
 

 

รายงานการประเมินอาจารย์ปรึกษาวิชาการ 

(C11, AUN 8.4, 8.5, 10.5, 10.6) 

ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผดิชอบการส ารวจและการประเมินผล 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

22 พฤศจกิายน 2562 



แบบส ารวจที่ใช ้ 

 แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินอาจารย์ปรึกษาวิชาการ (C11, AUN 8.4, 8.5, 10.5, 10.6) คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 (ภาพรวม) โดย มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนสิิตต่ออาจารย์ปรึกษาวิชาการ 

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

การแปลความหมาย 

ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย การแปลความหมาย 

1.00 – 1.80 ความพงึพอใจ / ความเข้าใจ อยู่ในระดับน้อยมาก 

1.81 – 2.60 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับน้อย 

2.61 – 3.40 ความพงึพอใจ / ความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

3.41 – 4.20 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับมาก 

4.21 – 5.00 ความพงึพอใจ / ความเขา้ใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ผู้วิเคราะห์ได้ท าการวิเคราะห์แต่ละส่วนของแบบส ารวจโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาความถี่ 

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

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบประเมิน 

     อาจารย์ปรกึษาวิชาการ (C11, AUN 8.4, 8.5, 10.5, 10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562  

     (ภาพรวม) 

จ านวนนิสิตที่ตอบแบบประเมนิ จ านวน หน่วย 

นิสิต 90 คน 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงจ านวนนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบ

แบบประเมินอาจารย์ปรึกษาวิชาการ (C11, AUN 8.4, 8.5, 10.5, 10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 

(ภาพรวม) มีจ านวนทั้งสิน้ 90 คน 

 

ตารางที่ 2  แสดงเพศของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบแบบประเมิน 

     อาจารย์ปรกึษาวิชาการ (C11, AUN 8.4, 8.5, 10.5, 10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562  

     (ภาพรวม) 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ชาย 64 71.11 

หญงิ 26 28.89 

รวมทั้งสิ้น 90 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงเพศของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตอบแบบประเมินอาจารย์ปรึกษาวิชาการ (C11, AUN 8.4, 8.5, 10.5, 10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 

(ภาพรวม) มีจ านวนทั้งสิ้น 90 คน ในจ านวนนี้เป็นเพศชาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 และเป็น

เพศหญิง จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.89   

 

ตารางที่ 3  แสดงสาขาวิชาที่สังกัดของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ตอบ 

      แบบประเมินอาจารย์ปรึกษาวชิาการ (C11, AUN 8.4, 8.5, 10.5, 10.6) ประจ า 

            ปีการศึกษา 2562 (ภาพรวม) 

สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตที ่

ตอบแบบส ารวจ 

ร้อยละของ 

ผู้ที่ตอบแบบส ารวจ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 22.22 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 12 13.33 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 12 13.33 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 36 40.00 

ภูมสิารสนเทศศาสตร ์ - - 



สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตที ่

ตอบแบบส ารวจ 

ร้อยละของ 

ผู้ที่ตอบแบบส ารวจ 

วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 3 3.33 

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร - - 

คอมพิวเตอร์กราฟิกและมลัตมิเีดีย 7 7.78 

รวมทั้งสิ้น 90 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 3 ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สังกัดของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ที่ตอบแบบประเมินอาจารย์ปรึกษาวิชาการ (C11, AUN 8.4, 8.5, 10.5, 10.6) ประจ าปี

การศกึษา 2562 (ภาพรวม) มีจ านวนทั้งสิน้ 90 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 

 2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.33 

 3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.33 

 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.00 

 5. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.33 

 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.78 

 ส่วนสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่มี

นิสติตอบแบบประเมินฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ปรกึษาวิชาการ 
 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     ที่ตอบแบบประเมินอาจารย์ปรกึษาวิชาการ (C11, AUN 8.4, 8.5, 10.5, 10.6) ประจ า 

     ปีการศึกษา 2562 (ภาพรวม) 

หัวข้อความคดิเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 

พึงพอใจ 

1. การมเีวลาให้นิสติเข้าพบเพื่อขอรับค าปรึกษา 4.00 0.779 มาก 

2. การมชีอ่งทางให้นิสติติดต่อได้หลายช่องทาง 3.89 0.813 มาก 

3. การจัดเก็บขอ้มูลเพื่อรู้จักนิสิต และเพื่อพัฒนานิสติ 3.90 0.765 มาก 

4. ความเต็มใจในการดูแลช่วยเหลอืนิสติ 4.01 0.772 มาก 

5. ความประพฤติท่ีเหมาะสมและเป็นแบบอย่างท่ีดงีาม 4.04 0.820 มาก 

6. การดูแลให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและแนะแนวแก่นสิิต เช่น การลงทะเบียนเรียน

