. (2549). วิธีวิทยาการประเมิน: ศาสตร์แห่งคุณค่า. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน ์และเยาวพา ประกายเกียรติ. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมิน 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร 
 ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน ์และชนาสร นิ่มนวล. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร 
 การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ. (2561). แนวคิดและแนวทาง: การประเมินหลักสูตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุรัตน์ ตรีกุล. (2547). หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. 
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
 สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการ 
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
อภิภา ปรัชญพฤทธิ์. (2555). หลักสูตรและการเรียนการสอนอุดมศึกษา: พาราไดม์และวิธีปฏิบัติ.  
 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อินทภาษ. 
อัจฉริยะ ศรีทา. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 ปีการศึกษา 2557. ศรีสะเกษ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 
อัคครัตน์ พูลกระจ่าง. (2552). การพัฒนาหลักสูตร(อาชีวะและเทคนิคศึกษา). กรุงเทพฯ:  
 ทริปเพิ้ล เอ็นดูเคชั่น. 
อัมพล วาโยบุตร. (2562). รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
 สายมิตร ปราจีนบุรี. ชลบุร:ี คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.  
Collins, L. F. (2017). One to one laptop Program CIPP evaluation. United States:  
 Ann Arbor. 
Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2004). Program evaluation:  
 Alternativeapproaches and practical guidelines. (3rd ed.). Boston: Pearson. 
 
 
 
 
 



82 

Jiao, L. et.al. (2020). The construction of the evaluation system of nurses'posttraining  
 and the application of the system in 25 grade-A general hospitals in China.  
 United States: Hoboken. 
Likert, R. N. (1970). A Technique for the measurement of attitude. Attitude  
 Measurement. Chicago: Ronal McNally & Company. 
Stufflebeam, D. L. et. al. (1971). Educational evaluation and decision making. 
 Itasca: Ill Peacock. Inc. 
Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (1985). Systematic evaluation: A self- 
 instructional guide to theory and practice. Boston: Kluwer-Nijhoff  
 Publishing.  
Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory, models, &  
 applications. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
Thurab-Nkhosi, D. (2019). The evaluation of a blended faculty development  
 course using the CIPP framework. International Journal of Education and  
 Development using Information and Communication Technology;  
 Bridgetown. Jamaica, Bridgetown: University of the West Indies 



ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล    นายวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์ 
วัน เดือน ปีเกิด      9 สิงหาคม พ.ศ. 2519 
สถานที่เกิด   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สถานที่ที่อยู่ปัจจุบัน 14/198 หมู่ 4 บ้านพร้อมพรรณ ต าบลห้วยกะปิ 
    อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
      พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ  
    ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประวัติการศึกษา 
      พ.ศ. 2551  วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
      พ.ศ. 2558  กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
การวิจัย 
วิชัย แย้มหลั่งทรัพย์. (2561). ความพึงพอใจของนิสิตนิเทศศาสตร์ต่อการเรียนการสอน ในหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2554 และความพึงพอใจของหน่วยงานต่อนิสิตนิเทศศาสตร์ที่ไปฝึกงาน
ประจ าปีการศึกษา 2559. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 
วิชัย แย้มหลั่งทรัพย์. (2560). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตฝึกงานภาควิชานิเทศศาสตร์ ตาม
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ภาคผนวก ก 
หนังสือรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

มหาวิทยาลัยบรูพา 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบรูพา 
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แบบสัมภาษณ์เรื่อง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 
(ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา) 

 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้มีความสามารถในการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
     วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือไปประกอบอาชีพนักสื่อสารการตลาด นักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารองค์กร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจ านวน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
          2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
                 - มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต มีวินัย และยึดมั่นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
                - น าความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการสื่อสารมาประยุกต์ในการปฏิบัติวิชาชีพได้ 
                  อย่างเหมาะสม 
                - แสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
                - รับผิดชอบ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และบริบทของ 
                  สังคม 
                - ใช้และสื่อสารข้อมูลเชิงตัวเลขเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาได้อย่างเหมาะสม 
                - ผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาสาร รวมทั้งเลือกใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ตอนที่ 1 ด้านบริบท (Context) 
1. ปรัชญาของหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

- สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ/ปรัชญาของการอุดมศึกษา/ปรัชญา
ของสถานบันการศึกษา 

- สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ 
- สอดคล้องกับสภาพสังคม 
- สอดคล้องกับคุณลักษณะนิสิต/บัณฑิต 
- ควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดบ้าง 
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ 
- สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
- สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
- สามารถวัดประเมินผลได้ 
- ควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดบ้าง 

3. โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ 
- ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
- ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา 

4. รายวิชาตามหลักสูตรเหมาะสมหรือไม่ 
- พิจารณารายวิชาต่างๆ ในแต่ละหมวดวิชา 
- ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 
ตอนที่ 2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 

5. หลักเกณฑ์การรับนิสิตมีความเหมาะสมหรือไม่ 
- หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
- วิธีการคัดเลือก 

6. มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. สื่อและอุปกรณ์มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
8. งบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรเหมาะสมหรือไม่ 

- งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
- งบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัย 
- งบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

 
ตอนที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 

9. กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ 
- การสร้างหลักสูตร 
- การใช้หลักสูตร 
- การติดตามผลการใช้หลักสูตร 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีความเหมะสมหรือไม่ 
- กลยุทธ์การสอนตามผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
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11. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ 
- กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตอบสนองผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
- สอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์หลักสูตร 
- สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

12. การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเหมาะสมหรือไม่ 
- สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ 
- สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
- วิธีการวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย และใช้วิธีการประเมินตามความจริง 

 
ตอนที่ 4 ด้านผลผลิต (Product) 

13. นิสิต/บัณฑิต มคีุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หรือคุณลักษณะนิสิตฝึกงานที่พึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
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Communication Arts , Burapha University  169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand 
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2338  Facebook.com/ComArtsBuu 

 

แบบสอบถามเรื่อง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 

(ส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

ค ำชี้แจง  แบบสอบถำมฉบับนี้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประเมินหลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ เพื่อน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นต่อไป 
แบบสอบถำมนี้ แบ่งเป็น 5 ตอนคือ 
            ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
            ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
            ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐำน 
            ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนกำร 
            ตอนที่ 5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต 
            โปรดตอบแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง และตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
 5 หมำยถึง มำกท่ีสุด / 4 หมำยถึง มำก /3 หมำยถึง ปำนกลำง / 2 หมำยถึง น้อย /1 หมำยถึง น้อยที่สุด 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมำย √ ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับท่ำนลงในช่องว่ำงตำมควำมเป็นจริง 

1. เพศ            1) ชำย            2) หญิง     3) ทำงเลือก 
2. อำยุ.............................ปี....................เดือน 
3. วุฒิกำรศึกษำ      

3.1 ปริญญำตรี  ......................................................................   สถำบัน............................... ........ 
3.2 ปริญญำโท  ......................................................................   สถำบัน.......................................  
3.3 ปริญญำเอก ......................................................................   สถำบัน.......................................  
      4. อำยุกำรท ำงำนในหน่วยงำนปัจจุบัน มำเป็นระยะเวลำ..............................ปี………………..เดือน 
      5. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำ 

 1) กำรสื่อสำรตรำสินค้ำ    2) วำรสำรคอนเวอร์เจนซ์   
 3) กำรสื่อสำรองค์กร      
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญำของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งสร้ำงบัณฑิตทำงด้ำนสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ให้มีควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์และมคีณุภำพใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชำชีพและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
     1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1.2.1. หลักสูตรต้องกำรผลิตบัณฑิตด้ำนสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อไปประกอบอำชีพนักสื่อสำรกำรตลำด นักสื่อสำรมวลชน นักสื่อสำรองค์กร และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มี
จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
          1.2.2. เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังน้ี 
                 - มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต มีวินัย และยึดมั่นจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ 
                - น ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและทฤษฎีกำรสื่อสำรมำประยุกต์ในกำรปฏิบัติวิชำชีพได้ 
                  อย่ำงเหมำะสม 
                - แสวงหำควำมรูเ้พื่อแก้ไขปัญหำและสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่ำงเหมำะสม 
                - รับผิดชอบ มีภำวะผู้น ำ สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และบริบทของ 
                  สังคม 
                - ใช้และสื่อสำรข้อมูลเชิงตัวเลขเทคโนโลยีสำรสนเทศ และภำษำได้อย่ำงเหมำะสม 
                - ผลิตและสร้ำงสรรค์เนื้อหำสำร รวมท้ังเลือกใช้สื่อและช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. ปรัชญาของหลักสูตร      
 - ปรัชญำของหลักสูตรสอดคล้องกับแนวคิดกำรพัฒนำสังคม      
 - ปรัชญำของหลักสูตรมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับหลักกำร      
 - ปรัชญำของหลักสูตรมีควำมเหมำะสมกับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี      

รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับปรัชญำของหลักสูตร      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับแนวคิดกำรพัฒนำสังคม      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปเหมำะสมกับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี      
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2. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชำภำษำ 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชำอัตลักษณ์และคุณภำพชีวิตบัณฑิต
บูรพำ 4 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชำทักษะชีวิตและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชำนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค ์4 
หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ 99 หน่วยกิต 
    2.1 วิชำเอกแกน 45 หน่วยกิต 
    2.2 วิชำเอก 54 หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชำเอกบังคับ 27 หน่วยกิต 
       2.2.2 วิชำเอกเลือก 27 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 135 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. โครงสร้ำงของหลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษำธิกำร และสอดคล้องกับมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (มคอ.1)  

     

2. ควำมเหมำะสมของจ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (135 หน่วยกิต)      
3. ควำมเหมำะสมของจ ำนวนหน่วยกิตหมวดวิชำศึกษำทั่วไป(30 หน่วยกิต)      
4. ควำมเหมำะสมของจ ำนวนหน่วยกิตหมวดวิชำแกน (45 หน่วยกิต)      
5. ควำมเหมำะสมของจ ำนวนหน่วยกิตหมวดวิชำเอกบังคับ (27 หน่วยกิต)      
6. ควำมเหมำะสมของจ ำนวนหน่วยกิตหมวดวิชำเอกเลือก (27 หน่วยกิต)      
7. ควำมเหมำะสมของจ ำนวนหน่วยกิตหมวดเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)      
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
99910159 
ภำษำอังกฤษเพ่ือ
กำรศึกษำ 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99910259 
ภำษำอังกฤษระดับ
มหำวิทยำลัย 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99920159  
กำรเขียนภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำร 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99930459 
ภำษำอังกฤษส ำหรับกำร
สมัครงำน 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และ
คุณภาพชีวิตบัณฑิต 
73110159  
ทักษะชีวิตและสุขภำพ
วัยรุ่น 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
85111059  
กำรออกก ำลังกำยเพ่ือ
คุณภำพชีวิต 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
24110159  
จิตวิทยำในกำรด ำเนิน
ชีวิตและกำรปรับตัว 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

