
๑ 
 
 
 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

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

สรุปผลการประเมิน 
 จากแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด จำนวนผูตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 
ของแบบสอบถามท้ังหม 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 

เพศ จำนวน รอยละ 
ชาย ๑๘ ๘๐ 
หญิง ๒ ๒๐ 

 
ตารางท่ี ๒  แสดงระดับความพึงพอใจตอการบริหารและพัฒนาอาจารย 
   

ท่ี รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

๔.๕๒ ๐.๘๐ มากท่ีสุด 

๒ การกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
อาจารยประจำหลักสูตรมีความชัดเจน 

๔.๒๗ ๐.๘๐ มาก 

๓ อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

๔.๒๕ ๐.๘๐ มาก 

๔ การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู
ความสามารถของอาจารยผูสอน 

๔.๑๗ ๐.๙๑ มาก 

๕ จำนวนภาระงานสอนของอาจารย ท่ี เปนจริงใน
หลักสูตรมีความเหมาะสม 

๔.๑๙ ๐.๘๘ มาก 

๖ การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชใน
การสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ
อาจารย 

๔.๑๑ ๐.๘๕ มาก 

๗ อาจารย ใหม ทุ กคน  ได รับการปฐมนิ เทศหรือ ๔.๓๐ ๐.๙๑ มาก 



๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

คำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
๘ อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
๔.๒๒ ๐.๙๐ มาก 

๙ อาจารยไดรับการสงเสริมให เขาสูตำแหนงทาง
วิชาการและศึกษาตอ 

๔.๑๙ ๐.๘๙ มาก 

๑๐ การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวาง
อาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร 

๔.๒๑ ๐.๘๔ มาก 

 รวม ๔.๑๖ ๐.๘๖ มาก 

 
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 

๔.๑๘ ๐.๘๗ มาก 

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

๔.๑๗ ๐.๘๗ มาก 

๓ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถา
มี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนใน
แตละปการศึกษา 

๔.๓๖ ๐.๘๔ มาก 

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

๔.๒๐ ๐.๙๐ มาก 

๕ จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ตอป 

๔.๒๒ ๑.๗๒ มาก 

๖ การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความ ๔.๒๕ ๑.๗๓ มาก 



๓ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกัน
อยางเหมาะสม 

 รวม ๔.๑๒ ๐.๘๔ มาก 

 
ตอนท่ี ๔ กระบวนการเรียนการสอน 
   คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

 

ท่ี รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๑ การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลาย
กลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน ๔.๓๙ ๐.๗๕ มาก 

๒ การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของนิสิต 

๔.๒๗ ๐.๘๖ มาก 

๓ การสงเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย ๔.๑๖ ๐.๘๘ มาก 

๔ การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินนิสิต 

๔.๑๗ ๐.๘๖ มาก 

๕ การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนิสิต 

๔.๒๑ ๐.๘๘ มาก 

๖ การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  ๔.๑๙ ๐.๘๒ มาก 

๗ การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภู มิปญญา
ทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอ
การเรียนรูของนิสิต 

๔.๑๖ ๐.๘๙ มาก 

 รวม    

 
ตอนท่ี ๕ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

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  

 
๔.๕๕ 

 
๐.๕๒๑ 

 
มากท่ีสุด 

๒ วัสดุอุปกรณและครุภัณฑการศึกษา    



๔ 
 

ท่ี หัวขอการประเมิน 
คาเฉล่ีย คาสวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

๔.๒๐ ๐.๔๔๐ มาก 
๓ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ เอกสาร ตำราตาม

หลักสูตร 
 

๔.๓๗ 
 

๐.๔๕๘ 
 

มากท่ีสุด 
๔ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใน

หลักสูตร 
 

๔.๒๓ 
 

๐.๔๔๔ 
 

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

หองสมุด 
๔.๔๑ ๐.๔๕๖ มากท่ีสุด 

๖ การเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 
(WiFi)  

 
๔.๒๗ 

 
๐.๔๕๔ 

 
มากท่ีสุด 

 รวม ๔.๒๔ ๐.๔๔ มากท่ีสุด 
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