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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
--------------------------------------- 

สรุปผลการประเมิน 
 จากแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด จำนวนผูตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 
ของแบบสอบถามท้ังหมด โดยใชเกณฑการวัดผลการประเมินเปน 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.81– 2.60 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับนอย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

เพศ จำนวน รอยละ 
ชาย 5 100 
หญิง - - 

 
ตารางท่ี ๒  แสดงระดับความพึงพอใจตอการบริหารและพัฒนาอาจารย 
   

ท่ี รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

4.60 0.55 
มากท่ีสุด 

๒ การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
อาจารยประจำหลักสูตรมีความชัดเจน 

4.60 0.55 
มากท่ีสุด 

๓ อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ต ิดตาม และทบทวนการดำเน ินงาน
หลักสูตร 

4.40 0.55 
มากท่ีสุด 

๔ การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู
ความสามารถของอาจารยผูสอน 

4.40 0.55 
มากท่ีสุด 

๕ จำนวนภาระงานสอนของอาจารยที ่ เป นจร ิงใน
หลักสูตรมีความเหมาะสม 

4.60 0.55 
มากท่ีสุด 



๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๖ การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชใน
การสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ
อาจารย 

4.60 0.55 
มากท่ีสุด 

๗ อาจารย  ใหม ท ุกคน ได ร ับการปฐมน ิเทศหรือ
คำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 

4.80 0.45 
มากท่ีสุด 

๘ อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

4.20 0.45 
มาก 

๙ อาจารยไดร ับการสงเสริมใหเข าสู ตำแหนงทาง
วิชาการและศึกษาตอ 

4.80 0.45 
มากท่ีสุด 

๑๐ การเสร ิมสร างบรรยากาศทางว ิชาการระหวาง
อาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร 

4.80 0.45 
มากท่ีสุด 

 รวม 4.58 0.51 มากท่ีสุด 

 
ตอนท่ี ๓ กระบวนการบริหารหลักสูตร 
   คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ การกำกับและติดตามการจัดทำรายละเอียดของ
รายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4.80 0.45 

มากท่ีสุด 

๒ การกำกับและติดตามการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

4.60 0.55 

มากท่ีสุด 

๓ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถา
มี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา 

4.60 0.55 

มากท่ีสุด 

๔ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ 
ปท่ีแลว 

4.40 0.55 

มากท่ีสุด 



๓ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๕ จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ตอป 

4.60 0.55 
มากท่ีสุด 

๖ การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความ
ชวยเหลือจากหนวยงานอื ่นที่มีความเกี่ยวของกัน
อยางเหมาะสม 

4.60 0.55 
มากท่ีสุด 

 รวม 4.60 0.53 มากท่ีสุด 

 
ตอนท่ี ๔ กระบวนการเรียนการสอน 
   คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

 

ท่ี รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลาย
กลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

๒ การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของนิสิต 

4.40 0.55 
มากท่ีสุด 

๓ การสงเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย 4.20 0.45 มาก 

๔ การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินนิสิต 

4.40 0.55 
มากท่ีสุด 

๕ การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนิสิต 

4.20 0.45 
มาก 

๖ การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  4.60 0.55 มากท่ีสุด 

๗ การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูม ิป ญญา
ทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอ
การเรียนรูของนิสิต 

4.80 0.45 
มากท่ีสุด 

 รวม 4.49 0.49 มากท่ีสุด 

 
ตอนท่ี ๕ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 



๔ 
 

ท่ี หัวขอการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ อาคาร เ ร ี ยน  ห  อ ง เ ร ี ยน  ห  อ งประช ุ ม  ห  อ ง
โสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการ  

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

๒ วัสดุอุปกรณและครุภัณฑการศึกษา 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
๓ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ เอกสาร ตำราตาม

หลักสูตร 
4.60 0.55 มากท่ีสุด 

๔ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูใน
หลักสูตร 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

๕ คอมพิวเตอร ท ี ่ม ีการเช ื ่อมโยงอ ินเทอร  เน ็ตใน
หองสมุด 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

๖ การเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 
(WiFi)  

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

 รวม 4.73 0.48 มากท่ีสุด 
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