40240359  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
กับกำรพัฒนำสังคม 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
41420259  
อำรมณ์และกำรจัดกำร
ควำมเครียด 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชานวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
77037959  
ศิลปะและกำรคิด
สร้ำงสรรค ์

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
30210159  
คณิตคิดทันโลก 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
24510159  
ทักษะสำรสนเทศใน
สังคมฐำนควำมรู้ 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาแกน 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำน 

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาแกน 
20111159   
หลักนิเทศศำสตร์   
(Principles of 
Communication 
Arts) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20111259  
ภำษำไทยเพ่ือกำร
สื่อสำร  
(Thai Language for 
Communication) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20112259  
กำรรู้เท่ำทันสื่อ  
(Media Literacy) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20114259  
กำรถ่ำยภำพดิจิทัล
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Digital Photography) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20121159   
ทฤษฎีสื่อสำรมวลชน 
(Mass  
Communication  
Theories) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20121259  
กำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
(Interpretation of 
Current Affairs) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20121359 
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำร (English for 
Communication) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124159 
คอมพิวเตอร์เพ่ืองำน
นิเทศศำสตร์ 
(Computer for 
Communication 
Arts) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20124359  
กำรสร้ำงสรรค์สื่อใน
สังคมออนไลน์  
(Media Creation in 
Social Media) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124459  
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124559  
กำรออกแบบสำร 
(Message Design)
  

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20135159  
ระเบียบวิธีวิจัยทำง
นิเทศศำสตร์ 
(Research 
Methodology in 
Communication  
Arts) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20135259  
กำรฝึกงำน 
(Internship) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20138159  
กฎหมำยและจริยธรรม
สื่อ  
(Laws and Ethics of 
Mass Media) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20145359  
สัมมนำฝึกงำน 
(Seminar in 
Internship) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20211159  
กำรสื่อสำรตรำสินค้ำ
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Brand 
Communication) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20311159  
หลักกำรหลอมรวมสื่อ 
(Principles of Media  
Convergence) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20411159  
กำรสื่อสำรองค์กร
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Corporate 
Communication) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................  
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หมวดวิชาเฉพาะ : แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า 
20222159  
กำรเขียนเพ่ือตรำสินค้ำ 
(Writing for Brand) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20226159  
แนวคิดและทฤษฎีกำร
สื่อสำรกำรตลำดแบบ
บูรณำกำร  
(Integrated 
Marketing 
Communication 
Concept and 
Theories)      

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20232259  
กำรพัฒนำควำมคิดใน
งำนสื่อสำรกำรตลำด 
(Idea Generation for 
Marketing 
Communication) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20232359  
กำรเจำะลึกจิตใจ
ผู้บริโภค (Consumer 
Insight)  

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20236259  
กำรจัดกำรข้อมูลและ
กำรวิจัยเพื่องำนสื่อ
สำรตรำสินค้ำ  
(Data Management 
and Brand 
Communication 
Research) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20236359  
กลยุทธ์กำรสร้ำงตรำ
สินค้ำ  
(Branding Strategy)                           

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20246459  
กลยุทธ์กำรวำงแผนสื่อ 
(Media Planning 
Strategy) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20246559  
กำรจัดกำรตรำสินค้ำ 
(Brand Management) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20246659  
กำรวำงแผนรณรงค์สื่อ
สำรตรำสินค้ำ  
(Brand 
Communication 
Campaign Planning) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกเลือก แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า 
20232459 
ภำษำอังกฤษเพ่ือวิชำชีพ 
(Professional English)   

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20232559  
กำรเขียนเพ่ือสื่อใหม่ 
(Writing for New 
Media) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20235159  
สถิติพ้ืนฐำนส ำหรับกำร
วิจัยกำรสื่อสำร 
(Basic Statistics for 
Communication 
Research) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20236759  
กำรออกแบบตรำสินค้ำ
ทำงสำย ตำ (Brand 
Visual Design) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20237159  
กำรออก แบบและผลิต
สื่อภำพนิ่ง  
(Visual Media Design 
and Production) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20237859  
กลยุทธ์กำรจัดกิจกรรม
เพ่ือตรำสินค้ำ  
(Brand Activation 
Strategy) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20246859  
กำรออกแบบและผลิต
สื่อโฆษณำ 
(Advertising Media 
Design Production)
  

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20246959  
กำรเล่ำเรื่องข้ำมสื่อ 
(Transmedia) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20247259  
กำรออกแบบและผลิต
สื่อภำพเคลื่อนไหว 
(Motion Graphic 
Design and 
Production) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20247359  
กำรวำงแผนรณรงค์ด้วย
สื่อออนไลน์  
(Online 
Communication 
Campaign Planning) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20247459  
กำรตลำดบริกำร 
(Service Marketing) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20247559  
กำรบริหำรงำนอิสระ 
(Freelance 
Management) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20247659  
บุคลิกภำพเพ่ือสร้ำง
ควำมประทับใจ 
(Impressive 
Personality 
Development) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20247759  
กำรจัดกำรกำรสื่อ
สำรตรำสินค้ำในภำวะ
วิกฤติ  
(Brand 
CrisisCommunication 
Management) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20247959 
เรื่องคัดเฉพำะส ำหรับ
กำรสื่อสำรตรำสินค้ำ
(Selected Topics for 
Brand 
Communication) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20248159  
กำรสื่อสำรตรำสินค้ำกับ
สังคม  
(Brand 
Communication and 
Society) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20249159  
กำรจัดท ำแฟ้มสะสม
ผลงำน  
(Portfolio) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20249259  
กำรศึกษำรำยบุคคล 
(Individual Study) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20433159  
กำรจัดกำรควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social 
Responsibility 
Management) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20436759  
กำรจัดกำรภำพลักษณ์ 
(Image Management) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
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หมวดวิชาเฉพาะ : แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 
20322159  
กำรสื่อข่ำวส ำหรับงำน
วำรสำรศำสตร์ 
คอนเวอร์เจนซ์   
(News Reporting for 
Convergence 
Journalism)   

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20324159  
กำรถ่ำยภำพและกำร
ตกแต่งภำพเพ่ือ 
สื่อดิจิทัล  
(Photography and 
Retouching for 
Digital Media) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20332259  
กำรสร้ำงสรรค์เนื้อหำ 
ในยุคหลอมรวมสื่อ 
(Content Creation in 
Age of Media 
Convergence) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20332359  
กำรเป็นผู้ประกำศและ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
(Announcer and 
Master of 
Ceremonies) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20334259  
กำรออกแบบและ 
พัฒนำเว็บ  
(Web Design and 
Development) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20338159  
กฎหมำยและจริยธรรม
ในยุคหลอมรวมสื่อ 
(Law and Ethics in 
Age of Media 
Convergence) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20344359  
สื่อดิจิทัลเพื่อ 
กำรน ำเสนอ  
(Digital Media for 
Presentation) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20345159  
กำรวิจัยประยุกต์เพ่ือ
กำรหลอมรวมสื่อ 
(Applied Research 
for Media 
Convergence) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20346159  
ปฏิบัติกำรสื่อสำรในยุค
หลอมรวมสื่อ  
(Media Convergence 
Practice) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกเลือก แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 
20322559  
พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่ 
(New Media User 
Behavior) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20322659  
สื่อใหม่กับนักข่ำว
พลเมือง  
(New Media and 
Citizen Journalism) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20322759  
กำรหลอมรวมสื่อกับ
กำรเมือง  
(Media Convergence 
and Politics) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20322859  
กำรหลอมรวมสื่อกับ
อุตสำหกรรมบันเทิง 
(Media Convergence 
and Entertainment 
Industry) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20332959  
กำรหลอมรวมสื่อกับ
สังคมและวัฒนธรรม 
(Media Convergence 
and Society & 
Culture) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20333159  
เทคนิคกำรสัมภำษณ์
เพ่ืองำนวำรสำรศำสตร์
(Interviewing 
Technique for 
Journalism)  

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20334459  
สื่อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Publishing) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20334559  
กำรถ่ำยภำพสตูดิโอ 
(Studio 
Photography) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20334659  
กำรตัดต่อภำพและ 
เสียงเพ่ือสื่อดิจิทัล  
(Audio-Visual Editing 
for Digital Media) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20336259  
กำรบริหำรองค์กรสื่อกับ
กำรหลอมรวมสื่อ 
(Media Convergence 
and Media 
Organization) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20342459  
กำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ใน 
ยุคหลอมรวมสื่อ 
(Interpretation of 
Current Affairs) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20343259   
กำรแปลข่ำวในยุค 
หลอมรวมสื่อ  
(News Translation in 
Age of Media 
Convergence) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20344759  
กำรผลิตรำยกำรวิทยุ
โทรทัศน์และ
วิทยุกระจำยเสียงระบบ
ดิจิทัล 
(Production of Digital 
Broadcasting Program) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20344859  
แอนิเมชันในสื่อใหม่ 
(Animation in New 
Media) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20345259  
กำรสัมมนำกำรหลอม
รวมสื่อกับสังคม 
(Seminar on Media 
Convergence and 
Society) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ..................................................................................................... . 
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หมวดวิชาเฉพาะ : แขนงวิชาสื่อสารองค์กร 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาสื่อสารองค์กร 
20422159  
กำรเขียนเพ่ือ 
กำรสื่อสำรองค์กร  
(Writing for 
Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20432259  
กำรสื่อสำรองค์กร 
ร่วมสมัย  
(Contemporary  
Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20432359  
กำรวิเครำะห์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ 
กำรสื่อสำรองค์กร 
(Stakeholders 
Analysis for 
Communication) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20435159  
กำรวิจัยเพื่อ 
กำรสื่อสำรองค์กร  
(Corporate 
Communications 
Research) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20436159  
สื่อและกิจกรรมเพ่ือกำร
สื่อสำรองค์กร  
(Media and Activities 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20445259  
กำรสัมมนำ 
กำรสื่อสำรองค์กร  
(Seminar in Corporate 
Communications 
Issues) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20446259  
กำรวำงแผนและ
ประเมินผล 
กำรสื่อสำรองค์กร 
(Corporate 
Communications 
Planning and 
Evaluation) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20446359  
กำรบริหำร 
กำรสื่อสำรองค์กร 
(Corporate 
Communications 
Administration) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20446459  
โครงงำนด้ำน 
กำรสื่อสำรองค์กร  
(Corporate 
Communications 
Project ) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกเลือก แขนงวิชาสื่อสารองค์กร 
20226159  
แนวคิดและทฤษฎีกำร
สื่อสำรกำรตลำด 
แบบบูรณำกำร
(IntegratedMarketing 
Communication 
Concept and 
Theories) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20235159  
สถิติพ้ืนฐำนส ำหรับ 
กำรวิจัยกำรสื่อสำร  
(Basic Statistics for 
Communication 
Research) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20248159  
กำรสื่อสำรตรำสินค้ำ 
กับสังคม (Brand 
Communication and 
Society) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20332359  
กำรเป็นผู้ประกำศและ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
(Announcer and 
Master of 
Ceremonies) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20344359  
สื่อดิจิทัลเพื่อกำร
น ำเสนอ (Digital 
Media for 
Presentation) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20422459  
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 
(Creative Thinking) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20422559  
กำรสื่อสำรและ 
สำธำรณมติ 
(Communication  
and  Public Opinion)   

