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6 มิถุนายน 2562 



1. ผลการประเมิน 

1.1 แบบฟอร์มการประเมิน  

 ดูเอกสารต่างๆ แนบท้ายรายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดย 

ศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

1.2 ผลการประเมิน   

 ประเมินหลักสูตร ปีการศกึษา 2561 โดย ศิษย์เก่า (บัณฑติ รุ่นปีการศึกษา 2560) คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

1.3 แบบประเมินที่ใช ้ 

 แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดย ศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปี

การศึกษา 2560) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า 

  ส่วนที่ 2  การประเมนิคุณภาพของหลักสูตร 

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน 
 

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 ้

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางที่ 1  แสดงเพศของศิษย์เก่า (บัณฑติ รุ่นปกีารศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร  

     ปีการศึกษา 2561 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 144 คน 74.61 

หญงิ 49 คน 25.39 

รวมทั้งสิ้น 193 คน 100.00 
  

 จากข้อมูลในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงเพศของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560) ที่ตอบแบบ

ประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวนทั้งสิ้น 193 คน พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 74.61 และเพศหญิง จ านวน 49 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.39 

 

ส่วนที่ 2  การประเมินคุณภาพของหลักสูตร  
 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย คุณภาพ / ความพึงพอใจ ในประเด็นต่างๆ จากการประเมินคุณภาพ 

     หลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร  

     ปีการศึกษา 2561 

ประเด็นตา่งๆ ในแบบประเมนิ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับคุณภาพ /  

ความพึงพอใจ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.13 0.581 มาก 

ด้านความรู้ 3.92 0.733 มาก 

ด้านทักษะทางปัญญา 3.94 0.693 มาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.11 0.595 มาก 

ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.85 0.740 มาก 

ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 4.00 0.723 มาก 

เฉลี่ย 3.99 0.678 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยคุณภาพ / ความพึงพอใจ ในประเด็นต่างๆ จากการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.99 มี



คุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก สามารถเรียงล าดับคุณภาพ / ความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ จาก

การประเมนิคุณภาพหลักสูตรดังกล่าว จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ 

มาก 

อันดับที่ 2  ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.11 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 3  ได้แก่ ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

ระดับ มาก 

อันดับที่ 4  ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ 

มาก 

อันดับที่ 5  ได้แก่ ด้านความรู้ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย คุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านคุณธรรม จรยิธรรม” จากการประเมิน 

     คุณภาพหลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑติ รุ่นปกีารศึกษา 2559) ที่ตอบแบบประเมิน 

     หลักสูตร ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับคุณภาพ /  

ความพึงพอใจ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

   สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
4.12 0.687 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
3.81 0.626 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
4.14 0.617 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.31 0.718 มากท่ีสุด 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
4.31 0.641 มากท่ีสุด 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3.84 0.612 มาก 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.95 0.300 มาก 

    



หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับคุณภาพ /  

ความพึงพอใจ 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 
4.75 0.354 มากท่ีสุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟกิและมัลตมิเีดีย 
3.93 0.670 มาก 

เฉลี่ย 4.13 0.581 มาก 
 

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยคุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านคุณธรรม จรยิธรรม” จากการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร ปี

การศกึษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม

อยู่ที่ 4.13 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก สามารถเรียงล าดับคุณภาพ / ความพึงพอใจในหัวข้อ

ต่างๆ จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรดังกล่าว จากมากไปหาน้อย โดยจ าแนกเป็นหลักสูตร ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด 

อันดับที่ 2  มี 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 มีคุณภาพ / 

ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด 

อันดับที่ 3  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 4.14 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 4  ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 

มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 5  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 6  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 7  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 3.84 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.81 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

 

 

 



ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย คุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านความรู้” จากการประเมินคุณภาพ 

      หลักสูตรของศิษย์เกา่ (บัณฑติ รุ่นปีการศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมนิหลักสูตร  

      ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับคุณภาพ /  

ความพึงพอใจ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

   สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
3.40 0.764 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
3.81 0.786 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
3.49 0.841 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.77 0.776 มาก 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
4.09 0.789 มาก 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
4.18 0.650 มาก 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.94 0.854 มาก 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 
4.67 0.471 มากที่สุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟกิและมัลตมิเีดีย 
3.93 0.665 มาก 

เฉลี่ย 3.92 0.733 มาก 
 

จากตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ยคุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านความรู้” จากการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.92 มี

คุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก สามารถเรียงล าดับคุณภาพ / ความพึงพอใจในหัวข้อต่างๆ จาก

การประเมนิคุณภาพหลักสูตรดังกล่าว จากมากไปหาน้อย โดยจ าแนกเป็นหลักสูตร ดังนี้ 

อันดับที่ 1   ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด 

อันดับที่ 2  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 4.18 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 



อันดับที่ 3  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.09 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 4   ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 5  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 6  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.81 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 7  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.77 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 8  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.49 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.40 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

 

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย คุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านทักษะทางปัญญา” จากการประเมิน 

     คุณภาพหลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑติ รุ่นปกีารศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมิน 

     หลักสูตร ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับคุณภาพ /  

ความพึงพอใจ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

   สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
3.54 0.741 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
3.89 0.713 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
3.72 0.742 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.68 0.618 มาก 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
4.08 0.733 มาก 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3.86 0.640 มาก 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.19 0.678 มาก 



หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับคุณภาพ /  

ความพึงพอใจ 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 
4.50 0.707 มากที่สุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟกิและมัลตมิเีดีย 
3.97 0.669 มาก 

เฉลี่ย 3.94 0.693 มาก 
 

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยคุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านทักษะทางปัญญา” จากการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร ปี

การศกึษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม

อยู่ที่ 3.94 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก สามารถเรียงล าดับคุณภาพ / ความพึงพอใจในหัวข้อ

ต่างๆ จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรดังกล่าว จากมากไปหาน้อย โดยจ าแนกเป็นหลักสูตร ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด 

อันดับที่ 2  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 4.19 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 3  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.08 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 4  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.97 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 5  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.89 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 6  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 3.86 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 7  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.72 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 8  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.68 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.54 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

 

 



ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย คุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

     ความรับผิดชอบ” จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปี 

     การศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับคุณภาพ /  

ความพึงพอใจ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

   สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
3.98 0.631 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
3.94 0.622 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
3.77 0.759 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.05 0.641 มาก 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
4.47 0.593 มากที่สุด 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3.89 0.677 มาก 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.94 0.693 มาก 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 
5.00 0.000 มากที่สุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟกิและมัลตมิเีดีย 
3.93 0.740 มาก 

เฉลี่ย 4.11 0.595 มาก 
 

จากตารางที่ 5 แสดงคา่เฉลี่ยคุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ” จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 

2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร ปีการศกึษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 4.11 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก สามารถ

เรียงล าดับคุณภาพ / ความพึงพอใจในหัวข้อต่างๆ จากการประเมนิคุณภาพหลักสูตรดังกล่าว จากมากไป

หาน้อย โดยจ าแนกเป็นหลักสูตร ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด 



อันดับที่ 2  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.47 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด 

อันดับที่ 3  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.05 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 4  ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.98 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่  5  มี  2 หลักสูตร ได้แก่  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และ 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 6  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 7  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 3.89 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

 

 ตารางท่ี 6  แสดงค่าเฉลี่ย คุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

      การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” จากการประเมินคุณภาพ หลักสูตร 

      ของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปกีารศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร   

      ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับคุณภาพ /  

ความพึงพอใจ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

   สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
3.70 0.747 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
3.81 0.673 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
4.00 0.759 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.27 0.913 ปานกลาง 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
3.86 0.742 มาก 

    



หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับคุณภาพ /  

ความพึงพอใจ 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3.76 0.600 มาก 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.13 0.658 มาก 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 
4.33 0.943 มากที่สุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟกิและมัลตมิเีดีย 
3.79 0.628 มาก 

