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1. ผลการประเมิน 

1.1 แบบฟอร์มการประเมิน  

 ดูเอกสารต่างๆ แนบท้ายรายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 โดย 

ศิษย์เก่า (บัณฑติ รุ่นปีการศึกษา 2561) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

จากการส ารวจขอ้มูลของมหาวิทยาลัยพะเยา ผา่นทาง www.graduate.up.ac.th 
 

1.2 ผลการประเมิน   

 ประเมินหลักสูตร ปีการศกึษา 2562 โดย ศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561) คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จากการส ารวจข้อมูลของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผา่นทาง www.graduate.up.ac.th 
 

1.3 แบบประเมินที่ใช ้ 

 แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 โดย ศิษย์เก่า (บัณฑิต       

รุ่นปีการศึกษา 2561) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มาจากการส ารวจ

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยพะเยา ผา่นทาง www.graduate.up.ac.th 
 

1.4 การแปลความหมาย 

ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย การแปลความหมาย 

1.00 - 1.80 คุณภาพ / ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อยมาก 

1.81 - 2.60 คุณภาพ / ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 

2.61 - 3.40 คุณภาพ / ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

3.41 - 4.20 คุณภาพ / ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

4.21 - 5.00 คุณภาพ / ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ผู้วิเคราะห์ได้ท าการวิเคราะห์แต่ละส่วนของแบบส ารวจโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาความถี่ 

จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเฉลี่ยรวม และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graduate.up.ac.th/


ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลของศิษย์เก่า (บัณฑติ รุ่นปีการศึกษา 2561) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร  

     ปีการศึกษา 2562 จากการส ารวจข้อมูลของมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทาง  

     www.graduate.up.ac.th 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิต ท่ีส าเร็จการศึกษา 270 คน 100.00 

จ านวนบัณฑิต ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 254 คน 94.07 

จ านวนบัณฑิต ท่ีตอบแบบประเมนิหลักสูตร 270 คน 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงข้อมูลของศิษย์เก่า (บัณฑติ รุ่นปีการศึกษา 2561) ที่ตอบแบบ

ประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จาก

การส ารวจขอ้มูลของมหาวิทยาลัยพะเยา ผา่นทาง www.graduate.up.ac.th พบว่า  

1. ส าเร็จการศกึษา จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

2. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน 254 คน คิดเป็นรอ้ยละ 94.07 

3. ตอบแบบประเมินหลักสูตร ผา่นทาง www.graduate.up.ac.th จ านวน 270 คน คิดเป็น 

    ร้อยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.graduate.up.ac.th/


ส่วนที่ 2  การประเมินคุณภาพของหลักสูตร  
 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย คุณภาพ / ความพึงพอใจ ในประเด็นต่างๆ จากการประเมินคุณภาพ 

     หลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร  

     ปีการศึกษา 2562 จากการส ารวจข้อมูลของมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทาง  

     www.graduate.up.ac.th 

ประเด็นตา่งๆ ในแบบประเมนิ ค่าเฉลี่ย 
ระดับคุณภาพ /  

ความพึงพอใจ 

การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนิสติแต่ละด้าน 3.99 มาก 

ความผูกพัน/ความภาคภูมใิจต่อมหาวทิยาลัยพะเยา 4.14 มาก 

เนื้อหาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3.93 มาก 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 3.84 มาก 

เฉลี่ย 3.97 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยคุณภาพ / ความพึงพอใจ ในประเด็นต่างๆ จากการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จากการส ารวจข้อมูลของมหาวิทยาลัย

พะเยา ผ่านทาง www.graduate.up.ac.th มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.97 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

ระดับ มาก สามารถเรียงล าดับคุณภาพ / ความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ จากการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรดังกล่าว จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ ความผูกพัน/ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 มี

คุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 2  ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนิสิตแต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.99 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 3  ได้แก่ เนื้อหาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 มี

คุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ 

ระดับ มาก 