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20422659  
กำรสื่อสำรเพื่อกำร 
โน้มน้ำวใจ  
(Persuasive  
Communication) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20422759  
ทักษะกำรสื่อสำร
(Communications 
Skills) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20424159  
กำรถ่ำยภำพส ำหรับ 
กำรสื่อสำรองค์กร 
(Photography for 
Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20432859  
กำรเขียนขั้นสูงเพ่ือ 
กำรสื่อสำรองค์กร 
(Advanced Writing 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20432959 
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำรองค์กร (English 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20433159  
กำรจัดกำรควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social 
Responsibility 
Management)  

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

 

 



114 
 

Communication Arts , Burapha University  169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand 
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2338  Facebook.com/ComArtsBuu 

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20434259  
สื่อใหม่เพ่ือกำรสื่อสำร
องค์กร (New Media 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20434359  
เทคนิคและเทคโนโลยี
กำรน ำเสนอ 
(Techniques and  
Technology for  
Presentation)  

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20436559   
กำรออกแบบเพื่อกำร
สื่อสำรองค์กร (Design 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20436659  
กำรจัดกำรสื่อมวลชน
สัมพันธ์  
(Media Relation 
Management) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20436759  
กำรจัดกำรภำพลักษณ์ 
(Image Management)
  

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20436859  
กำรจัดกำรตลำดเชิง
ประสบกำรณ์ 
(Experience 
Marketing 
Management)  

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20446959  
บุคลิกภำพและมำรยำท 
(Personality and 
Manners) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447159  
กำรจัดกำรสื่อสำรใน
ภำวะวิกฤติ (Crisis 
Communication 
Management) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447259  
กิจกรรมสำธำรณะและ
กำรบริหำรประเด็น 
(Issue Management 
and Public Affairs) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447359  
กำรจัดกำรชุมชน
สัมพันธ์ (Community 
Relations 
Management)  

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447459  
กลยุทธ์กำรวำงแผนสื่อ
เพ่ือกำรสื่อสำรองค์กร 
(Media Planning 
Strategy for 
Corporate 
Communication) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20449159  
กำรศึกษำรำยบุคคล 
(Individual Study) 

1. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร 

     

2. เนื้อหำรำยวิชำสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหำรำยวิชำมีควำมทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
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ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. พื้นฐานของผู้เรียนและการรับนิสิต      
- ก ำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำอย่ำงเหมำะสม      
- มีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำอย่ำงเหมำะสม      
- มีกระบวนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำอย่ำงเหมำะสม      

2. อาจารย์ผู้สอน      
- อำจำรย์ผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรอย่ำง

เหมำะสม 
     

- อำจำรย์ผู้สอนมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ช่วยให้เกิด
กำรเรียนรู้ในเนื้อหำรำยวิชำอย่ำงเหมำะสม 

     

- อำจำรย์ผู้สอนมีประสบกำรณ์ในกำรสอน วำงแผนเตรียมกำรสอน
ล่วงหน้ำอย่ำงเหมำะสม 

     

- อำจำรย์ผู้สอนมีควำมรอบรู้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำร
อย่ำงเหมำะสม 

     

- อำจำรย์ผู้สอนมีกำรพัฒนำ ฝึกอบรม/สัมมนำอย่ำงเหมำะสม      
- อำจำรย์ผู้สอนมีกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงเหมำะสม      

3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน      
- มีจ ำนวนห้องเรียน สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ต และสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกในห้องเรียนอย่ำงเหมำะสม 
     

- มีแหล่งกำรเรียนรู้หนังสือ ต ำรำ งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ ส ำหรับกำร
ค้นคว้ำอย่ำงเหมำะสม 

     

- มีสภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียนอย่ำง
เหมำะสม 

     

- มีวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ำยภำพ 
กล้องถ่ำยวิดีโอ และอ่ืนๆ ในกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมอย่ำง
เหมำะสม 

     

- มีจ ำนวนห้องปฏิบัติกำร เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ
โทรทัศน์ ห้องสตูดิโอถ่ำยภำพนิ่ง ในกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
เหมำะสม 

     

4. งบประมาณ      
- มีงบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์อย่ำงเหมำะสม      
- มีงบประมำณสนับสนุนกำรท ำวิจัยอำจำรย์อย่ำงเหมำะสม      
- มีงบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำกิจกรรมนิสิตอย่ำงเหมำะสม      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
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ตอนที่  4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำน         

รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. การบริหารจัดการหลักสูตร      

- มีกำรก ำกับและติดตำมกำรจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำตำม
แบบ มคอ.3 ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ 

     

- มีกำรก ำกับและติดตำมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
รำยวิชำตำมแบบ มคอ.5 ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ 

     

- มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่ก ำหนดใน 
มคอ.3 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ 

     

- มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมกลยุทธ์
กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำร
ด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7  

     

- กำรบริหำรหลักสูตรได้รับควำมร่วมมือ และควำมช่วยเหลือจำก
หน่วยงำนอื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงเหมำะสม 

     

- มีกำรเทียบเคียงคุณภำพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถำบันอ่ืน      
2. การจัดการเรียนการสอน      

- มีกำรเปิดรำยวิชำอย่ำงเหมำะสม เรียงล ำดับก่อนหลังที่เหมำะสม 
เอ้ือให้นิสิตมีพ้ืนฐำนควำมรู้ในกำรเรียนรู้แบบต่อยอด 

     

- กำรเปิดรำยวิชำเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิต
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำที่ก ำหนดในหลักสูตร 

     

- กำรเปิดรำยวิชำตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน ทันสมัย และเป็นที่
ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

     

- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมสำระเนื้อหำที่ก ำหนดใน
ค ำอธิบำยรำยวิชำอย่ำงครบถ้วน 

     

- มีกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ได้คิดวิเครำะห์ปฏิบัติจริง 

     

- มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยง และบูรณำกำรกับกำร
บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
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รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
3. การวัดและประเมินผล      

- กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนเหมำะสมสอดคล้องกับควำม
รับผิดชอบหลักของผลกำรเรียนรู้ จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

     

- กำรวัดและประเมินผลมีควำมชัดเจน เหมำะสม และยุติธรรม       
- ใช้เทคนิคหรือวิธีกำรวัด และประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย      
- เครื่องมือและวิธีกำรที่ใช้ในกำรวัดผลมีควำมเหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพ 
     

- มีกำรประเมินผลที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนิสิต และมีกำรน ำผลมำ
ปรับปรุงวิธีกำรสอน 

     

- มีกำรแจ้งผลกำรเรียนของนิสิต เพื่อให้นิสิตได้ปรับปรุงตนเอง      
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
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ตอนที่  5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิต 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมำย √ ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิต 

 
รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
- มีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพในศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์      
- มีควำมรับผิดชอบต่อวิชำกำร วิชำชีพ เศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
     

- มีจรรยำบรรณวิชำชีพสื่อ จริยธรรมสื่อ      
ด้านความรู้      

- มีควำมรู้เข้ำใจหลักกำร ทฤษฎี และศำสตร์ที่เก่ียวข้อง      
- สำมำรถประยุกต์ควำมรู้จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสม      
- มีกระบวนกำรหำควำมรู้ คิดอย่ำงเป็นระบบ แก้ปัญหำได้อย่ำง

สร้ำงสรรค ์
     

ด้านทักษะทางปัญญา      
- สนใจใฝ่รู้ และประยุกต์ควำมรู้ เพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง      
- คิดแบบองค์รวม มีเห็นผล เพ่ือแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ      
- บูรณำกำรควำมรู้ในศำสตร์ที่เรียนมำ น ำมำประยุกต์เพ่ือแก้ไข

ปัญหำ ปรับตัวและสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ 
     

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ       
- มีจิตสำธำรณะ มีควำมรับผิดชอบ ส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่ำต่อสังคม และมีควำมเป็นไทย 
     

- มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีภำวะผู้น ำ สำมำรถท ำงำนเป็นทีม 
แก้ไขปัญหำและข้อโต้แย้งอย่ำงเหมำะสม 

     

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ และ
บริบทของสังคม 
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รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

- แสวงหำข้อมูลต่ำงๆ และสำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ ท ำควำม
เข้ำใจในประเด็นต่ำงๆ และเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 

     

- สำมำรถบูรณำกำรน ำควำมรู้จำกหลำยศำสตร์ มำใช้ในกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือประโยชน์ในกำรท ำงำนวิเครำะห์วิจัย เพ่ือแก้ปัญหำ 
และพัฒนำเป็นควำมรู้ใหม่ 

     

ด้านทักษะพิสัย       
- ติดตำมพัฒนำกำรในศำสตร์ที่หลำกหลำย และสร้ำงสรรค์ควำมรู้

ใหม่ๆ  
     

- พัฒนำควำมสำมำรถ และผลงำนของตนเองให้มีประสิทธิภำพ
คุณภำพอยู่เสมอ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................ ......................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบสอบถามเร่ือง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 

(ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 5 ตอนคือ 
            ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสตูร 
            ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน 
            ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
            ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต 
            โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 5 หมายถึง มากที่สุด / 4 หมายถึง มาก /3 หมายถึง ปานกลาง / 2 หมายถึง น้อย /1 หมายถึง น้อย
ที่สุด 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับท่านลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

1. เพศ            1) ชาย            2) หญิง     3) ทางเลือก 
2. อายุ.............................ปี....................เดือน 
3. วุฒิการศึกษา      

3.1 ปริญญาตรี  ......................................................................   สถาบัน.......................................  
3.2 ปริญญาโท  ......................................................................   สถาบัน.......................................  
3.3 ปริญญาเอก ......................................................................   สถาบัน.......................................  