เฉลี่ย 3.85 0.740 มาก 
 

จากตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยคุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” จากการประเมนิคุณภาพหลักสูตรของศิษย์เก่า 

(บัณฑติ รุ่นปกีารศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.85 มคีุณภาพ / ความพึง

พอใจ ระดับ มาก สามารถเรียงล าดับคุณภาพ / ความพึงพอใจในหัวข้อต่างๆ จากการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรดังกล่าว จากมากไปหาน้อย โดยจ าแนกเป็นหลักสูตร ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มากทีสุ่ด 

อันดับที่ 2  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 3  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 4.00 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 4  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.86 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 5  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.81 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 6  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 7  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 3.76 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 



อันดับที่ 8  ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.70 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลีย่อยู่

ที่ 3.27 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ ปานกลาง 

 

ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ย คุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑติ” จากการ 

                ประเมินคุณภาพหลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑติ รุ่นปกีารศึกษา 2560) ที่ตอบแบบ 

                ประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  

หลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับคุณภาพ /  

ความพึงพอใจ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

   สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
3.93 0.827 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
3.76 0.942 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
3.89 0.799 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.93 0.941 มาก 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 
4.29 0.705 มากท่ีสุด 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3.68 0.745 มาก 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.83 0.465 มาก 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

    สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 
4.70 0.424 มากท่ีสุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟกิและมัลตมิเีดีย 
3.95 0.658 มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.723 มาก 
 

จากตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยคุณภาพ / ความพึงพอใจ “ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต” จากการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรของศิษย์เก่า (บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร ปี

การศกึษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม



อยู่ที่ 4.00 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก สามารถเรียงล าดับคุณภาพ / ความพึงพอใจในหัวข้อ

ต่างๆ จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรดังกล่าว จากมากไปหาน้อย โดยจ าแนกเป็นหลักสูตร ดังนี้ 

อันดับที่ 1  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด 

อันดับที่ 2  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.29 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด 

อันดับที่ 3  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 4  มี 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

และ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 มีคุณภาพ / 

ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 5  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.89 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 6  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ 3.83 มีคุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับที่ 7  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.76 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

อันดับสุดท้าย  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.68 มคีุณภาพ / ความพึงพอใจ ระดับ มาก 

 

ตารางที่ 8  แสดงภาพรวมค่าเฉลี่ย คุณภาพ / ความพึงพอใจ จากการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

     ของศิษย์เก่า (บัณฑติ รุ่นปกีารศึกษา 2560) ที่ตอบแบบประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา  

     2561  

หัวข้อความคดิเห็น 
    ค่า 

   เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับคุณภาพ / 

ความพึงพอใจ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 4.12 0.687 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 3.81 0.626 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 4.14 0.617 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.31 0.718 มากที่สุด 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 4.31 0.641 มากที่สุด 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3.84 0.612 มาก 



หัวข้อความคดิเห็น 
    ค่า 

   เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับคุณภาพ / 

ความพึงพอใจ 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 3.95 0.300 มาก 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 4.75 0.354 มากที่สุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3.93 0.670 มาก 

เฉลี่ย 4.13 0.581 มาก 

ด้านความรู ้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3.40 0.764 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 3.81 0.786 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.49 0.841 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.77 0.776 มาก 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 4.09 0.789 มาก 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4.18 0.650 มาก 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 3.94 0.854 มาก 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 4.67 0.471 มากที่สุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลตมิเีดีย 3.93 0.665 มาก 

เฉลี่ย 3.92 0.733 มาก 

ด้านทักษะทางปัญญา 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3.54 0.741 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 3.89 0.713 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.72 0.742 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.68 0.618 มาก 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 4.08 0.733 มาก 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3.86 0.640 มาก 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 4.19 0.678 มาก 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 4.50 0.707 มากที่สุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3.97 0.669 มาก 

เฉลี่ย 3.94 0.693 มาก 

ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3.98 0.631 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 3.94 0.622 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.77 0.759 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.05 0.641 มาก 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 4.47 0.593 มากที่สุด 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3.89 0.677 มาก 



หัวข้อความคดิเห็น 
    ค่า 

   เฉลี่ย 
S.D. 

ระดับคุณภาพ / 

ความพึงพอใจ 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 3.94 0.693 มาก 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 5.00 0.000 มากที่สุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3.93 0.740 มาก 

เฉลี่ย 4.11 0.595 มาก 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3.70 0.747 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 3.81 0.673 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 4.00 0.759 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.27 0.913 ปานกลาง 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 3.86 0.742 มาก 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3.76 0.600 มาก 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 4.13 0.658 มาก 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 4.33 0.943 มากที่สุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3.79 0.628 มาก 

เฉลี่ย 3.85 0.740 มาก 

ด้านอัตลักษณ์ของบณัฑิต 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3.93 0.827 มาก 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 3.76 0.942 มาก 

3. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 3.89 0.799 มาก 

4. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.93 0.941 มาก 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 4.29 0.705 มากที่สุด 

6. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3.68 0.745 มาก 

7. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 3.83 0.465 มาก 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี 4.70 0.424 มากที่สุด 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3.95 0.658 มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.723 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.99 0.678 มาก 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรยีนการสอน 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

1) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรยีนมากที่สุด 

  - หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ 

   - ทุน 5% 

   - การปฏิบัติจรงิในห้องเรียนในด้านรายวิชาต่างๆ 
 

2) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

  - หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม 

   - หลักสูตรด้านไอที บางอย่างของสาขาไม่ได้ใช้ในการท างาน 
 

3) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  - เรียนแล้วไม่รูจ้ะน ามาใช้อย่างไร 

   - หอ้งเรียนมปีัญหาเรื่องแอร์ อาจท าให้บางคนไม่มีสมาธิท างาน หรอืเรียนรายวิชานี้ 
 

4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
 

1) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรยีนมากที่สุด 

  - การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

   - คอมพิวเตอร์ 

   - การฝึกอบรม 

   - การท างานเป็นทีมเวลามปีัญหามักจะมคีนกล้าแสดงความเห็นเสมอ 

   - การเขียนเว็บ 

   - สหกิจศึกษา 

   - การสอนของอาจารย์ 
    

2) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

  - ไม่ค่อยมีการปฏิบัติงานจรงิ 

   - การฝึกอบรมจากวิทยากรด้าน IT ในด้านต่างๆ  

   - อังกฤษ 

   - กิจกรรมระหว่างการเรยีนการสอน 

   - การโปรแกรม 
 

3) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  - วิชาทฤษฎีเยอะเกินความจ าเป็น 

   - การไม่รูภ้าษาอังกฤษมีผลอย่างมาก 

   - มีเนื้อหาของบางวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สาขาที่เรียน ท าให้นิสิตไม่สามารถเรียน

วิชาเฉพาะทางได้เท่าที่ควร เพราะต้องแบ่งเวลาไปศกึษาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

   - ตัวนิสติเองที่ไม่กระตอืรือร้น 
 

4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

1) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรยีนมากที่สุด 

  - กิจกรรมค่ายอาสาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

   - Lab Digital 

   - เขียนโปรแกรม 

   - Problem Solving 

   - การท าแลบ็ต่างๆ ลงมอืจรงิ เขียนโปรแกรมจริง (Project) 

   - กิจกรรมพบปะเพื่อต่างสาขาต่างคณะหรอืต่างมหาวิทยาลัย 

   - การลงมือปฏิบัติจริง 

   - ฝกึงาน 

   - อบรมการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ตา่งๆ 

   - วิชาแล็บไม่ใช้อุปกรณ์ที่ใชใ้นการท างานจรงิๆ 

   - Network 
 

2) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

  - อยากใหม้ีการท างานรว่มกันเยอะๆ 

   - เพิ่มกรสอนในการเขียนโปรแกรม 

   - ควรสอนใหล้ึกกว่านี้ 

   - การเรียน การสอน ควรเน้นปฏิบัติให้เขา้ใจ 

   - วิชาบางวิชาไม่ได้ใชง้านจรงิ ท าให้เสียเวลาในการเรียน 
    

3) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  - เรียนโปรแกรม 

   - ขาดการกระตอืรอืร้น 

   - เวลาและปริมาณเนือ้หาไม่สัมพันธ์กัน 

   - คอมพิวเตอร์เสีย แอร์พัง โต๊ะพัง 

   - ทฤษฎีมากเกินไป 

   - ไม่มกีารยืดหยุ่นในรายวิชาที่ส าคัญ 

   - Calculus 
 

4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 - อยากใหม้ีภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 

