
๑ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติระดับบัณฑิตศึกษา 
ตอการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปการศึกษา 2562 
--------------------------------------- 

สรุปผลการประเมิน 
 จากแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด จำนวนผูตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ของ
แบบสอบถามท้ังหม โดยใชเกณฑการวัดผลการประเมินเปน 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับมากสุด  
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 มีความพึงพอใจระดับนอยสุด 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
สถานภาพ จำนวน รอยละ 
บรรพชิต 13 65 

คฤหัสถชาย 5 25 
คฤหัสถหญิง 2 10 

 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงระดับความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานการรับนิสิตและการจัดการศึกษา  
 

ท่ี หัวขอการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ กระบวนการรับนิสิต เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนิสิต 
มีความเหมาะสม เชื่อถือไดและเปนธรรมกับนิสิตท่ี
สมัครเขาเรียน 

๔.๐๓   ๐.๘๐ มาก 

๒ การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพรอม
ใหนิสิตกอนเขาศึกษา  

๔.๐๑ ๐.๗๖ มาก 

๓ เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีความทันสมัย ๓.๗๙ ๐.๘๒ มาก 
๔ ผูสอนในรายวิชา มีความรูและความชำนาญใน

เนื้อหาวิชาท่ีสอน ๓.๘๔ ๐.๘๕ มาก 
๕ การประเมินผลการศึกษามีการกำหนดเกณฑการ

ประเมินชัดเจนและใชวิธีประเมินท่ีหลากหลาย ๓.๘๙ ๐.๘๒ มาก 
 รวม ๓.๘๒ ๐.๘๔ มาก 

 

 
 
 
 
 



๒ 

 
ตางรางท่ี ๒.๒  แสดงระดับความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานระบบอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  

ท่ี หัวขอการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
มีเวลาเพียงพอในการใหคำปรึกษา 

๔.๐๓ ๐.๘๖ มาก 

๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
มีความรู ค วามสามารถในการแนะนำการทำ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

๓.๙๘ ๐.๗๙ 
มาก 

๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
ติดตามผลการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ของนิสิตอยางสม่ำเสมอ 

๓.๙๘ ๐.๘๐ มาก 

๔ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
ให ความชวยเหลือและแนะนำนิ สิต ในการทำ
วิท ยานิ พ นธ และการค นคว า อิ สระอย า งเป น
กัลยาณมิตร 

๓.๙๘ ๐.๗๘ 

มาก 
๕ ชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางนิสิตและ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
๔.๑๑ ๐.๘๐ มาก 

 รวม ๔.๑๒ ๐.๘๔ มาก 
 

 
ตางรางท่ี ๒.๓ แสดงระดับความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานกิจกรรมนิสิต  

ท่ี หัวขอการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตท่ีหลากหลายท้ังในและ
นอกชั้นเรียน 

๔.๐๓ ๐.๘๒ มาก 

๒ บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตมีความรู
ความ สามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนองความ
ตองการของนิสิต 

๓.๗๖ ๐.๘๘ มาก 

๓ สนับสนุนและเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัด
กิจกรรมนิสิต 

๓.๗๙ ๐.๘๗ มาก 

๔ การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตท่ีมีโอกาส
ทางการศึกษาจำกัด 

๓.๘๖ ๐.๘๖ มาก 

๕ การจัดกิจกรรมนิสิตชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการสื่อสารและการ
ทำงานรวมกัน   

๓.๘๕ ๐.๘๗ มาก 

 รวม ๓.๘๒ ๐.๘๖ มาก 



๓ 

 
 
 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงระดับความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

ท่ี หัวขอการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ อ าค า ร เรี ย น  ห อ ง เรี ย น  ห อ งป ร ะ ชุ ม  ห อ ง
โสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการ  

๓.๕๖ ๐.๙๒ มาก 

๒ วัสดุอุปกรณและครุภัณฑการศึกษา ๓.๗๕ ๐.๙๔ มาก 
๓ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ เอกสาร ตำราตาม

หลักสูตร 
๓.๙๗ ๐.๘๑ มาก 

๔ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใน
หลักสูตร 

๓.๕๓ ๐.๙๓ มาก 

๕ คอมพิว เตอร ท่ี มีการเชื่ อม โยงอิน เทอร เน็ ต ใน
หองสมุด 

๓.๔๗ ๐.๙๒ ปานกลาง 

6 การเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 
(WiFi)  

๓.๙๘ ๐.๗๗ 
มาก 

7 การสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขารวมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ

๔.๐๐ ๐.๘๑ มาก 

8 การจัดบริการท่ีจำเปน เชน การบริการอนามัย 
หอพัก ท่ีพักผอน สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีออก
กำลังกาย 

๓.๙๙ ๐.๗๗ มาก 

9 มีการสนั บ สนุ น ทุนการทำวิ จั ยแกนิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษา  

๓.๘๙ ๐.๘๑ มาก 

10 หองทำวิทยานิพนธ (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนิสิต
เขาใชไดสะดวก  

๓.๕๙ ๐.๙๒ 
มาก 

 รวม ๓.๖๕ ๐.๘๖ มาก 
 
๒.๕ ดานการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
ในปการศึกษา 2562 ท่ีผานมาไมปรากฏวามีนิสิตรองเรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรถึงแมวา

หลักสูตรจะเปดชองทางการยื่นขอรองเรียนท้ังท่ีเปนตูรับขอรองเรียนและชองทางอิเล็กทรอนิกสก็ตาม 
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