      4. อายุการท างานในหน่วยงานปัจจุบัน มาเป็นระยะเวลา..............................ปี………………..เดือน 

      5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา 

 1) การสื่อสารตราสินค้า    2) วารสารคอนเวอร์เจนซ์   

 3) การสื่อสารองค์กร      
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้มีความสามารถใน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
     1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1.2.1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือไปประกอบอาชีพนักสื่อสารการตลาด นักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารองค์กร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
          1.2.2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
                 - มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต มีวินัย และยึดมั่นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
                - น าความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการสื่อสารมาประยุกต์ในการปฏิบัติวิชาชีพได้ 
                  อย่างเหมาะสม 
                - แสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
                - รับผิดชอบ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และบริบทของ 
                  สังคม 
                - ใช้และสื่อสารข้อมูลเชิงตัวเลขเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาได้อย่างเหมาะสม 
                - ผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาสาร รวมทั้งเลือกใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. ปรัชญาของหลักสูตร      
 - ปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคม      
 - ปรัชญาของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการ      
 - ปรัชญาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี      

รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคม      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี      
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2. โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิต
บูรพา 4 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 
หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
    2.1 วชิาเอกแกน 45 หน่วยกิต 
    2.2 วชิาเอก 54 หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต 
       2.2.2 วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 135 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. โครงสร้างของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)  

     

2. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (135 หน่วยกิต)      
3. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(30 หน่วยกิต)      
4. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาแกน (45 หน่วยกิต)      
5. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเอกบังคับ (27 หน่วยกิต)      
6. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเอกเลือก (27 หน่วยกิต)      
7. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตหมวดเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)      
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
99910159 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษา 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99910259 
ภาษาอังกฤษระดับ
มหาวิทยาลัย 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99920159  
การเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99930459 
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สมัครงาน 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และ
คุณภาพชีวิตบัณฑิต 
73110159  
ทักษะชีวิตและ 
สุขภาพวัยรุ่น 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
85111059  
การออกก าลังกาย 
เพ่ือคุณภาพชีวิต 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
24110159  
จิตวิทยาในการด าเนิน
ชีวิตและการปรับตัว 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

40240359  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาสังคม 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
41420259  
อารมณ์และการจัดการ
ความเครียด 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชานวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
77037959  
ศิลปะและการคิด
สร้างสรรค ์

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
30210159  
คณิตคิดทันโลก 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
24510159  
ทักษะสารสนเทศใน
สังคมฐานความรู้ 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาแกน 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาแกน 
20111159   
หลักนิเทศศาสตร์ 
(Principles of 
Communication 
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20111259  
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  
(Thai Language for 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20112259  
การรู้เท่าทันสื่อ  
(Media Literacy) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20114259  
การถ่ายภาพดิจิทัล
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Digital Photography) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20121159   
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน  
(Mass 
Communication  
Theories) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20121259  
การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(Interpretation of 
Current Affairs) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20121359 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสาร  
(English for 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124159 
คอมพิวเตอร์เพ่ือ 
งานนิเทศศาสตร์ 
(Computer for 
Communication 
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20124359  
การสร้างสรรค์สื่อใน
สังคมออนไลน์  
(Media Creation in 
Social Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124459  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124559  
การออกแบบสาร 
(Message Design)
  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20135159  
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์ 
(Research 
Methodology in 
Communication  
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20135259  
การฝึกงาน 
(Internship) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20138159  
กฎหมายและ 
จริยธรรมสื่อ  
(Laws and Ethics of 
Mass Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20145359  

สัมมนาฝึกงาน 
(Seminar in 
Internship) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20211159  
การสื่อสารตราสินค้า
เบื้องต้น (Introduction 
to Brand 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20311159  
หลักการหลอมรวมสื่อ 
(Principles of Media  
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20411159  
การสื่อสารองค์กร
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Corporate 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

Communication Arts , Burapha University  169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand 
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หมวดวิชาเฉพาะ : แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า 
20222159  
การเขียนเพ่ือตราสินค้า 
(Writing for Brand) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20226159  
แนวคิดและทฤษฎีการ
สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ  
(Integrated 
Marketing 
Communication 
Concept and 
Theories)      

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20232259  
การพัฒนาความคิดใน
งานสื่อสารการตลาด 
(Idea Generation for 
Marketing 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20232359  
การเจาะลึกจิตใจ
ผู้บริโภค  
(Consumer Insight)
  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20236259 การจัดการ
ข้อมูลและการวิจัยเพ่ือ
งานสื่อสารตราสินค้า 
(Data Management 
and Brand 
Communication 
Research) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20236359  
กลยุทธ์การสร้าง 
ตราสินค้า  
(Branding Strategy)                           

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20246459  
กลยุทธ์การวางแผนสื่อ 
(Media Planning 
Strategy) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20246559  
การจัดการตราสินค้า 
(Brand Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20246659  
การวางแผนรณรงค์สื่อ
สารตราสินค้า  
(Brand 
Communication 
Campaign Planning) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกเลือก แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า 
20232459 
ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 
(Professional English)   

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20232559  
การเขียนเพ่ือสื่อใหม่ 
(Writing for New 
Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20235159  
สถิติพ้ืนฐานส าหรับการ
วิจัยการสื่อสาร 
(Basic Statistics for 
Communication 
Research) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20236759  
การออกแบบตราสินค้า
ทางสายตา 
(Brand Visual Design) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20237159  
การออกแบบและผลิต
สื่อภาพนิ่ง  
(Visual Media Design 
and Production) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20237859  
กลยุทธ์การจัดกิจกรรม
เพ่ือตราสินค้า  
(Brand Activation 
Strategy) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20246859  
การออกแบบและผลิต
สื่อโฆษณา 
(Advertising Media 
Design Production)
  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20246959  
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 
(Transmedia) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20247259 การออก 
แบบและผลิตสื่อภาพ 
เคลื่อนไหว (Motion 
Graphic Design and 
Production) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20247359  
การวางแผนรณรงค์ด้วย
สื่อออนไลน์ (Online 
Communication 
Campaign Planning) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20247459  
การตลาดบริการ 
(Service Marketing) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20247559  
การบริหาร งานอิสระ 
(Freelance 
Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20247659  
บุคลิกภาพเพ่ือสร้าง
ความประทับใจ 
(Impressive 
Personality 
Development) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20247759  
การจัดการการสื่อ
สารตราสินค้าในภาวะ
วิกฤติ(Brand 
CrisisCommunication 
Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20247959  
เรื่องคัดเฉพาะส าหรับ
การสื่อสารตราสินค้า
(Selected Topics for 
Brand 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20248159  
การสื่อสารตราสินค้ากับ
สังคม  
(Brand 
Communication 
and Society) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20249159  
การจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20249259  
การศึกษารายบุคคล 
(Individual Study) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20433159  
การจัดการความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social 
Responsibility 
Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20436759  
การจัดการภาพลักษณ์ 
(Image Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................  
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หมวดวิชาเฉพาะ : แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 
20322159  
การสื่อข่าวส าหรับงาน
วารสารศาสตร์ 
คอนเวอร์เจนซ์  
(News Reporting for 
Convergence 
Journalism)   

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20324159  
การถ่ายภาพและการ
ตกแต่งภาพเพ่ือสื่อ
ดิจิทัล (Photography 
and Retouching for 
Digital Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20332259  
การสร้างสรรค์เนื้อหาใน
ยุคหลอมรวมสื่อ 
(Content Creation in 
Age of Media 
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20332359  
การเป็นผู้ประกาศและผู้
ด าเนินรายการ 
(Announcer and 
Master of 
Ceremonies) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20334259  
การออกแบบและพัฒนา
เว็บ (Web Design and 
Development) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20338159  
กฎหมายและจริยธรรม
ในยุคหลอมรวมสื่อ 
(Law and Ethics in 
Age of Media 
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20344359  
สื่อดิจิทัลเพื่อการ
น าเสนอ  
(Digital Media for 
Presentation) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20345159  
การวิจัยประยุกต์เพ่ือ
การหลอมรวมสื่อ 
(Applied Research 
for Media 
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20346159  
ปฏิบัติการสื่อสารในยุค
หลอมรวมสื่อ (Media 
Convergence 
Practice) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกเลือก แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 
20322559  
พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่ 
(New Media User 
Behavior) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20322659  
สื่อใหม่กับนักข่าว
พลเมือง (New Media 
and Citizen 
Journalism) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20322759  
การหลอมรวมสื่อกับ
การเมือง (Media 
Convergence and 
Politics) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20322859  
การหลอมรวมสื่อกับ
อุตสาหกรรมบันเทิง 
(Media Convergence 
and Entertainment 
Industry) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20332959  
การหลอมรวมสื่อกับ
สังคมและวัฒนธรรม 
(Media Convergence 
and Society & 
Culture) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20333159  
เทคนิคการสัมภาษณ์
เพ่ืองานวาร สารศาสตร์
(Interviewing 
Technique for 
Journalism)  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20334459  
สื่อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Publishing) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20334559  
การถ่ายภาพสตูดิโอ 
(Studio 
Photography) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20334659  
การตัดต่อภาพและเสียง
เพ่ือสื่อดิจิทัล 
(Audio-Visual Editing 
for Digital Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20336259  
การบริหารองค์กรสื่อกับ
การหลอมรวมสื่อ 
(Media Convergence 
and  Media 
Organization) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20342459  
การวิเคราะห์
สถานการณ์ใน 
ยุคหลอมรวมสื่อ 
(Interpretation of 
Current Affairs) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20343259 
การแปลข่าวในยุค 
หลอมรวมสื่อ  
(News Translation in 
Age of Media 
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20344759  
การผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงระบบ
ดิจิทัล 
(Production of Digital 
Broadcasting Program) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20344859  
แอนิเมชันในสื่อใหม่ 
(Animation in New 
Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20345259  
การสัมมนาการหลอม
รวมสื่อกับสังคม 
(Seminar on Media 
Convergence and 
Society) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ..................................................................................................... . 
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หมวดวิชาเฉพาะ : แขนงวิชาสื่อสารองค์กร 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาสื่อสารองค์กร 
20422159  
การเขียนเพ่ือการสื่อสาร
องค์กร  
(Writing for 
Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20432259  
การสื่อสารองค์กรร่วม
สมัย  
(Contemporary  
Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20432359  
การวิเคราะห์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการ
สื่อสารองค์กร 
(Stakeholders 
Analysis for 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20435159  
การวิจัยเพื่อการสื่อสาร
องค์กร 
(Corporate 
Communications 
Research) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20436159  
สื่อและกิจกรรมเพ่ือการ
สื่อสารองค์กร 
(Media and Activities 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20445259  
การสัมมนาการสื่อสาร
องค์กร 
(Seminar in Corporate 
Communications 
Issues) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20446259 
การวางแผนและ
ประเมินผลการสื่อสาร
องค์กร 
(Corporate 
Communications 
Planning and 
Evaluation) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20446359  
การบริหารการสื่อสาร
องค์กร  
(Corporate 
Communications 
Administration) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20446459 
โครงงานด้านการสื่อสาร
องค์กร  
(Corporate 
Communications 
Project ) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกเลือก แขนงวิชาสื่อสารองค์กร 
20226159  
แนวคิดและทฤษฎีการ
สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ  
(Integrated 
Marketing 
Communication 
Concept and 
Theories) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20235159  
สถิติพ้ืนฐานส าหรับการ
วิจัยการสื่อสาร  
(Basic Statistics for 
Communication 
Research) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20248159  
การสื่อสารตราสินค้ากับ
สังคม  
(Brand 
Communication  
and Society) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20332359  
การเป็นผู้ประกาศและผู้
ด าเนินรายการ 
(Announcer and 
Master of 
Ceremonies) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20344359  
สื่อดิจิทัลเพื่อการ
น าเสนอ 
(Digital Media for 
Presentation) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20422459  
การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20422559  
การสื่อสารและสาธารณ
มต ิ(Communication  
and  Public Opinion)   