  - เน้นปฏิบัติให้เข้าใจ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรยีนมากที่สุด 

  - การสอนโปรแกรมพืน้ฐานของ Microsoft Office เพราะเป็นที่ทุกคนไม่เข้าใจ 

   - ทฤษฎี 

   - วิชาที่มกีารลงมือท าระหว่างเรียน 

   - กิจกรรมรับน้อง 
    

2) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

  - งานกลุ่ม และความรูท้ี่น าไปใช้งานได้จรงิ 

   - งานที่มีแตเ่นือ้หา ไม่มรีูป 

   - พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (ใช้เวลานาน) 

 

3) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  - ไม่มพีืน้ฐานในหลักสูตร 

   - เครื่องมือและโอกาส 

   - ปัญหาและอุปสรรค คือ ความอดทนหรอืไม่มคีวามมุง่มั่นในการเรียนการสอน 
 

4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

1) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรยีนมากที่สุด 

  - ท าฝา่ยที่ชุมชนบ้านร่องปอ 

   - ผังเมือง 

   - การได้ปฏิบัติจริงในขั้นตอนของการเรียนการสอน และให้วิธีการประยุกต์และวิเคราะห์

ข้อมูลได้อย่างดเียี่ยม 

   - กีฬาสาขา 

   - กิจกรรมออกพืน้ที่ Remote Sendsing ที่ดอยอินทนนท์ 

   - จัดงานเสวนาภูมิสารสนเทศยุค 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

   - กิจกรรมสร้างฝ่ายใหห้มูบ่้าน 

   - 1 คณะ 1 โมเดล 

   - การได้ออกไปเรียนนอกสถานที่ ออกไปเห็นการท างานจรงิๆ 

   - การน าหลักสูตรมาประยุกต์ใช ้

   - ประทับใจทางสาขาที่ชอบพาไปทัศนศึกษาที่ต่างจังหวัด นอกจากจะได้ความรู้และยังได้

ประสบการณชี์วติด้วย 

   - การประยุกต์ใช้ 
 

2) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

  - การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กนักเรียนให้มาเรียนที่สาขา 

   - เรื่องความรูพ้ืน้ฐานของภูมศิาสตร์ 

   - หลักสูตรในเรื่องการฝึกงาน อยากให้มีการออกไปฝึกงานตั้งแต่ช้ันปีที่ 2 เพื่อที่จะได้น า

ความรูใ้นเวลาเรียนมาทบทวนและฝกึฝนทักษะให้มากขึ้น 
 

3) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  - ควรมีการแบ่งเวลาในการออกพื้นที่และเวลาการส่งงานอย่างเหมาะสม (ไม่กระช้ันชิดกัน

เกินไป) 

   - ไม่เข้าใจว่างานที่ท าคืออะไร ควรใหน้ิสติมองในมุมกว้าง ว่าข้อมูลที่เรียนเอาไปใช้ท าอะไร 

   - บางวิชาหนักเกินไป ที่ตอ้งใชค้วามพยายามค่อนขา้งมาก 

   - อยากใหท้างมหาวิทยาลัยใหง้บกับทางสาขามาซือ้อุปกรณ์ไว้สอนนสิิตมากกว่านี้ 
 

4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 ไม่ม ี 

 



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

1) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรยีนมากที่สุด 

  - การแขง่ขนัทักษะวิชาการ 

   - กิจกรรมรับน้อง, บูม 

   - ท าโปรเจ็ครายวิชา มีการน าความรูท้างดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาใช้คอ่นข้างมาก 

   - ส่งเสริมการแข้งขันต่างๆ ถือว่าได้เป็นการ า workshop ไปในตัว 

   - การปฏิบัติจรงิในการท างานหรอืการเรียน 
 

2) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

  - การน านิสติไปฝกึประสบการณก์่อนการเข้าท างานจริง 

   - อย่ามองผ่านนิสติที่ด้อยโอกาส 

   - ค่ายอาสา 

   - ฝกึใหน้ิสติมนี้ าใจและออ่นน้อมมากกว่านี้ 

   - ควรเพิ่มรายวิชาการเขียน website โดยใช้ Framework เชน่ React 
 

3) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  - ปัญหาอยู่ที่ตัวผู้เรียนที่ไร้ความรับผิดชอบเอง จนเกิดปัญหาตามมา เช่น ส่งโปรเจ็คไม่ทัน 

งานไร้คุณภาพ ฯลฯ 

   - ความเกียจคร้านของนสิิตเป็นอุปสรรคใหญ่มาก 

   - ส่วนนี้มองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล แก้ไขยาก 
 

4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 ไม่ม ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรยีนมากที่สุด 

  - การเรียนวิชาที่มกีารปฏิบัติจรงิ เชน่ โปรเจ็ค 

   - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาและคณะที่ได้ร่วมมีความสนุกมาก 
 

2) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

  - อยากใหม้ีอุปกรณ์จรงิในการเรียนการสอนให้มากกว่าเดิม 
 

3) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  - อยากใหม้ีอุปกรณ์ในการใชง้านจรงิในการเรียนให้มากกว่าเดิม 

   - การไม่เข้าใจคืออุปสรรคในการเรียน 
 

4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 
 

1) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรยีนมากที่สุด 

  - กิจกรรมนันทนาการ 
    

2) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

  ไม่ม ี
 

3) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  ไม่ม ี
 

4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 
 

1) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรยีนมากที่สุด 

  - ท ากิจกรรมรว่มกัน 

   - สิ่งที่ประทับใจ คือ การน าเสนอทุกครั้งจะมีอาจารย์หลายๆ ท่านมาใหค้ าแนะน าและติชม 

เพื่อน าไปแก้ไขและปรับปรุงใหด้ีขึ้น 

   - กิจกรรมรับน้อง ประชุมเชยีร์ 

   - Concept Art 

   - ประทับใจทุกอย่าง 

   - การตัดตอ่วีดีโอ 

   - การได้ท างานถ่ายหนังสั้น 

   - การท างานกลุ่ม 

   - การศกึษานอกสถานที่ 

   - การวาดภาพเหมือน 

   - งานภาคปฏิบัติ 

   - วิ่งขึ้นมอ งานบูม 

   - ประทับใจอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 

   - Drawing, Motion 

   - ออกแบบกราฟิก ตัดต่อ ท าโลโก้สนิค้า 

   - อบรมเรื่องกล้องและอบรมภาพถ่าย 

   - วิชาถ่ายภาพ, การออกแบบตัวละคร 

   - การประกวดโปรเจ็ค 

   - การสอน 3D 

   - การลงมือท าในวิชานั้นๆ โดยอาจารย์มสี่วนรว่ม 

   - วาดรูป โปสเตอร์ 

   - กิจกรรมที่สามารถน าไปต่อยอดในอาชีพในอนาคต 
    

2) งานหรอืกิจกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

  - การสอนทุกรายวิชาควรเน้นไปที่การปฏิบัติจริง ลดการอ่านสไลด์ให้นสิิตฟัง 

   - ต้องลงพืน้ที่จรงิ เจองานจรงิๆ 

   - การน าเสนองานหนา้หอ้งเรียน 

   - การใชส้ี เพราะบางคนไม่รูเ้รื่องสี 

   - เรียนเจาะลึกโปรแกรมมากกว่านี ้



   - การจัดการของอาจารย์ ควรเตรียมพร้อมมาสอน 

   - สื่อสรา้งสรรค ์

   - งานที่บรรยายเยอะๆ อยากให้รวบรัดมากกว่านี้ หรือท าเป็นกิจกรรมดีๆ ร่วมสนุกกัน

ดีกว่ามานั่งฟังบรรยาย 

   - ภาพเคลื่อนไหว 

   - เรื่องทฤษฎีต่างๆ การอธิบายบางครัง้ก็ไม่คอ่ยเข้าใจ 

   - ไม่แน่ใจ น่าจะกิจกรรมเกี่ยวกับการรวมคน อย่างเช่นตอนปี 1 เรียกตอนเช้ามืด ท าติดต่อ

