
๑ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา 
ตอการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปการศึกษา 2562 

--------------------------------------- 
สรุปผลการประเมิน 
 จากแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด จำนวนผูตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ของ
แบบสอบถามท้ังหมด 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 
สถานภาพ จำนวน รอยละ 
บรรพชิต 16 73 

คฤหัสถชาย 6 27 
คฤหัสถหญิง - - 

 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงระดับความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานการรับนิสิตและการจัดการศึกษา  
 

ท่ี หัวขอการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ กระบวนการรับนิสิต เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต 
มีความเหมาะสม เชื่อถือไดและเปนธรรมกับนิสิตท่ี
สมัครเขาเรียน 

4.64 0.49 มากท่ีสุด 

๒ การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพรอม
ใหนิสิตกอนเขาศึกษา  

4.73 0.46 
มากท่ีสุด 

๓ เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีความทันสมัย 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
๔ ผู สอนในรายวิชา มีความรู และความชำนาญใน

เนื้อหาวิชาท่ีสอน 4.73 0.46 
มากท่ีสุด 

๕ การประเมินผลการศึกษามีการกำหนดเกณฑการ
ประเมินชัดเจนและใชวิธีประเมินท่ีหลากหลาย 4.82 0.39 

มากท่ีสุด 

 รวม 4.74 0.45 มากท่ีสุด 
 

 
 
 
 
 
 



๒ 
ตางรางที ่ ๒.๒  แสดงระดับความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานระบบอาจารยที ่ปรึกษา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  

ท่ี หัวขอการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
มีเวลาเพียงพอในการใหคำปรึกษา 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
ม ีความรู ความสามารถในการแนะนำการทำ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

4.77 0.43 มากท่ีสุด 

๓ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
ติดตามผลการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ของนิสิตอยางสม่ำเสมอ 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

๔ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
ให ความช วยเหล ือและแนะนำน ิส ิตในการทำ
ว ิทยาน ิพนธ และการค นคว าอ ิสระอย า ง เปน
กัลยาณมิตร 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 

๕ ช องทางในการติดต อส ื ่อสารระหวางนิส ิตและ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

4.91 0.29 มากท่ีสุด 

 รวม 4.85 0.36 มากท่ีสุด 
 

 
ตางรางท่ี ๒.๓ แสดงระดับความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานกิจกรรมนิสิต  

ท่ี หัวขอการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตที่หลากหลายทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

๒ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตมีความรู
ความ สามารถในการจัดกิจกรรมที ่สนองความ
ตองการของนิสิต 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 

๓ สนับสนุนและเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัด
กิจกรรมนิสิต 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

๔ การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตท่ีมีโอกาส
ทางการศึกษาจำกัด 

4.82 0.39 
มากท่ีสุด 

๕ การจัดกิจกรรมนิสิตชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู ดวยตนเอง 
ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการสื่อสารและการ
ทำงานรวมกัน   

4.91 0.29 มากท่ีสุด 

 รวม 4.85 0.36 มากท่ีสุด 
 

 



๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงระดับความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

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  

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

๒ วัสดุอุปกรณและครุภัณฑการศึกษา 4.77 0.43 มากท่ีสุด 
๓ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ เอกสาร ตำราตาม

หลักสูตร 
4.82 0.39 

มากท่ีสุด 

๔ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูใน
หลักสูตร 

4.77 0.43 
มากท่ีสุด 

๕ คอมพิวเตอร ท ี ่ม ีการเช ื ่อมโยงอ ินเทอร  เน ็ตใน
หองสมุด 

4.86 0.35 
มากท่ีสุด 

6 การเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 
(WiFi)  

4.82 0.39 มากท่ีสุด 

7 การสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขารวมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

8 การจัดบริการที ่จำเปน เชน การบริการอนามัย 
หอพัก ที่พักผอน สถานที่จัดกิจกรรม สถานที่ออก
กำลังกาย 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 

9 ม ีการสน ับสน ุนท ุนการทำว ิจ ัยแก น ิส ิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

10 หองทำวิทยานิพนธ (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพื่อใหนิสิต
เขาใชไดสะดวก  

4.91 0.29 มากท่ีสุด 

 รวม 4.84 0.37 มากท่ีสุด 
 
๒.๕ ดานการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
ในปการศึกษา 2562 ที่ผานมาไมปรากฏวามีนิสิตรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรถึงแมวา

หลักสูตรจะเปดชองทางการยื่นขอรองเรียนท้ังท่ีเปนตูรับขอรองเรียนและชองทางอิเล็กทรอนิกสก็ตาม 
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