ตามสถานะภาพหรือความสนใจของนสิิต  
4.06 0.755 มาก 

7. การดูแลให้ค าปรึกษานิสติเมือ่มีปัญหาทางการเรียนหรือตอ้งการความช่วยเหลอื

ด้านอ่ืนๆ 
3.96 0.860 มาก 

8. การตดิตามผลของการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ 4.02 0.821 มาก 

เฉลี่ย 3.98 0.798 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ตอบแบบประเมินอาจารย์ปรึกษาวิชาการ (C11, AUN 8.4, 8.5, 10.5, 10.6) ประจ าปีการศึกษา 2562 

(ภาพรวม) มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.98 มีคุณภาพ ระดับ มาก และสามารถเรียงล าดับระดับความ

พึงพอใจในประเด็นต่างๆ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ การดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต เช่น การลงทะเบียน

เรียนตามสถานะภาพหรอืความสนใจของนสิิต มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 มีคุณภาพ ระดับ มาก 

อันดับที่ 2  ได้แก่ ความประพฤติที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 มี

คุณภาพ ระดับ มาก 

อันดับที่ 3  ได้แก่ การติดตามผลของการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 4.02 มีคุณภาพ ระดับ มาก 

อันดับที่ 4  ได้แก่ ความเต็มใจในการดูแลช่วยเหลือนิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 มีคุณภาพ ระดับ 

มาก 

อันดับที่ 5  ได้แก่ การมีเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อขอรับค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 มีคุณภาพ 

ระดับ มาก 

อันดับที่ 6  ได้แก่ การดูแลให้ค าปรึกษานิสิตเมื่อมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความ

ช่วยเหลือด้านอื่นๆ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 มีคุณภาพ ระดับ มาก 



อันดับที่ 7  ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อรู้จักนิสิต และเพื่อพัฒนานิสิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 มี

คุณภาพ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ การมีช่องทางให้นิสิตติดต่อได้หลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 มี

คุณภาพ ระดับ มาก 

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 - อยากให้สอนให้นสิิตเข้าใจมากกว่านี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินอาจารย์ปรกึษาวชิาการ 

(C11, AUN 8.4, 8.5, 10.5, 10.6) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

1) หลักสูตรทีท่่านศึกษา : 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ   

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

    หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์   

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์   

    หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

                หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  

    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี    

    หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 

    หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม ่

2) ชั้นปทีีท่่านศึกษา : 

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

3) ชื่อ-สกุล อาจารยท์ี่ปรกึษาวิชาการของท่าน : 

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

ค าชี้แจง :  โปรดประเมินการปฏบัิตหินา้ที่ของ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการของท่าน ด้วยการเลอืกหมายเลขท่ีตรงกับความเห็น 

               ของท่าน ดงันี ้

         เลข       1                        2       3     4      5             หมายถึง 

                ต้องปรับปรุงเร่งดว่น     ควรปรับปรุง     พอใช้     ดี     และดีมาก ตามล าดับ 
 

1. การมเีวลาให้นิสติเข้าพบเพื่อขอรับค าปรึกษา 1 2 3 4 5 

2. การมชีอ่งทางให้นิสติติดต่อได้หลายช่องทาง 1 2 3 4 5 

3. การจัดเก็บขอ้มูลเพื่อรู้จักนิสิต และเพ่ือพัฒนานิสติ 1 2 3 4 5 

4. ความเต็มใจในการดูแลช่วยเหลอืนิสติ 1 2 3 4 5 

5. ความประพฤติท่ีเหมาะสมและเป็นแบบอย่างท่ีดงีาม 1 2 3 4 5 

6. การดูแลให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและแนะแนวแก่นสิิต เช่น การลงทะเบียนเรียนตามสถานะภาพ  

    หรือความสนใจของนิสติ  
1 2 3 4 5 

7. การดูแลให้ค าปรึกษานิสติเมือ่มีปัญหาทางการเรียนหรือตอ้งการความช่วยเหลอืดา้นอื่นๆ 1 2 3 4 5 

8. การตดิตามผลของการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ 1 2 3 4 5 



ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้าม)ี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณท่านที่กรณุาสละเวลาแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่าง 