เยอะเป็นการบังคับมากกว่า 

   - สเปคคอมพิวเตอร์ 

   - Drawing วาดเยอะๆ 

   - การปฏิบัติจรงิในงาน 

   - ตัดต่อวดีีโอ 

   - ด้านอุปกรณ์การเรียนรู้ 

   - การเข้าถึงเครื่องมอืที่มอียู่ของสาขา 

   - กิจกรรมการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับชุมชน 

   - การน าโปรแกรมประยุกต์มาใช้ให้เกิดแนวทางและเทคนิคหลากหลาย รวมถึงเป็นส่วน

เสริมของโปรแกรม 

   - การออกแบบสื่อใหส้ร้างสรรค์ 

   - วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ 

   - วิชาเบือ้งตน้ไม่ควรมาอยู่ในปีสูงๆ 

   - Motion 

   - สื่อนิ่ง กราฟิก 

   - กิจกรรมที่ต้องใช้ความรว่มมอืของทั้งรุน่พี่และรุ่นน้อง 

   - การท าวิจัย 
 

3) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  - มีรายวิชาที่ไม่จ าเป็นต่อสายอาชีพแลความต้องการของตลาดประเทศไทย 

   - สุขภาพ 

   - ปัญหาคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานบางครั้งช้า หรือท างานนั้นๆ ไม่ได้ จึงท าใหเสียโอกาสที่

จะท าสิ่งนั้น 

   - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มปีัญหาบ่อย 

   - อุปกรณ์และเครื่องมือ 

   - ความไม่กล้าแสดงออก ความไม่ม่ันใจ 



   - เวลาเรียนไม่พอ เนื่องจากมีหลายวิชา 

   - นอนหลับไม่เพียงพอ ไม่เข้าใจในเนือ้งาน 

   - อุปกรณ์และเรียนเจาะจงน้อยเกินไป เพื่อความชัดเจนควรใหเ้ลือกสายใหม้ากกว่านี้ 

   - การสอนที่ไม่ได้คุณภาพ 

   - คอมพิวเตอร์ ไฟดับ 

   - ไม่มเีพื่อน ตัวคนเดียวเรียนยาก 

   - ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ 

   - อุปกรณ์มีไมพ่อใช้ 

   - ความเกียจคร้าน 

   - ปัญหาดา้นความจ ากัดของคอมพิวเตอร์ใหม้ีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ผดิลิขสิทธิ์) 

   - การสอนการใชส้ื่อตา่งๆ พวกเครื่องมือ 

   - อุปกรณ์ไม่ครบ มนี้อย ค่อนขา้งน ามาใช้ยาก การศกึษาเลยไม่ได้รับการพัฒนาเต็มที่ 

   - ไม่เข้าใจ ไม่ถาม 

   - ควรมีการเพิ่มอุปกรณ์ในการเรียนหรือมีการพัฒนาในเรื่องคอมพิวเตอร์ที่อาจท าให้การ

ท างานสะดวกมากขึน้ โปรแกรมไม่เด้งหรอืเครื่องคา้ง 

   - หลักสูตรการเรียนรู้ที่ยังไม่เสถียร 
 

4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 - อยากให้จัดอบรมจากผู้มีประสบการณจ์ริงและประสบความส าเร็จ 

  - ข้อมูลในการสอนมากกว่านี้ 

  - อยากใหเ้พิ่มด้านภาษาขึน้อีกหนอ่ย 

  - ควรแจง้นสิิตทุกคนที่เข้ามาว่า เน้นสอนไปทางไหน เพราะบางคนคิดว่าได้เรยีนถ่ายภาพ 

ท าภาพยนตร์ หลักสูตรก็มีแต่มีนอ้ย เน้นไปทาง Animation ท าให้นิสติบางคนตัดพ้อต่อวา่หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบประเมินหลักสูตร โดย ศิษย์เก่า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

ค าชีแ้จง :  แบบประเมนินีจ้ัดท าขึ้นเพื่อประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

               ผลประเมินและความคิดเห็นท่ีได้รับจากแบบประเมินนี้ ทางคณะฯ จะน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

         การสอนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า 

 1) เพศ :     ชาย     หญิง 

  2) สาขาวิชาทีส่ังกดั :   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  3) ต้องใส่ข้อมูลด้วย : ชื่อ.............................................................นามสกุล...................................................... 

      รหัสนสิิต....................................................         

 

ส่วนที่ 2 : การประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

1. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1. เป็นผู้ท่ีท างานด้วยความตัง้ใจ/เอาใจใส่ อดทน ไมย่อ่ท้อตอ่อุปสรรค      

2. เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบตอ่หนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมาย      

3. เป็นผู้ท่ีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักกาลเทศะ      

4. เป็นผู้ท่ีมีวินัย ตรงตอ่เวลา ปฏบัิตตินในขอบเขตกฎ ระเบียบของ 

   องคก์รหรือสังคม 

     

5. เป็นผู้ท่ีเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน      

2. ดา้นความรู ้

1. เป็นผู้มคีวามรู้และความเขา้ใจในหลักการทฤษฎีดา้นเทคโนโลยี 

   สารสนเทศและด้านการบริหารธุรกิจ 

     

2. เป็นผู้ท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

     

3. เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการพัฒนาหรอืประยุกตใ์ชซ้อฟตแ์วร์  

    เพื่อการปฏิบัตงิานจรงิได ้

     

4. เป็นผู้ท่ีสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทาง 

    เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

      



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 

1. เป็นผู้ท่ีสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทักษะทางดา้นเทคโนโลยี 

   สารสนเทศและด้านการบริหารธุรกิจเพ่ือแก้ไขปัญหาในองคก์รได ้

     

2. เป็นผู้ท่ีมีทักษะดา้นการแก้ไขปัญหาทางคอมพวิเตอร์ และ 

   สามารถประยุกตใ์ชก้ับการปฏบัิตงิานจรงิ 

     

3. เป็นผู้ท่ีสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ในสาขาวิชาที่เรียนมาเพื่อแกไ้ข 

    ปัญหาในชีวิตจรงิได ้

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1. เป็นผู้ท่ีสามารถแสดงบทบาทของผู้น าและผู้ตามท่ีดไีด ้          

2. เป็นผู้ท่ีมีทักษะการท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้ดี           

3. เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบในการท างานทัง้ส่วนตัวและสว่นรวม      

4. เป็นผู้ท่ีสามารถสื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายในประเด็นท่ีเหมาะสม      

5. ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เป็นผู้ท่ีมีทักษะในการใชเ้ครื่องมือด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 

   การปฏบัิตงิานได้อย่างเหมาะสม      

     

2. เป็นผู้ท่ีสามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพท้ังภาษาเขียนและ 

    ค าพูด      

     

3. เป็นผู้ท่ีมีทักษะในด้านการค านวณและทางดา้นสถิติ เพื่อน ามาใช ้

    ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัการท างาน 

     

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

1. มคีวามสุนทรีในการท างาน เชน่ น าหลักการของศิลปะในการ 

   ออกแบบหนา้จอโปรแกรม ออกแบบและวิเคราะห์ระบบอย่างเป็น 

   ระเบียบและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ      

     

2. มสีุขภาพท่ีแข็งแรง และมีสุขอนามัยท่ีด ี          

3. มบุีคลิกภาพท่ีดใีนการท างานและน าเสนองานได้เป็นอยา่งดี      

 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน 
 

1. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรียนมากที่สุด  

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

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

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

 
 



2. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

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

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

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

3. ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

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

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

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

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

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

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

 

 ข้อมูลของนสิิตทุกคนจะเป็นประโยชนต์อ่การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบประเมินหลักสูตร โดย ศิษย์เก่า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

ค าชีแ้จง :  แบบประเมนินีจ้ัดท าขึ้นเพื่อประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

               ผลประเมินและความคิดเห็นท่ีได้รับจากแบบประเมินนี้ ทางคณะฯ จะน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

         การสอนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า 

 1) เพศ :     ชาย     หญิง 

 2) สาขาวิชาทีส่ังกดั :   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

  3) ต้องใส่ข้อมูลด้วย : ชื่อ.............................................................นามสกุล...................................................... 