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20422659  
การสื่อสารเพื่อการโน้ม
น้าวใจ (Persuasive  
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20422759  
ทักษะการสื่อสาร
(Communications 
Skills) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20424159  
การถ่ายภาพส าหรับการ
สื่อสารองค์กร 
(Photography for 
Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20432859  
การเขียนขั้นสูงเพ่ือการ
สื่อสารองค์กร 
(Advanced Writing 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20432959 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารองค์กร (English 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20433159  
การจัดการความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social 
Responsibility 
Management)  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20434259  
สื่อใหม่เพ่ือการสื่อสาร
องค์กร 
(New Media for 
Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20434359  
เทคนิคและเทคโนโลยี
การน าเสนอ 
(Techniques  and  
Technology  for  
Presentation)  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20436559 
การออกแบบเพื่อการ
สื่อสารองค์กร (Design 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20436659  
การจัดการสื่อมวลชน
สัมพันธ์ 
(Media Relation 
Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20436759  
การจัดการภาพลักษณ์ 
(Image Management)
  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20436859  
การจัดการตลาดเชิง
ประสบการณ์ 
(Experience 
Marketing 
Management)  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20446959  
บุคลิกภาพและมารยาท 
(Personality and 
Manners) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447159  
การจัดการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤติ (Crisis 
Communication 
Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447259  
กิจกรรมสาธารณะและ
การบริหารประเด็น 
(Issue Management 
and Public Affairs) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447359  
การจัดการชุมชน
สัมพันธ์ (Community 
Relations 
Management)  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447459  
กลยุทธ์การวางแผนสื่อ
เพ่ือการสื่อสารองค์กร 
(Media Planning 
Strategy for 
Corporate 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20449159  
การศึกษารายบุคคล 
(Individual Study) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
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ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. พื้นฐานของผู้เรียนและการรับนิสิต      
- ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      
- มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      
- มีกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      

2. อาจารย์ผู้สอน      
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอย่าง

เหมาะสม 
     

- อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาอย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอน วางแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
อย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนา ฝึกอบรม/สัมมนาอย่างเหมาะสม      
- อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม      

3. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน      
- มีจ านวนห้องเรียน สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ต และสิ่งอ านวยความ

สะดวกในห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
     

- มีแหล่งการเรียนรู้หนังสือ ต ารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ส าหรับการ
ค้นคว้าอย่างเหมาะสม 

     

- มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียนอย่าง
เหมาะสม 

     

- มีวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ 
กล้องถ่ายวิดีโอ และอ่ืนๆ ในการเรียนการสอน และกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 

     

- มีจ านวนห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ
โทรทัศน์ ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง ในการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 

     

4. งบประมาณ      
- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์อย่างเหมาะสม      
- มีงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยอาจารย์อย่างเหมาะสม      
- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนิสิตอย่างเหมาะสม      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
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ตอนที่  4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. การบริหารจัดการหลักสูตร      

- มีการก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

     

- มีการก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

     

- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

     

- มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตามกลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  

     

- การบริหารหลักสูตรได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

     

- มีการเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรกับสถาบันอ่ืน      
2. การจัดการเรียนการสอน      

- มีการเปิดรายวิชาอย่างเหมาะสม เรียงล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม 
เอ้ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนรู้แบบต่อยอด 

     

- การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิต
ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

     

- การเปิดรายวิชาตามความต้องการของผู้เรียน ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

     

- การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน 

     

- มีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติจริง 

     

- มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง และบูรณาการกับการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
3. การวัดและประเมินผล      

- การวัดและประเมินผลการเรียนเหมาะสมสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบหลักของผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     

- การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน เหมาะสม และยุติธรรม       
- ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัด และประเมินผลอย่างหลากหลาย      
- เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดผลมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
     

- มีการประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต และมีการน าผลมา
ปรับปรุงวิธีการสอน 

     

- มีการแจ้งผลการเรียนของนิสิต เพื่อให้นิสิตได้ปรับปรุงตนเอง      
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
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ตอนที่  5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิต 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิต 

 
รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
- มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์      
- มีความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
     

- มีจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ จริยธรรมสื่อ      
ด้านความรู้      

- มีความรู้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง      
- สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม      
- มีกระบวนการหาความรู้ คิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค ์
     

ด้านทักษะทางปัญญา      
- สนใจใฝ่รู้ และประยุกต์ความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
- คิดแบบองค์รวม มีเห็นผล เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
- บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมา น ามาประยุกต์เพ่ือแก้ไข

ปัญหา ปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
     

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ       
- มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 
     

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม 
แก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งอย่างเหมาะสม 

     

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และ
บริบทของสังคม 
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รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

- แสวงหาข้อมูลต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าความ
เข้าใจในประเด็นต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

     

- สามารถบูรณาการน าความรู้จากหลายศาสตร์ มาใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือประโยชน์ในการท างานวิเคราะห์วิจัย เพ่ือแก้ปัญหา 
และพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ 

     

ด้านทักษะพิสัย       
- ติดตามพัฒนาการในศาสตร์ที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ความรู้

ใหม่ๆ  
     

- พัฒนาความสามารถ และผลงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพอยู่เสมอ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................ ......................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบสอบถามเร่ือง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 

(ส าหรับนิสิตการสื่อสารตราสินค้า) 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 5 ตอนคือ 
            ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสตูร 
            ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน 
            ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
            ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต 
            โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 5 หมายถึง มากที่สุด / 4 หมายถึง มาก /3 หมายถึง ปานกลาง / 2 หมายถึง น้อย /1 หมายถึง น้อย
ที่สุด 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับท่านลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

1. เพศ            1) ชาย            2) หญิง     3) ทางเลือก 
 

2. อายุ.............................ปี....................เดือน 
 

3. ก าลังศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่................................ 
 

4. สถานะ        1) ภาคปกติ            2) ภาคพิเศษ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้มีความสามารถใน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
     1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1.2.1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือไปประกอบอาชีพนักสื่อสารการตลาด นักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารองค์กร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
          1.2.2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
                 - มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต มีวินัย และยึดมั่นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
                - น าความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการสื่อสารมาประยุกต์ในการปฏิบัติวิชาชีพได้ 
                  อย่างเหมาะสม 
                - แสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
                - รับผิดชอบ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และบริบทของ 
                  สังคม 
                - ใช้และสื่อสารข้อมูลเชิงตัวเลขเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาได้อย่างเหมาะสม 
                - ผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาสาร รวมทั้งเลือกใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. ปรัชญาของหลักสูตร      
 - ปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคม      
 - ปรัชญาของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการ      
 - ปรัชญาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี      

รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคม      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี      
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2. โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิต
บูรพา 4 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 
หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
    2.1 วชิาเอกแกน 45 หน่วยกิต 
    2.2 วชิาเอก 54 หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต 
       2.2.2 วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 135 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. โครงสร้างของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)  

     

2. ความเหมาะสมของหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (135 หน่วยกิต)      
3. ความเหมาะสมของหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (30 หน่วยกิต)      
4. ความเหมาะสมของหน่วยกิต หมวดวิชาแกน (45 หน่วยกิต)      
5. ความเหมาะสมของหน่วยกิต หมวดวิชาเอกบังคับ (27 หน่วยกิต)      
6. ความเหมาะสมของหน่วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก                          
   (ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต) 

     

7. ความเหมาะสมของหน่วยกิต หมวดเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)      
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
99910159 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษา 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99910259 
ภาษาอังกฤษระดับ
มหาวิทยาลัย 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99920159  
การเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99930459 
ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สมัครงาน 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และ
คุณภาพชีวิตบัณฑิต 
73110159  
ทักษะชีวิตและ 
สุขภาพวัยรุ่น 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
85111059  
การออกก าลังกาย 
เพ่ือคุณภาพชีวิต 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
24110159  
จิตวิทยาในการด าเนิน
ชีวิตและการปรับตัว 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

40240359  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาสังคม 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
41420259  
อารมณ์และการจัดการ
ความเครียด 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชานวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
77037959  
ศิลปะและการคิด
สร้างสรรค ์

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
30210159  
คณิตคิดทันโลก 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
24510159  
ทักษะสารสนเทศใน
สังคมฐานความรู้ 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
 
 

 



159 
 

Communication Arts , Burapha University  169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand 
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2338  Facebook.com/ComArtsBuu 

หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาแกน 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาแกน 
20111159   
หลักนิเทศศาสตร์   
(Principles of 
Communication 
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20111259  
ภาษาไทยเพ่ือ 
การสื่อสาร  
(Thai Language for 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20112259  
การรู้เท่าทันสื่อ  
(Media Literacy) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20114259 การ
ถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น 
(Introduction to 
Digital Photography) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20121159   
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน 
(Mass  
Communication  
Theories) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20121259  
การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(Interpretation of 
Current Affairs) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20121359 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร (English for 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124159 
คอมพิวเตอร์เพ่ืองาน
นิเทศศาสตร์ 
(Computer for 
Communication 
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20124359  
การสร้างสรรค์สื่อใน
สังคมออนไลน์  
(Media Creation in 
Social Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124459  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124559  
การออกแบบสาร 
(Message Design)
  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20135159  
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์ 
(Research 
Methodology in 
Communication  
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20135259  
การฝึกงาน 
(Internship) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20138159  
กฎหมายและ 
จริยธรรมสื่อ  
(Laws and Ethics of 
Mass Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20145359  
สัมมนาฝึกงาน 
(Seminar in 
Internship) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20211159  
การสื่อสารตราสินค้า
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Brand 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20311159  
หลักการหลอมรวมสื่อ 
(Principles of Media  
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20411159  
การสื่อสารองค์กร
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Corporate 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
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หมวดวิชาเฉพาะ : แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า 
20222159  
การเขียนเพ่ือตราสินค้า 
(Writing for Brand) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20226159  
แนวคิดและทฤษฎีการ
สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (Integrated 
Marketing 
Communication 
Concept and 
Theories)      

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20232259  
การพัฒนาความคิดใน
งานสื่อสารการตลาด 
(Idea Generation for 
Marketing 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20232359  
การเจาะลึกจิตใจ
ผู้บริโภค  
(Consumer Insight)
  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20236259  
การจัดการข้อมูลและ
การวิจัยเพื่องานสื่อ
สารตราสินค้า  
(Data Management 
and Brand 
Communication 
Research) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20236359  
กลยุทธ์การสร้าง 
ตราสินค้า  
(Branding Strategy)                           

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20246459  
กลยุทธ์การวางแผนสื่อ 
(Media Planning 
Strategy) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20246559  
การจัดการตราสินค้า 
(Brand Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20246659  
การวางแผนรณรงค์สื่อ
สารตราสินค้า (Brand 
Communication 
Campaign Planning) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกเลือก แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า 
20232459 
ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 
(Professional English)   