      รหัสนสิิต....................................................         
 

ส่วนที่ 2 : การประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

1. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1. มคีวามรู้ความเข้าใจเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา           

2. มคีวามตระหนักถึงผลกระทบของซอฟแวร์ท่ีมีต่อสังคม      

2. ดา้นความรู ้

1. สามารถน าความรู้ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร์ไปใชก้ับงานท่ีได้รับ 

   มอบหมายได ้     

     

2. ได้มีการติดตามความก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยซีอฟท์แวร์      

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 

1. สามารถน าความรู้ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร์ไปประยุกตใ์ชใ้นการ 

   แก้ปัญหางานด้านคอมพิวเตอร์ได้      

     

2. สามารถน าความรู้ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร์ไปประยุกตใ์ชใ้นการ 

   พัฒนาโปรแกรมท่ีทันยุคทันสมัย 

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มคีวามสุขกับการท างานเป็นทีม           

2. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน           

3. สามารถสง่งานได้ตรงตามเวลาที่ก าหนดได ้          

4. สามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนได ้      



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

5. ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการท างานของโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น           

2. น าความรู้ทางด้านการค านวณมาใช้ในการท างานด้าน 

    คอมพิวเตอร์ได้ 

     

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

1. มคีวามสุนทรียในการท างาน เชน่ น าหลักการของศิลปะในการ  

   ออกแบบหนา้จอโปรแกรม ออกแบบและวิเคราะห์ระบบอย่างเป็น 

   ระเบียบและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ      

     

2. มสีุขภาพท่ีแข็งแรง และมีสุขอนามัยท่ีด ี          

3. มบุีคลิกภาพท่ีดใีนการท างานและน าเสนองานได้เป็นอยา่งดี      

 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน 
 

1. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรียนมากที่สุด  

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

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

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

 

2. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

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

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

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

 

3. ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

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

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

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

 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

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

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

 ข้อมูลของนสิิตทุกคนจะเป็นประโยชนต์อ่การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น  



 
แบบประเมินหลักสูตร โดย ศิษย์เก่า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

ค าชีแ้จง :  แบบประเมนินีจ้ัดท าขึ้นเพื่อประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

               ผลประเมินและความคิดเห็นท่ีได้รับจากแบบประเมินนี้ ทางคณะฯ จะน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

         การสอนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า 

 1) เพศ :     ชาย     หญิง 

 2) สาขาวิชาทีส่ังกดั :   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

    3) ต้องใส่ข้อมูลด้วย : ชื่อ.............................................................นามสกุล...................................................... 

      รหัสนสิิต....................................................         
 

ส่วนที่ 2 : การประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

1. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1. ท างานด้วยความตัง้ใจ/เอาใจใส่อดทน ไมย่อ่ท้อตอ่อุปสรรคที่เกิด 

   ในการท างาน 

     

2. ปฏบัิตงิานตรงตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ปฏบัิตงิานตามหน้าท่ี 

   ด้วยดว้ยความซื่อสัตย์ ท้ังกาย และ วาจา 

     

3. ตรงตอ่เวลา ปฏบัิตตินในขอบเขต กฎระเบียบขององค์กรหรือบริษัท      

4. มคีวามออ่นนอ้มถ่อมตนและรู้จักกาลเทศะ      

5. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน แสดงบทบาทของผู้น าและผู้ตามท่ีด ี 

    ชว่ยเหลอืเกือ้กูลกันเพื่อให้การงานส าเร็จลุล่วง สามารถจัดการ 

    ความขัดแย้งได้อยา่งเหมาะสม 

     

6. มจีิตอาสาช่วยเหลอืเพื่อน/ผู้ร่วมงานทุกระดับ แบง่ปัน/เสียสละ 

    ความสุขสว่นตนเพื่อประโยชนแ์ก่ผู้อื่น แสดงความสามารถสว่นตน 

    เพื่อประโยชนข์องกลุม่ เห็นใจและเขา้ใจการกระท าของผู้อ่ืน 

     

7. ปฏิบัตงิานดว้ยความเคารพในศักดิ์ศรีความแตกต่างระหว่างบุคคล  

   รักษาความลับและเคารพสิทธิสว่นตัวของผู้อ่ืน ถ่ายทอดองคค์วามรู้  

   ท่ีถูกต้องตามหลักการให้กับผู้ร่วมงาน 

     

      



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

2. ดา้นความรู ้

1. มคีวามรู้และความเขา้ใจด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์เบื้องตน้ เพื่อ 

   การประยุกตใ์ชก้ับงานทางด้านวชิาชีพตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้ 

     

2. มคีวามรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหา 

   ของวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

     

3. มคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหา 

    ของวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ด้านระบบเครอืขา่ย 

     

4. มคีวามรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหา 

    ของวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ 

     

5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์กับ 

    ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการประยุกตแ์ก้ปัญหาในงาน 

    จรงิได ้

     

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 

1. สามารถศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห ์และสรุปประเด็น 

   ปัญหา และความตอ้งการตามหลักการของวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ได้ 

     

2. สามารถคิด วเิคราะห ์และแก้ไขปัญหาดา้นวชิาชีพวศิวกรรม 

    คอมพิวเตอร์ได้อยา่งมีระบบ สามารถใชข้้อมูลประกอบการ 

    ตัดสนิใจในการท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

3. มจีินตนาการและความยดืหยุน่ในการประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้ท่ี 

    เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมส าหรับงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1. สามารถสบืค้นขอ้มูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง  

   เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ 

   ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  

     

2. สามารถตดิตอ่สื่อสารหรือประสานงานกับกลุม่คนท่ีหลากหลาย 

    และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อยา่งมี 

    ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาฯ มาสื่อสารต่อสังคม 

    ได้ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

     

3. สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชงิ 

    สร้างสรรค์ พร้อมท้ังแสดงจดุยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและ 

    ของกลุ่ม รวมท้ังให้ความชว่ยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการ 

    แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

     

4. รู้จักบทบาท หนา้ที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ี 

    มอบหมาย ทัง้งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างาน 

     



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

    ร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

    สามารถวางตัวได้อยา่งเหมาะสม 

5. ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มทัีกษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับ 

   วชิาชีพได้อยา่งด ี

     

2. มทัีกษะในการค านวณและความสามารถทางดา้นสถิตใินการ 

    แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 

     

3. สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 

    ได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชพี 

     

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

1. มคีวามสุนทรีในการท างาน สามารถประยุกตศ์ลิปะกับหลักการของ 

   การออกแบบหนา้จอโปรแกรม ออกแบบและวิเคราะห์ระบบอย่าง 

   เป็นระเบียบและถูกตอ้งตามองคค์วามรู้ดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

     

2. มสีุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และสุขอนามัยท่ีดี      

 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน 
 

1. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรียนมากที่สุด  

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

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

 

2. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

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

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

 

3. ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

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

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

 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

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

 

 ข้อมูลของนสิิตทุกคนจะเป็นประโยชนต์อ่การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น  



 
แบบประเมินหลักสูตร โดย ศิษย์เก่า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

ค าชีแ้จง :  แบบประเมนินีจ้ัดท าขึ้นเพื่อประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

               ผลประเมินและความคิดเห็นท่ีได้รับจากแบบประเมินนี้ ทางคณะฯ จะน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

         การสอนให้บรรลตุามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า 

 1) เพศ :     ชาย     หญิง 

 2) สาขาวิชาทีส่ังกดั :   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3) ต้องใส่ข้อมูลด้วย : ชื่อ.............................................................นามสกุล...................................................... 

      รหัสนสิิต....................................................         
 

ส่วนที่ 2 : การประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

1. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1. คุณตระหนักว่าตอ้งท างานอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  

   ซื่อสัตย์ และ สจุรติ เพื่อประโยชนต์อ่ตัวคุณเองและองค์กร 

     

2. ระดับการให้ความส าคัญกับความพร้อมเพรียงในการปฏบัิตติาม 

    วนิัยขององคก์ร ไมฝ่่าฝืนวัฒนธรรมองค์กร อันด ี

     

3. เมื่อคุณต้องเป็นผู้ตามในทีมงาน คุณ ก็ให้ความชว่ยเหลอืแกผู่้น า 

    อย่างเต็มท่ี      

     

4. เมื่อคุณต้องเป็นผู้น าของทีมงาน คุณกใ็ห้ความส าคัญกับสมาชกิ 

    ทุกคนในทมีเท่ากัน      

     

5. ระดับความมุ่งม่ันท่ีจะไมใ่ชค้วามขัดแย้งสว่นตัวเมื่อตอ้งรับฟัง 

    ความคิดเห็นของผู้อ่ืน      

     

6. ความซื่อสัตย์ ไมล่ะเมดิ ทรัพย์สนิ/ผลงาน/ทรัพย์สนิทางปัญญา  

    ขององค์กรท่ีคุณท างาน      

     

7. คุณได้น าเสนอผลกระทบด้านบวก-ด้านลบ ของผลงานขององคก์ร  

   เมื่อได้รับโอกาส 

     

      

      



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

2. ดา้นความรู ้

1. ความรู้ท่ีได้ระหว่างเรียนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าใหคุ้ณได้เข้าท างาน           

2. เมื่อได้ท างานแล้วความรู้ท่ีไดร้ะหว่างเรียนท าให้คุณสามารถ 

   เรียนรู้งานได้เร็วมากขึน้(ภายใน 1 เดอืนถือวา่เร็ว 6 เดอืนถือวา่ชา้)      

     

3. คุณติดตามความกา้วหนา้และวิวัฒนาการทาง ICT อย่างตอ่เนื่อง           

4. คุณได้ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  กับงานท่ีได้รับมอบหมาย เมื่อได้รับโอกาส           

5. คุณตระหนักวา่การท างานตอ้งใชค้วามรู้ในสาขาวิชาอื่นร่วมกับ 

    สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ      

     

6. คุณมุ่งม่ันท่ีพัฒนา ทักษะ ความรู้ ให้เพิ่มขึ้น      

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 

1. คุณทบทวนความเข้าใจส่วนตัว กับความเข้าใจของทีมหรือมตท่ีิ 

   ประชุมว่าตรงกัน      

     

2. ข้อมูลท่ีจะน ามาใชใ้นการท างาน แก้ปัญหางาน นั้น ผ่านการ 

    ประเมินจากตัวคุณแลว้      

     

3. คุณเห็นว่าการท างานที่ได้รับ ให้เสร็จอยา่งสมบูรณ์ไม่จ าเป็นต้อง 

    ใชเ้ทคโนโลยใีหมเ่ท่านัน้      

     

4. คุณหาข้อคดิดีๆ  ในการท างานจากชิน้งานท่ีผ่านๆ มา ไวเ้ป็น 

   ฐานความรู้ในการพัฒนาตนเอง/ปรับปรุงตัวเอง ท้ังเรื่องส่วนตัว  

   และเร่ืองการท างาน 

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1. คุณสนทนากับทุกๆ คนในท่ีท างานของคุณ           

2. คุณไมห่ลกีเล่ียงเมื่อจ าเป็นต้องใชภ้าษาอังกฤษในการสนทนา           

3. คุณรับผิดชอบงานเดี่ยวและงานกลุ่มอยา่งเท่าเทียม           

4. คุณได้แจ้งความเห็นท่ีแตกต่างในท่ีประชุมและยอมรับในมติจาก 

    ท่ีประชุม 

     

5. ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. คุณน าเสนอข้อมูลแก่ท่ีประชุมด้วยขอ้มูลเชงิปริมาณ           

2. คุณได้ใชห้ลกั HCI ในผลงานของคุณ ผลงานขององค์กร ทัง้นี้แม้ 

    หนว่ยงานของคุณจะไมย่อมรับแตคุ่ณก็ได้น าเสนอแกท่ี่ประชุมทุก 

    ครัง้ท่ีมีโอกาส      

     

3. คุณรูจ้กั การยศาสตร์ (Ergonomics) หรือ หน่วยงานของคุณให ้

    ความส าคญักับ การยศาสตร์(ออกแบบโดยค านงึถึง ข้อจ ากดัทาง 

    สรีระ และสภาพแวดลอ้ม เพื่อสร้างช้ินงานท่ีดท่ีีสุด) 

     

      



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

1. คุณสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหมท่ี่ไม่เคยรู้จักมาก่อนภายในเวลาสั้น 

   (1 เดอืน เรียกว่า สั้น / 6 เดอืน เรียกว่า ยาว)      

     

2. คุณใชใ้ชเ้ครื่องมือ ICT ท่ีเหมาะกับการสื่อสารใหผู้้ฟัง           

3. คุณเข้าร่วมกจิกรรมสง่เสริมสุขภาพขององคก์ร           

4. คุณแบ่งเวลาในการรักษาสุขภาพและพัฒนาบุคลกิภาพทุกสปัดาห์      

 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน 
 

1. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรียนมากที่สุด  

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

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

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

 

2. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

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

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

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

 

3. ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

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

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

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

 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

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

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

 

 ข้อมูลของนสิิตทุกคนจะเป็นประโยชนต์อ่การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น  

 

 



 
แบบประเมินหลักสูตร โดย ศิษย์เก่า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

ค าชีแ้จง :  แบบประเมนินีจ้ัดท าขึ้นเพื่อประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

               ผลประเมินและความคิดเห็นท่ีได้รับจากแบบประเมินนี ้ทางคณะฯ จะน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

         การสอนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า 

 1) เพศ :     ชาย     หญิง 

 2) สาขาวิชาทีส่ังกดั :   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   

  3) ต้องใส่ข้อมูลด้วย : ชื่อ.............................................................นามสกุล...................................................... 

      รหัสนสิิต....................................................         
 

ส่วนที่ 2 : การประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

1. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1. ความกระตอืรือร้น ความตัง้ใจ เอาใจใส่ อดทน ไมย่อ่ท้อตอ่อุปสรรค           

2. ปฏบัิตงิานดว้ยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม           

3. มจีิตสาธารณะชว่ยเหลอืเพื่อนร่วมงาน           

4. ตรงตอ่เวลา อยูใ่นขอบเขต กฎ ระเบียบของหน่วยงาน      

2. ดา้นความรู ้

1. ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านภูมสิารสนเทศศาสตร์           

2. ประยุกตใ์ชง้านความรู้ดา้นภมูสิารสนเทศศาสตร์ ท้ังเชงิปริมาณ 

    และคุณภาพได้อย่างถกูต้องเหมาะสม      

     

3. ตดิตามความก้าวหนา้ด้านเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศอยูเ่สมอ           

4. บูรณาการความรู้ดา้นภูมิสารสนเทศกับศาสตร์สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง      

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 

1. คิดและปฏบัิตงิานอย่างเป็นระบบ แบบแผน           

2. วเิคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยความรู้และเคร่ืองมอืท่ีเหมาะสม           

3. ใชป้ระสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างแนวทางใหมใ่นการแกไ้ขปัญหา      

      

      



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1. ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและสิ่งแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน           

2. กล้าแสดงออกและนอ้มรับความเห็นต่างจากเพื่อนร่วมงาน           

3. อ่อนน้อมถอ่มตนและมีสัมมาคารวะต่อผูอ้ื่น        

4. ภูมิใจในวชิาชีพภูมิสารสนเทศ      

5. ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. วเิคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยอาศัยขอ้มูลเชงิต าแหน่ง (เชงิพื้นท่ี) 

   และเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ   

     

2. สื่อสาร และเลอืกรูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม      

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

1. เรียนรู้และเขา้ใจความแตกตา่งขององค์กรและบทบาทหน้าท่ี ท่ีได ้

   รับผิดชอบ      

     

2. สุขภาพร่างการแข็งแรง พรอ้มปฏบัิตงิาน และใชเ้ครื่องแต่งกายท่ี 

    เหมาะสมกับสถานการณ์      

     

3. แสดงพฤตกิรรมและการกระท าอยู่ในกรอบและแนวทางปฏิบัตขิอง 

    องค์กร 

     

 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน 
 

1. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรียนมากที่สุด  

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

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

 

2. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

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

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

 

3. ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

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

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

 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

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



 
แบบประเมินหลักสูตร โดย ศิษย์เก่า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

ค าชีแ้จง :  แบบประเมนินีจ้ัดท าขึ้นเพื่อประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

               ผลประเมินและความคิดเห็นท่ีได้รับจากแบบประเมินนี้ ทางคณะฯ จะน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

         การสอนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า 

 1) เพศ :     ชาย     หญิง 

 2) สาขาวิชาทีส่ังกดั :   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

  3) ต้องใส่ข้อมลูด้วย : ชื่อ.............................................................นามสกุล...................................................... 

      รหัสนสิิต....................................................         
 

ส่วนที่ 2 : การประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

1. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1. มคีวามออ่นนอ้มถ่อมตน รูจ้กักาลเทศะ วางตนอยา่งเหมาะสมใน 

   การท างาน 

     

2. ปฏบัิตงิานตามหน้าท่ีดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต ทัง้กาย วาจา และใจ  

   พร้อมท้ังค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชพีเป็นส าคัญ 

     

3. ปฏบัิตหินา้ที่ตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและ 

   สังคม 

     

4. ตระหนึกถึงผลการกระทบท่ีมีต่อองคก์รและสังคม จากการปฏบัิติ 

   หนา้ที่ของตนเอง 

     

2. ดา้นความรู ้

1. สามารถแสดงถึงความเข้าใจและการประยุกตใ์ชห้ลักการทาง 

   วศิวกรรมซอฟต์แวร์ (ผู้ซึง่ใชอ้งคค์วามรู้ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

   ในการวเิคราะห์ ออกแบบ พฒันา บ ารุงรักษา ทดสอบ และ 

   ประเมินผลซอฟต์แวร์ เพื่อใหค้อมพิวเตอร์หรือสิ่งใดท่ีมีซอฟตแ์วร์ 

   ประกอบอยูส่ามารถท างานได้ตรงตามความตอ้งการ) 

     

2. สามารถแสวงหาความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองได้อยา่ง 

   ตอ่เนื่อง 

     



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

3. มคีวามรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการ 

    เปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

     

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 

1. สามารถวเิคราะหแ์ละออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมดว้ย 

   หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยค านึงถึงสภาวะแวดลอ้ม เช่น  

   นโยบายองคก์ร ขอบเขตโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา 

   โครงการ และความสามารถของทีมพัฒนาโครงการ เป็นต้น 

     

2. ใชป้ระสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏบัิตงิาน เพื่อก าหนดแนวทาง 

    ใหมใ่นการแก้ปัญหาใดๆ ได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1. สามารถให้ความชว่ยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการ 

   แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาท 

   ของผู้ร่วมทีมท างาน 

     

2. มคีวามเข้าใจและรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในส่วนงานท่ี 

   รับผิดชอบของตนได้เป็นอยา่งดี 

     

3. มคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้ร่วมงานอ่ืนในทีม ทัง้ใน 

   บทบาทผู้น าและผู้ปฏบัิตงิาน 

     

4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน      

5. สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับผู้ร่วมงาน 

    ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

5. ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถเลอืกใช้วิธีการแก้ปัญหารว่มกันภายใต้เงื่อนไขท่ีจ ากัด ได ้

   อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 

     

2. มทัีกษะการใชเ้ครื่องมือทางเทคโนโลยท่ีีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบัุน 

   ตอ่การท างานในกระบวนการพัฒนาซอฟตแ์วร์ 

     

3. มบุีคลิกภาพท่ีดใีนการน าเสนองาน      

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

1. มคีวามสุนทรียะในการท างาน เชน่ น าหลักการของศิลปะมา 

   ประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบหนา้จอโปรแกรมให้มีความสวยงาม 

   และใชง้านได้งา่ย 

     

2. มคีวามคิดสร้างสรรค์ ความคิดท่ีเป็นอิสระ ในทางที่ถูกต้องและ 

   เหมาะสม 

     

3. มบุีคลิกภาพท่ีด ีและมีสุขนสิยัท่ีสง่เสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ      

4. มคีวามพยายามและไมย่อ่ท้อตอ่การแก้ปัญหา      



ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน 
 

1. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรียนมากที่สุด  

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

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

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

 

2. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

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

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

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

 

3. ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

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

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

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

 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

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

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

 

 ข้อมูลของนสิิตทุกคนจะเป็นประโยชนต์อ่การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
แบบประเมินหลักสูตร โดย ศิษย์เก่า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

ค าชีแ้จง :  แบบประเมนินีจ้ัดท าขึ้นเพื่อประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

               ผลประเมินและความคิดเห็นท่ีได้รับจากแบบประเมินนี้ ทางคณะฯ จะน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

         การสอนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า 

 1) เพศ :     ชาย     หญิง 

 2) สาขาวิชาทีส่ังกดั :   สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

  3) ต้องใส่ข้อมูลด้วย : ชื่อ.............................................................นามสกุล...................................................... 

      รหัสนสิิต....................................................         
 

ส่วนที่ 2 : การประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

1. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1. ปฏบัิตงิานดว้ยความตัง้ใจ/เอาใจใส่อดทน ไมย่อ่ท้อตอ่อุปสรรค      

2. ปฏบัิตงิานดว้ยความซื่อสัตย์ท้ังกาย และวาจา      

3. ตรงตอ่เวลา ปฏบัิตตินในขอบเขต กฎ ระเบียบขององค์กร      

4. ปฏบัิตงิานดว้ยความเคารพในศักดิ์ศรีความแตกตา่งระหวา่งบุคคล  

   เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

     

5. มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี มีความรับผิดชอบในฐานะ 

    ผู้ประกอบวิชาชพี รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชพี 

     

2. ดา้นความรู ้

1. มคีวามรู้และความเขา้ใจวิชาชพีพื้นฐาน และวิชาพืน้ฐานวศิวกรรม  

   เพื่อการประยุกตใ์ชก้ับงานทางด้านวชิาชีพท่ีเกี่ยวข้อง และการ 

   สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

     

2. มคีวามรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหา  

   ของสาขาวิชาเฉพาะดา้นวศิวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

     

3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     

      



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

4. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์ 

    แก้ปัญหาในงานจริงได ้

     

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 

1. มทัีกษะในการคิดเป็นระบบ วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้เหตุผล 

    เพื่อการตัดสนิใจได ้รวมถึงการใชข้้อมูลประกอบการตัดสนิใจใน 

    การท างานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

     

2. มจีินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ี 

    เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอ่ยอดองค์ 

    ความรู้จากเดมิได้อยา่งสร้างสรรค์ 

     

3. แก้ปัญหา และท างานท่ามกลางความกดดันได ้      

4. สามารถสบืค้นขอ้มูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง  

   เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ 

   ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับกลุม่คนท่ีหลากหลาย สามารถใช้ความรู้ใน 

   สาขาวิชาเพ่ือสื่อสารในประเด็นท่ีเหมาะสมตอ่สังคมได ้

     

2. สามารถแก้ไขสถานการณเ์ชงิสร้างสรรค์ท้ังสว่นตัวและสว่นรวม  

    พร้อมท้ังแสดงจุดยนืท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

     