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20232559  
การเขียนเพ่ือสื่อใหม่ 
(Writing for New 
Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20235159  
สถิติพ้ืนฐานส าหรับการ
วิจัยการสื่อสาร 
(Basic Statistics for 
Communication 
Research) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20236759  
การออกแบบตราสินค้า
ทางสายตา 
(Brand Visual Design) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20237159  
การออกแบบและผลิต
สื่อภาพนิ่ง 
(Visual Media Design 
and Production) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20237859 
กลยุทธ์การจัดกิจกรรม
เพ่ือตราสินค้า 
(Brand Activation 
Strategy) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20246859  
การออกแบบและผลิต
สื่อโฆษณา 
(Advertising Media 
Design Production)
  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20246959  
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 
(Transmedia) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20247259  
การออกแบบและผลิต
สื่อภาพเคลื่อนไหว 
(Motion Graphic 
Design and 
Production) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20247359  
การวางแผนรณรงค์ด้วย
สื่อออนไลน์ (Online 
Communication 
Campaign Planning) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20247459  
การตลาดบริการ 
(Service Marketing) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20247559  
การบริหารงานอิสระ 
(Freelance 
Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20247659 
บุคลิกภาพเพ่ือสร้าง
ความประทับใจ 
(Impressive 
Personality 
Development) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20247759  
การจัดการการสื่อ
สารตราสินค้าในภาวะ
วิกฤติ (Brand Crisis 
Communication 
Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20247959  
เรื่องคัดเฉพาะส าหรับ
การสื่อสารตราสินค้า
(Selected Topics for 
Brand 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20248159  
การสื่อสารตราสินค้ากับ
สังคม (Brand 
Communication and 
Society) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20249159  
การจัดท าแฟ้ม 
สะสมผลงาน  
(Portfolio) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20249259  
การศึกษารายบุคคล 
(Individual Study) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20433159  
การจัดการความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social 
Responsibility 
Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20436759  
การจัดการภาพลักษณ์ 
(Image Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
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ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. พื้นฐานของผู้เรียนและการรับนิสิต      
- ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      
- มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      
- มีกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน      
- มีจ านวนห้องเรียน สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ต และสิ่งอ านวยความ

สะดวกในห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
     

- มีแหล่งการเรียนรู้หนังสือ ต ารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ส าหรับการ
ค้นคว้าอย่างเหมาะสม 

     

- มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียนอย่าง
เหมาะสม 

     

- มีวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ 
กล้องถ่ายวิดีโอ และอ่ืนๆ ในการเรียนการสอน และกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 

     

- มีจ านวนห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ
โทรทัศน์ ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง ในการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 

     

3. งบประมาณ      
- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนิสิตอย่างเหมาะสม      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  

 

 

 



170 
 

Communication Arts , Burapha University  169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand 
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2338  Facebook.com/ComArtsBuu 

ตอนที่  4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. การบริหารจัดการหลักสูตร      

- มีการเปิดรายวิชาอย่างเหมาะสม เรียงล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม 
เอ้ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนรู้แบบต่อยอด 

     

- การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิต
ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

     

- การเปิดรายวิชาตามความต้องการของผู้เรียน ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

     

- การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน 

     

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติจริง 

     

- มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง และบูรณาการกับการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

2. การจัดการเรียนการสอน      
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอย่าง

เหมาะสม 
     

- อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาอย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอน วางแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
อย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม      
3. การวัดและประเมินผล      

- การวัดและประเมินผลการเรียนเหมาะสมสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบหลักของผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     

- การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน เหมาะสม และยุติธรรม       
- ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัด และประเมินผลอย่างหลากหลาย      
- เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดผลมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
     

- มีการประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต และมีการน าผลมา
ปรับปรุงวิธีการสอน 

     

- มีการแจ้งผลการเรียนของนิสิต เพื่อให้นิสิตได้ปรับปรุงตนเอง      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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ตอนที่  5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิต 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิต 

 
รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
- มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์      
- มีความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
     

- มีจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ จริยธรรมสื่อ      
ด้านความรู้      

- มีความรู้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง      
- สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม      
- มีกระบวนการหาความรู้ คิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค ์
     

ด้านทักษะทางปัญญา      
- สนใจใฝ่รู้ และประยุกต์ความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
- คิดแบบองค์รวม มีเห็นผล เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
- บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมา น ามาประยุกต์เพ่ือแก้ไข

ปัญหา ปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
     

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ       
- มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 
     

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม 
แก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งอย่างเหมาะสม 

     

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และ
บริบทของสังคม 
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รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

- แสวงหาข้อมูลต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าความ
เข้าใจในประเด็นต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

     

- สามารถบูรณาการน าความรู้จากหลายศาสตร์ มาใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือประโยชน์ในการท างานวิเคราะห์วิจัย เพ่ือแก้ปัญหา 
และพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ 

     

ด้านทักษะพิสัย       
- ติดตามพัฒนาการในศาสตร์ที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ความรู้

ใหม่ๆ  
     

- พัฒนาความสามารถ และผลงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพอยู่เสมอ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................ ......................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบสอบถามเร่ือง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 

(ส าหรับนิสิตวารสารคอนเวอร์เจนซ์) 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 5 ตอนคือ 
            ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสตูร 
            ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน 
            ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
            ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต 
            โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 5 หมายถึง มากที่สุด / 4 หมายถึง มาก /3 หมายถึง ปานกลาง / 2 หมายถึง น้อย /1 หมายถึง น้อย
ที่สุด 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับท่านลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

1. เพศ            1) ชาย            2) หญิง     3) ทางเลือก 
 

2. อายุ.............................ปี....................เดือน 
 

3. ก าลังศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่................................       
 

4. สถานะ        1) ภาคปกติ            2) ภาคพิเศษ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้มีความสามารถใน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
     1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1.2.1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือไปประกอบอาชีพนักสื่อสารการตลาด นักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารองค์กร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
          1.2.2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
                 - มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต มีวินัย และยึดมั่นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
                - น าความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการสื่อสารมาประยุกต์ในการปฏิบัติวิชาชีพได้ 
                  อย่างเหมาะสม 
                - แสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
                - รับผิดชอบ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และบริบทของ 
                  สังคม 
                - ใช้และสื่อสารข้อมูลเชิงตัวเลขเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาได้อย่างเหมาะสม 
                - ผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาสาร รวมทั้งเลือกใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. ปรัชญาของหลักสูตร      
 - ปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคม      
 - ปรัชญาของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการ      
 - ปรัชญาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี      

รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคม      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี      
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2. โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิต
บูรพา 4 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 
หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
    2.1 วชิาเอกแกน 45 หน่วยกิต 
    2.2 วชิาเอก 54 หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต 
       2.2.2 วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 135 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. โครงสร้างของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)  

     

2. ความเหมาะสมของหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (135 หน่วยกิต)      
3. ความเหมาะสมของหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (30 หน่วยกิต)      
4. ความเหมาะสมของหน่วยกิต หมวดวิชาแกน (45 หน่วยกิต)      
5. ความเหมาะสมของหน่วยกิต หมวดวิชาเอกบังคับ (27 หน่วยกิต)      
6. ความเหมาะสมของหน่วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก                          
   (ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต) 

     

7. ความเหมาะสมของหน่วยกิต หมวดเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)      
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
99910159 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษา 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99910259 
ภาษาอังกฤษระดับ
มหาวิทยาลัย 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99920159  
การเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99930459  
ภาษาอังกฤษส าหรับ 
การสมัครงาน 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และ
คุณภาพชีวิตบัณฑิต 
73110159  
ทักษะชีวิตและ 
สุขภาพวัยรุ่น 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
85111059  
การออกก าลังกาย 
เพ่ือคุณภาพชีวิต 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
24110159  
จิตวิทยาในการด าเนิน
ชีวิตและการปรับตัว 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

40240359  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาสังคม 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
41420259 อารมณ์และ
การจัดการความเครียด 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชานวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
77037959  
ศิลปะและการคิด
สร้างสรรค ์

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
30210159  
คณิตคิดทันโลก 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
24510159  
ทักษะสารสนเทศใน
สังคมฐานความรู้ 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาแกน 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาแกน 
20111159 
หลักนิเทศศาสตร์   
(Principles of 
Communication 
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20111259  
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  
(Thai Language for 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20112259  
การรู้เท่าทันสื่อ  
(Media Literacy) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20114259  
การถ่ายภาพดิจิทัล
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Digital Photography) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20121159 
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน 
(Mass  
Communication  
Theories) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20121259  
การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(Interpretation of 
Current Affairs) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20121359 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร (English for 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124159 
คอมพิวเตอร์เพ่ืองาน
นิเทศศาสตร์ 
(Computer for 
Communication 
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20124359  
การสร้างสรรค์สื่อใน
สังคมออนไลน์  
(Media Creation in 
Social Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124459  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124559  
การออกแบบสาร 
(Message Design)
  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20135159  
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์ 
(Research 
Methodology  
In Communication 
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20135259  
การฝึกงาน 
(Internship) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20138159  
กฎหมายและจริยธรรม
สื่อ  
(Laws and Ethics of 
Mass Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20145359  

สัมมนาฝึกงาน 
(Seminar in 
Internship) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20211159  
การสื่อสารตราสินค้า
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Brand 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20311159  
หลักการหลอมรวมสื่อ 
(Principles of Media  
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20411159  
การสื่อสารองค์กร
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Corporate 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................  
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หมวดวิชาเฉพาะ : แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 
20322159  
การสื่อข่าวส าหรับงาน
วารสารศาสตร์ 
คอนเวอร์เจนซ์   
(News Reporting for 
Convergence 
Journalism)   

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20324159  
การถ่ายภาพและการ
ตกแต่งภาพเพ่ือ 
สื่อดิจิทัล  
(Photography and 
Retouching for 
Digital Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20332259  
การสร้างสรรค์เนื้อหาใน
ยุคหลอมรวมสื่อ 
(Content Creation in 
Age of Media 
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20332359  
การเป็นผู้ประกาศและ 
ผู้ด าเนินรายการ 
(Announcer and 
Master of 
Ceremonies) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20334259  
การออกแบบและพัฒนา
เว็บ  
(Web Design and 
Development) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20338159  
กฎหมายและจริยธรรม
ในยุคหลอมรวมสื่อ 
(Law and Ethics in 
Age of Media 
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20344359  
สื่อดิจิทัลเพื่อการ
น าเสนอ  
(Digital Media for 
Presentation) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20345159  
การวิจัยประยุกต์เพ่ือ
การหลอมรวมสื่อ 
(Applied Research 
for Media 
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20346159  
ปฏิบัติการสื่อสารในยุค
หลอมรวมสื่อ  
(Media Convergence 
Practice) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกเลือก แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 
20322559  
พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่ 
(New Media User 
Behavior) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20322659  
สื่อใหม่กับนักข่าว
พลเมือง  
(New Media and 
Citizen Journalism) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20322759  
การหลอมรวมสื่อกับ
การเมือง  
(Media Convergence 
and Politics) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20322859  
การหลอมรวมสื่อกับ
อุตสาหกรรมบันเทิง 
(Media Convergence 
and Entertainment 
Industry) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20332959  
การหลอมรวมสื่อกับ
สังคมและวัฒนธรรม 
(Media Convergence 
and Society & 
Culture) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20333159  
เทคนิคการสัมภาษณ์
เพ่ืองานวาร สารศาสตร์
(Interviewing 
Technique for 
Journalism)  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20334459  
สื่อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Publishing) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20334559  
การถ่ายภาพสตูดิโอ 
(StudioPhotography) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20334659  
การตัดต่อภาพและเสียง
เพ่ือสื่อดิจิทัล  
(Audio-Visual Editing 
for Digital Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20336259  
การบริหารองค์กรสื่อกับ
การหลอมรวมสื่อ 
(Media Convergence 
and Media 
Organization) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20342459  
การวิเคราะห์
สถานการณ์ใน 
ยุคหลอมรวมสื่อ 
(Interpretation of 
Current Affairs) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20343259   
การแปลข่าวใน 
ยุคหลอมรวมสื่อ  
(News Translation in 
Age of Media 
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20344759  
การผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์และวิทยุ 
กระจายเสียงระบบ
ดิจิทัล  
(Production of Digital 
Broadcasting Program) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

 



187 
 

Communication Arts , Burapha University  169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand 
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2338  Facebook.com/ComArtsBuu 

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20344859  
แอนิเมชันในสื่อใหม่ 
(Animation in New 
Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20345259  
การสัมมนาการหลอม
รวมสื่อกับสังคม 
(Seminar on Media 
Convergence and 
Society) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ..................................................................................................... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

Communication Arts , Burapha University  169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand 
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2338  Facebook.com/ComArtsBuu 

ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. พื้นฐานของผู้เรียนและการรับนิสิต      
- ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      
- มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      
- มีกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน      
- มีจ านวนห้องเรียน สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ต และสิ่งอ านวยความ

สะดวกในห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
     

- มีแหล่งการเรียนรู้หนังสือ ต ารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ส าหรับการ
ค้นคว้าอย่างเหมาะสม 

     

- มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียนอย่าง
เหมาะสม 

     

- มีวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ 
กล้องถ่ายวิดีโอ และอ่ืนๆ ในการเรียนการสอน และกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 

     

- มีจ านวนห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ
โทรทัศน์ ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง ในการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 

     

3. งบประมาณ      
- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนิสิตอย่างเหมาะสม      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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ตอนที่  4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. การบริหารจัดการหลักสูตร      

- มีการเปิดรายวิชาอย่างเหมาะสม เรียงล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม 
เอ้ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนรู้แบบต่อยอด 

     

- การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิต
ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

     

- การเปิดรายวิชาตามความต้องการของผู้เรียน ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

     

- การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน 

     

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติจริง 

     

- มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง และบูรณาการกับการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

2. การจัดการเรียนการสอน      
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอย่าง

เหมาะสม 
     

- อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาอย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอน วางแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
อย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม      
3. การวัดและประเมินผล      

- การวัดและประเมินผลการเรียนเหมาะสมสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบหลักของผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     

- การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน เหมาะสม และยุติธรรม       
- ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัด และประเมินผลอย่างหลากหลาย      
- เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดผลมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
     

- มีการประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต และมีการน าผลมา
ปรับปรุงวิธีการสอน 

     

- มีการแจ้งผลการเรียนของนิสิต เพ่ือให้นิสิตได้ปรับปรุงตนเอง      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ............................... 
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ตอนที่  5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิต 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิต 

 
รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
- มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์      
- มีความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
     

- มีจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ จริยธรรมสื่อ      
ด้านความรู้      

- มีความรู้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง      
- สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม      
- มีกระบวนการหาความรู้ คิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค ์
     

ด้านทักษะทางปัญญา      
- สนใจใฝ่รู้ และประยุกต์ความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
- คิดแบบองค์รวม มีเห็นผล เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
- บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมา น ามาประยุกต์เพ่ือแก้ไข

ปัญหา ปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
     

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ       
- มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 
     

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม 
แก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งอย่างเหมาะสม 

     

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และ
บริบทของสังคม 
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รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

- แสวงหาข้อมูลต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าความ
เข้าใจในประเด็นต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

     

- สามารถบูรณาการน าความรู้จากหลายศาสตร์ มาใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือประโยชน์ในการท างานวิเคราะห์วิจัย เพ่ือแก้ปัญหา 
และพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ 

     

ด้านทักษะพิสัย       
- ติดตามพัฒนาการในศาสตร์ที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ความรู้

ใหม่ๆ  
     

- พัฒนาความสามารถ และผลงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพอยู่เสมอ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................ ......................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบสอบถามเร่ือง การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 

(ส าหรับนิสิตการสื่อสารองค์กร) 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 5 ตอนคือ 
            ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
            ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน 
            ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
            ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต 
            โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 5 หมายถึง มากที่สุด / 4 หมายถึง มาก /3 หมายถึง ปานกลาง / 2 หมายถึง น้อย /1 หมายถึง น้อย
ที่สุด 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับท่านลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ            1) ชาย            2) หญิง     3) ทางเลือก 
 

2. อายุ.............................ปี....................เดือน 
 

3. ก าลังศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่................................ 
 

4. สถานะ        1) ภาคปกติ            2) ภาคพิเศษ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้มีความสามารถใน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
     1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1.2.1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือไปประกอบอาชีพนักสื่อสารการตลาด นักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารองค์กร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
          1.2.2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
                 - มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต มีวินัย และยึดมั่นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
                - น าความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการสื่อสารมาประยุกต์ในการปฏิบัติวิชาชีพได้ 
                  อย่างเหมาะสม 
                - แสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
                - รับผิดชอบ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และบริบทของ 
                  สังคม 
                - ใช้และสื่อสารข้อมูลเชิงตัวเลขเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาได้อย่างเหมาะสม 
                - ผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาสาร รวมทั้งเลือกใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. ปรัชญาของหลักสูตร      
 - ปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคม      
 - ปรัชญาของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการ      
 - ปรัชญาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี      

รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสังคม      
- วัตถุประสงค์ทั่วไปเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตรี      
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2. โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิต
บูรพา 4 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 
หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
    2.1 วชิาเอกแกน 45 หน่วยกิต 
    2.2 วชิาเอก 54 หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต 
       2.2.2 วิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 135 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. โครงสร้างของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)  

     

2. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (135 หน่วยกิต)      
3. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(30 หน่วยกิต)      
4. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาแกน (45 หน่วยกิต)      
5. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเอกบังคับ (27 หน่วยกิต)      
6. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเอกเลือก (27 หน่วยกิต)      
7. ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตหมวดเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)      



196 
 

Communication Arts , Burapha University  169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand 
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2338  Facebook.com/ComArtsBuu 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
99910159 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษา 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99910259 
ภาษาอังกฤษระดับ
มหาวิทยาลัย 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99920159  
การเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
99920159  
ภาษาอังกฤษส าหรับ 
การสมัครงาน 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และ
คุณภาพชีวิตบัณฑิต 
73110159  
ทักษะชีวิตและ 
สุขภาพวัยรุ่น 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
85111059  
การออกก าลังกาย 
เพ่ือคุณภาพชีวิต 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและ
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
24110159  
จิตวิทยาในการด าเนิน
ชีวิตและการปรับตัว 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

40240359  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาสังคม 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
41420259  
อารมณ์และ 
การจัดการความเครียด 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชานวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
77037959  
ศิลปะและการคิด
สร้างสรรค ์

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
30210159  
คณิตคิดทันโลก 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
24510159  
ทักษะสารสนเทศใน
สังคมฐานความรู้ 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาแกน 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาแกน 
20111159   
หลักนิเทศศาสตร์   
(Principles of 
Communication 
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20111259  
ภาษาไทยเพ่ือ 
การสื่อสาร 
(Thai Language for 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20112259  
การรู้เท่าทันสื่อ  
(Media Literacy) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20114259  
การถ่ายภาพดิจิทัล
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Digital Photography) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20121159   
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน 
(Mass 
Communication  
Theories) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20121259  
การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน 
(Interpretation of 
Current Affairs) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20121359 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร (English for 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124159 
คอมพิวเตอร์เพ่ืองาน
นิเทศศาสตร์ 
(Computer for 
Communication 
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20124359  
การสร้างสรรค์สื่อใน
สังคมออนไลน์  
(Media Creation in 
Social Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124459 การ
วิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20124559  
การออกแบบสาร 
(Message Design)
  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20135159  
ระเบียบวิธีวิจัยทาง
นิเทศศาสตร์ 
(Research 
Methodology in 
Communication  
Arts) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20135259  
การฝึกงาน 
(Internship) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20138159  
กฎหมายและ 
จริยธรรมสื่อ  
(Laws and Ethics of 
Mass Media) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20145359  
สัมมนาฝึกงาน 
(Seminar in 
Internship) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20211159  
การสื่อสารตราสินค้า
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Brand 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20311159  
หลักการหลอมรวมสื่อ 
(Principles of Media  
Convergence) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20411159  
การสื่อสารองค์กร
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Corporate 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202 
 

Communication Arts , Burapha University  169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand 
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2338  Facebook.com/ComArtsBuu 

หมวดวิชาเฉพาะ : แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกบังคับ แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร 
20422159  
การเขียนเพ่ือการสื่อสาร
องค์กร (Writing for 
Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20432259  
การสื่อสารองค์กรร่วม
สมัย (Contemporary  
Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20432359  
การวิเคราะห์กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ 
การสื่อสารองค์กร 
(Stakeholders 
Analysis for 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20435159  
การวิจัยเพื่อการสื่อสาร
องค์กร (Corporate 
Communications 
Research) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20436159  
สื่อและกิจกรรมเพ่ือการ
สื่อสารองค์กร  
(Media and Activities 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20445259  
การสัมมนา 
การสื่อสารองค์กร 
(Seminar in Corporate 
Communications 
Issues) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20446259  
การวางแผนและ
ประเมินผล 
การสื่อสารองค์กร 
(Corporate 
Communications 
Planning and 
Evaluation) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20446359  
การบริหารการสื่อสาร
องค์กร (Corporate 
Communications 
Administration) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20446459  
โครงงานด้านการสื่อสาร
องค์กร (Corporate 
Communications 
Project ) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอกเลือก แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร 
20226159  
แนวคิดและทฤษฎีการ
สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (Integrated 
Marketing 
Communication 
Concept and 
Theories) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20235159  
สถิติพ้ืนฐานส าหรับการ
วิจัยการสื่อสาร  
(Basic Statistics for 
Communication 
Research) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20248159  
การสื่อสารตราสินค้า 
กับสังคม  
(Brand 
Communication and 
Society) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20332359  
การเป็นผู้ประกาศและผู้
ด าเนินรายการ 
(Announcer and 
Master of 
Ceremonies) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20344359  
สื่อดิจิทัลเพื่อการ
น าเสนอ  
(Digital Media for 
Presentation) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20422459  
การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20422559  
การสื่อสารและสาธารณ
มต ิ(Communication  
and Public Opinion)   