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของ 

    ตนเอง สังคม และทางวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง 

     

4. รู้จักบทบาท หนา้ที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ี 

   ได้รับมอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ 

   ท างาน รว่มกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อยา่งมี 

   ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อยา่งเหมาะสม 

     

5. ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถเลอืกใช้วิธีการแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไขท่ีจ ากัด ได้อยา่ง 

   ถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 

     

2. สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารท่ี 

   ทันสมัยได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

1. มคีวามสุนทรียในการท างาน เชน่ น าหลักการของศิลปะในการ 

   ออกแบบผังงาน โทโพโลจ ีและวิเคราะห์ระบบอย่างเป็นระเบียบ 

   และถูกต้องตามหลกัวิชาการ 

     

2. มสีุขภาพท่ีแข็งแรง และมีสุขอนามัยท่ีด ี          



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

3. มบุีคลิกภาพท่ีดใีนการท างาน และน าเสนองานได้เป็นอยา่งดี      

 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน 
 

1. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรียนมากที่สุด  

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

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

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

 

2. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

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

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

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

 

3. ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

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

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

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

 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

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

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

 

 ข้อมูลของนสิิตทุกคนจะเป็นประโยชนต์อ่การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มคีุณภาพมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบประเมินหลักสูตร โดย ศิษย์เก่า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

ค าชีแ้จง :  แบบประเมนินีจ้ัดท าขึ้นเพื่อประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

               ผลประเมินและความคิดเห็นท่ีได้รับจากแบบประเมินนี้ ทางคณะฯ จะน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

         การสอนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า 

 1) เพศ :     ชาย     หญิง 

 2) สาขาวิชาทีส่ังกดั :   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

  3) ต้องใส่ข้อมูลด้วย : ชื่อ.............................................................นามสกุล...................................................... 

      รหัสนสิิต....................................................         
 

ส่วนที่ 2 : การประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

1. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1. มคีวามออ่นนอ้มถ่อมตน รูจ้กักาลเทศะ วางตนอยา่งเหมาะสมใน

การท างาน 

     

2. ปฏบัิตงิานตามหน้าท่ีดว้ยความซื่อสัตย์สุจรติ ทัง้กาย วาจา และใจ 

พร้อมท้ังค านงึถึงจรรยาบรรณทางวิชาชพีเป็นส าคัญ 

     

3. ปฏบัิตหินา้ที่ตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและ

สังคม 

     

4. ตระหนักถึงผลการกระทบท่ีมีต่อองคก์รและสังคม จากการปฏบัิติ

หนา้ที่ของตนเอง 

     

2. ดา้นความรู ้

1. มคีวามรู้ และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี      

2. สามารถใช้ความรู้ท่ีได้รับ ประยุกตใ์ชใ้นดา้นการท างาน ท้ังทาง

ทฤษฎีและทางปฏบัิต ิ

     

3. มคีวามรู้ทางด้านธุรกิจ สามารถประกอบอาชพีอิสระได้ หรือ น า

ความรู้ท่ีได้รับน าไปประกอบอาชพีอิสระได้ 

     

      

      



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 

1. มคีวามสามารถในการศึกษาหาความรูเ้พิ่มเตมิ      

2. สามารถน าประสบการณ์จากการท างาน เพื่อก าหนดแนวทางใหม่

ในการแกปั้ญหาใดๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1. มคีวามตรงตอ่เวลา สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายภายในเวลา

ท่ีก าหนด 

     

2. มคีวามเข้าใจและรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในส่วนงานท่ี

รับผิดชอบของตนได้เป็นอยา่งดี 

     

3. เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน      

5. ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับผู้ร่วมงานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     

2. สามารถเลอืกใช้วิธีการแก้ปัญหารว่มกันภายใต้เงื่อนไขท่ีจ ากัด ได้

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

     

3. มทัีกษะการใชเ้ครื่องมือทางเทคโนโลยท่ีีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบัุน

ตอ่การท างาน 

     

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

1. มบุีคลิกภาพท่ีดใีนการน าเสนองาน      

2. มคีวามสุนทรียะในการท างาน รู้และเขา้ใจถึงอารมณ์ สามารถ

ควบคุมอารมณข์องตนได ้

     

3. มคีวามคิดสร้างสรรค์ ความคิดท่ีเป็นอิสระ ในทางที่ถูกต้องและ

เหมาะสม 

     

4. มบุีคลิกภาพท่ีด ีและมีสุขนสิยัท่ีสง่เสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ      

5. มคีวามพยายามและไมย่อ่ท้อตอ่การแก้ปัญหา      

 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน 
 

1. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรียนมากที่สุด  

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

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

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

 

 



2. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

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

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

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

 

3. ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

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

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

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

 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

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

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

 

 ข้อมูลของนสิิตทุกคนจะเป็นประโยชนต์อ่การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบประเมินหลักสูตร โดย ศิษย์เก่า 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

ค าชีแ้จง :  แบบประเมนินีจ้ัดท าขึ้นเพื่อประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

               ผลประเมินและความคิดเห็นท่ีได้รับจากแบบประเมินนี้ ทางคณะฯ จะน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

         การสอนให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของศิษย์เก่า 

 1) เพศ :     ชาย     หญิง 

 2) สาขาวิชาทีส่ังกดั :   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

  3) ต้องใส่ข้อมูลด้วย : ชื่อ.............................................................นามสกุล...................................................... 

      รหัสนสิิต....................................................         
 

ส่วนที่ 2 : การประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

1. ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1. พัฒนาประพฤติกรรมสว่นบุคคล เป็นแบบอย่างท่ีดท้ัีงดา้น

คุณธรรมจรยิธรรม บุคลิกภาพ สุขภาพ มนุษยสัมพันธ์ ทักษะการ

สื่อสาร และเรียนรู้ตลอดชวีติ 

     

2. ดา้นความรู ้

1. เรียนรู้และจ าประสบการณ์ในสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ดา้นการ

ออกแบบกราฟกิ และสื่อมัลตมิเีดีย 

     

2. เข้าใจเร่ืองราวหรือ ความหมาย สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ ข้อมลู 

และหลักการ ด้านการออกแบบกราฟกิ และสื่อมัลตมิเีดีย 

     

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 

1. พัฒนาทักษะด้าน วิเคราะห์ คุณสมบัต ิคุณภาพ ของงาน

องคป์ระกอบศิลป์ ด้านการออกแบบกราฟกิ และสื่อมัลตมิเีดีย 

เพื่อน าไปใชป้ระโยชนต์อ่การศึกษาชัน้สูงต่อไป 

     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1. น าความรู้ท่ีได้เรียนมาใช้ท าสิ่งสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟกิ 

และสื่อมัลตมิเีดีย ตลอดจนน าไปประยุกตใ์ชร่้วมกับงานท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

     



ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

5. ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. พัฒนาทักษะด้าน ประเมิน เปรียบเทียบ รวมความคิดเห็น และ 

วจิารณ์การออกแบบกราฟกิ และสื่อมัลติมีเดียในเชงิวชิาการได้ 

     

2. พัฒนาทักษะ สร้างสรรค์และตอ่ยอด ความรู้ในการสร้างสรรคง์าน

ออกแบบกราฟกิ และสื่อมัลตมิเีดีย โดยแสดงถึงความเป็นต้นฉบับ 

ไมเ่หมอืนกับของคนอื่น 

     

6. ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

1. มสีุนทรียศลิป์      

2. มสีุขภาพดีและบุคลกิภาพด ี      

3. มคีุณธรรม จริยธรรม      

 

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดเรียนการสอน 
 

1. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ท าได้ดี และประทับใจผู้เรียนมากที่สุด  

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

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

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

 

2. งานหรือกจิกรรมใดของหลักสูตร ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน  

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

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

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

 

3. ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตร 

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

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

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

 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

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

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

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

 

 ข้อมูลของนสิิตทุกคนจะเป็นประโยชนต์อ่การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น  