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20422659   
การสื่อสารเพื่อการโน้ม
น้าวใจ (Persuasive  
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20422759  
ทักษะการสื่อสาร
(Communications 
Skills) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20424159  
การถ่ายภาพส าหรับ 
การสื่อสารองค์กร 
(Photography for 
Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20432859  
การเขียนขั้นสูงเพ่ือ 
การสื่อสารองค์กร 
(Advanced Writing 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20432959 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารองค์กร (English 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20433159  
การจัดการความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social 
Responsibility 
Management)  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20434259  
สื่อใหม่เพ่ือการสื่อสาร
องค์กร (New Media 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20434359  
เทคนิคและเทคโนโลยี
การน าเสนอ 
(Techniques and  
Technology for  
Presentation)  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20436559   
การออกแบบเพื่อการ
สื่อสารองค์กร (Design 
for Corporate 
Communications) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20436659  
การจัดการสื่อมวลชน
สัมพันธ์  
(Media Relation 
Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20436759  
การจัดการภาพลักษณ์ 
(Image Management)
  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20436859  
การจัดการตลาดเชิง
ประสบการณ์ 
(Experience 
Marketing 
Management)  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
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รายวิชา รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
20446959  
บุคลิกภาพและมารยาท 
(Personality and 
Manners) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447159  
การจัดการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤติ (Crisis 
Communication 
Management) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447259  
กิจกรรมสาธารณะและ
การบริหารประเด็น 
(Issue Management 
and Public Affairs) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447359  
การจัดการชุมชน
สัมพันธ์ (Community 
Relations 
Management)  

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
20447459  
กลยุทธ์การวางแผนสื่อ
เพ่ือการสื่อสารองค์กร 
(Media Planning 
Strategy for 
Corporate 
Communication) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      

20449159  
การศึกษารายบุคคล 
(Individual Study) 

1. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

     

2. เนื้อหารายวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 

     

3. เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน      
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
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ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

 
รายการประเมินหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1. พื้นฐานของผู้เรียนและการรับนิสิต      
- ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      
- มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      
- มีกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาอย่างเหมาะสม      

2. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน      
- มีจ านวนห้องเรียน สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ต และสิ่งอ านวยความ

สะดวกในห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
     

- มีแหล่งการเรียนรู้หนังสือ ต ารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ส าหรับการ
ค้นคว้าอย่างเหมาะสม 

     

- มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียนอย่าง
เหมาะสม 

     

- มีวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ 
กล้องถ่ายวิดีโอ และอ่ืนๆ ในการเรียนการสอน และกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 

     

- มีจ านวนห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอ
โทรทัศน์ ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง ในการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 

     

3. งบประมาณ      
- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนิสิตอย่างเหมาะสม      

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .................................................  
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ตอนที่  4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน         

รายการประเมินหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. การบริหารจัดการหลักสูตร      

- มีการเปิดรายวิชาอย่างเหมาะสม เรียงล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม 
เอ้ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนรู้แบบต่อยอด 

     

- การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิต
ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

     

- การเปิดรายวิชาตามความต้องการของผู้เรียน ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

     

- การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน 

     

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติจริง 

     

- มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง และบูรณาการกับการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

2. การจัดการเรียนการสอน      
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอย่าง

เหมาะสม 
     

- อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาอย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอน วางแผนเตรียมการสอน
ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
อย่างเหมาะสม 

     

- อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม      
3. การวัดและประเมินผล      

- การวัดและประเมินผลการเรียนเหมาะสมสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบหลักของผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     

- การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน เหมาะสม และยุติธรรม       
- ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัด และประเมินผลอย่างหลากหลาย      
- เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดผลมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
     

- มีการประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต และมีการน าผลมา
ปรับปรุงวิธีการสอน 

     

- มีการแจ้งผลการเรียนของนิสิต เพื่อให้นิสิตได้ปรับปรุงตนเอง      
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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............................................................................................................................. .................................................
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........................................................................ .....................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

Communication Arts , Burapha University  169 Long Haad Bangsaen Road, Tumbon Saensuk, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand 
Tel. (038)102-350 Ext. 2350, 2338  Facebook.com/ComArtsBuu 

ตอนที่  5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิต 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนิสิต 

 
รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
- มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์      
- มีความรับผิดชอบต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
     

- มีจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ จริยธรรมสื่อ      
ด้านความรู้      

- มีความรู้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง      
- สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม      
- มีกระบวนการหาความรู้ คิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค ์
     

ด้านทักษะทางปัญญา      
- สนใจใฝ่รู้ และประยุกต์ความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
- คิดแบบองค์รวม มีเห็นผล เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
- บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมา น ามาประยุกต์เพ่ือแก้ไข

ปัญหา ปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
     

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ       
- มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 
     

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม 
แก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งอย่างเหมาะสม 

     

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และ
บริบทของสังคม 
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รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

- แสวงหาข้อมูลต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าความ
เข้าใจในประเด็นต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 

     

- สามารถบูรณาการน าความรู้จากหลายศาสตร์ มาใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือประโยชน์ในการท างานวิเคราะห์วิจัย เพ่ือแก้ปัญหา 
และพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ 

     

ด้านทักษะพิสัย       
- ติดตามพัฒนาการในศาสตร์ที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ความรู้

ใหม่ๆ  
     

- พัฒนาความสามารถ และผลงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพอยู่เสมอ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................
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............................................................................................................................. .................................................
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แบบสอบถามผู้บังคับบญัชา หรือหัวหน้างาน 

คุณลักษณะนิสิตฝึกงานที่พึงประสงค์ หรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
            ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
            ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสิตฝึกงานที่พึงประสงค์  
                       หรือคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
            ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
            โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 5 หมายถึง มากที่สุด / 4 หมายถึง มาก /3 หมายถึง ปานกลาง / 2 หมายถึง น้อย /1 หมายถึง น้อย
ที่สุด 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับท่านลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

1. เพศ            1) ชาย            2) หญิง     3) ทางเลือก 
2. อายุ.............................ป ี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด      ต่่ากว่าปริญญาตรี 

                             ปริญญาตรี 
                             ปริญญาโท 
                             ปริญญาเอก 

4. ประเภทขององค์กร/หน่วยงาน       1) ราชการ                   2) รัฐวิสาหกิจ 

                                                      3) เอกชน                    4) อ่ืนๆ(ระบุ)......................... 

      5. ท่านท่างานในองค์กรนี้มาเป็นระยะเวลา..............................ปี 

      6. ระยะเวลาที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานของนิสิตฝึกงานหรือบัณฑิต..........................ปี 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสิตฝึกงานที่พึงประสงค์ หรอืคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  
        ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานของนิสิตฝึกงานหรือบัณฑิต จากภาควิชานิเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นว่าคุณลักษณะของนิสิต
ฝึกงานหรือบัณฑิต ผู้นี้มีคุณลักษณะเป็นนิสิตฝึกงานหรือบัณฑิตที่พึงประสงค์มากน้อยเพียงใด เขียน
เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 
รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด่าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

     

2. มีวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

     

3. ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร      
ด้านความรู้ 

4. มีความรู้เข้าใจหลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน 
     

5. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ      
6. มีกระบวนการหาความรู้อย่างมีระบบ       

ด้านทักษะทางปัญญา 
7. แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

8. คิดแบบองค์รวม เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
9. บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมา และประยุกตเ์พ่ือแก้ไขปัญหาใน

การปฏิบัติวิชาชีพ ปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในชีวิตประจ่าวัน 
     

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
10.  มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส่านึกในความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 

     

11.  มีภาวะผู้น่า และสามารถท่างานเป็นทีม      
12.  มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และบริบท

ของสังคม 
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รายการประเมินคุณลักษณะ 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13.  สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

     

14.  สามารถใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ      
15.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ      
16.  สามารถสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม      

ด้านทักษะพิสัย  
17.  สามารถผลิต และสร้างสรรค์สารในแต่ละแขนงวิชานิเทศศาสตร์  

     

18.  สามารถเลือกใช้สื่อ และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพ่ือบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................................................... .......................................................................

........................................................................ ......................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................................................... ..................................................................... 
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แบบสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรด
ตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
 2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากท่ีสุด 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นของนิสิต 
   1.1 เพศ 

     1)  ชาย    2)  หญิง              3)  ทางเลือก 

   1.2 อายุ 

  4)  22  ปี     5)  23  ปี    6)  มากกว่า 23 ปี 

1.3 การศึกษาแขนงวิชาเอก 
     การสื่อสารตราสินค้า      วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์  
     

  การสื่อสารองค์กร 
 

1.4 สถานะการศึกษา 
     ภาคปกติ      ภาคพิเศษ    
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

5  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ในระดับมากท่ีสุด  
4  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ในระดับมาก 
3  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ในระดับน้อย 
1  หมายถึง  ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ในระดับน้อยที่สุด 
 

รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
(1) การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     

(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน      

(3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาค 
การศึกษาอย่างชัดเจน 

     

(4) หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 

     

    (5) วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ 
ต้องการของนิสิต 

     

2. กระบวนการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา 
(1) การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความ 

เหมาะสม 
     

(2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      

(3) กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม      

3. คณาจารย์ผู้สอน 
(1) อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับ 

รายวิชาที่สอน 
     

(2) อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช ้
วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

     

(3) อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และพัฒนา 
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

     

(4) อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานิสิต 
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
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รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

(5) อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู      

4. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
(1) ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ

เพียงพอต่อนิสิต 
     

(2) ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเพียงพอต่อนิสิต 

     

(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเพียงพอต่อนิสิต 

     

(4) ห้องสมุดเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อ 
นิสิต 

     

(5) สนามกีฬา ที่ออกก าลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสม 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนิสิต 

     

5. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
(1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา 

และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
     

(2) การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม      

     (3) วิธีการสอนส่งเสริมใหน้ิสิตได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์
ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

     

(4) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียน 
การสอน 

     

(5) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา 
สากล 

     

(6) มีการจัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนิสิตที่มีปัญหาทาง 
การเรียน 

     

6. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
(1) วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
     

(2) การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์  
และข้อตกลง ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

     

(3) การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม      

7. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
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รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

(2) ด้านความรู้      

(3)  ด้านทักษะทางปัญญา      

(4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

(6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ      

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 
 
 

ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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