
 

 

 
รายงานผลการประเมนิ 

ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
แบบ ปค.๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

 
 



๑ 

 

 

รายงานผลการประเมนิ 
 

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร   
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรี
สะเกษ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด  

  ๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก  
    ๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง  
   ๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย  
   ๑  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  

การแปลผลค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

ตอนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางท่ี  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
            

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑.  สถานภาพ   
บรรพชิต ๖๘ ๑๐๐.๐๐ 
คฤหัสถ์ชาย    - - 
คฤหัสถ์หญิง - - 

รวม ๖๘ ๑๐๐.๐๐ 
๒. ระดับชั้นการศึกษา          
     ชั้นปีที่  ๑    ๑๔ 20.59 
     ชั้นปีที่  ๒ ๑๖ 23.53 

ชั้นปีที่  ๓ ๘ 11.77 
ชั้นปีที่  ๔ ๑๗ 25.00 

     ปฏิบัติศาสนกิจ  ( ปี ๕ ) ๑๓ 19.11 
รวม ๖๘ ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตารางที่ ๑  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น  บรรพชิต จ านวน ๖๘ รูป   คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ นิสิตชั้นปีที่ ๔ มากที่สุด  จ านวน ๑๗  รูป  คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

 
ตอนที่  ๒  ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
 ตารางที่  ๔.๑ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ความพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ต่อการด าเนินงาน
ของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ ในภาพรวมทั้ง ๕  ด้าน 

 
ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหาร

จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 

ระดับความพึงพอใจ 
 

( X ) (S.D.) แปลผล 
๑ ด้านการรับนิสิตและการจัดการศึกษา 4.51 0.50 มากที่สุด 
๒ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 4.48 0.49 มาก 
๓ ด้านกิจกรรมนิสิต 4.50 0.50 มากที่สุด 
๔ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.47 0.49 มาก 
๕ ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 4.52 0.50 มากที่สุด 
 รวม 4.49 0.49 มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑  พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ต่อการด าเนินงานของหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๙  ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๒ รองลงมา
คือ ด้านการรับนิสิตและการจัดการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ และด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

ตารางที่  ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

 

ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  

ด้านการรับนิสิตและการจัดการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจ 
( X ) (S.D.) แปลผล 

๑ กระบวนการรับนิสิต เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต มี
ความเหมาะสม เชื่อถือได้และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัคร
เข้าเรียน 

 
 

4.59 

 
 

0.50 

 
 

มากที่สุด 
๒ การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้

นิสิตก่อนเข้าศึกษา  
 

4.53 
 

0.50 
 

มากที่สุด 
๓ เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีความทันสมัย 4.54 0.50 มากที่สุด 
๔ ผู้ สอน ในรายวิช า มี ความรู้ และความช าน าญ ใน

เนื้อหาวิชาที่สอน 
 

4.51 
 

0.50 
 

มากที่สุด 
๕ การประเมินผลการศึกษามีการก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินชัดเจนและใช้วิธีประเมินที่หลากหลาย 
 

4.44 
 

0.50 
 

มาก 
 รวม 4.51 0.50 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๔.๒  พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธต่อการด าเนินงานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ ด้านการรับนิสิตและการจัดการศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ กระบวนการรับนิสิต เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต มี
ความเหมาะสม เชื่อถือได้และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.59  รองลงมาคือเนื้อหา
ของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีความทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.54  น้อยที่สุดคือ การประเมินผลการศึกษามี
การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนและใช้วิธีประเมินที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔ 
 
 
 
 



๕ 

 

 

 
ตารางที่  ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
  

ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ    ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ         

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ระดับความพึงพอใจ 

 ( X ) (S.D.) แปลผล 
๑ การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.56 0.50 มากที่สุด 
๒ นิสิตได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนด

แผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 4.50 0.50 

 
มากที่สุด 

๓ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจและติดตามผลการเรียน
ของนิสิตเพื่อช่วยให้นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 4.65 0.48 

 
มากที่สุด 

๔ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา
ทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 4.38 0.49 

 
มาก 

๕ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่
ปรึกษา 4.32 0.47 

 
มาก 

 รวม 4.48 0.49 มาก 

  
 จากตารางที่ ๔.๓  พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๔๘ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คืออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจและติดตามผลการเรียนของนิสิต
เพ่ือช่วยให้นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  รองลงมาคือ การให้เวลาในการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  น้อยที่สุดคือ  ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๓๒ 
 
 
 



๖ 

 

 

ตารางที่  ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ            
 

ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    
ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
        ด้านกิจกรรมนิสิต 

ระดับความพึงพอใจ 
  

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตที่หลากหลายทั้งในและนอก
ชั้นเรียน 

      
4.40  

      
0.49  

 
มาก 

๒ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตมีความรู้
ความ สามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการ
ของนิสิต 

      
4.43  

      
0.50  

 
 

มาก 
๓ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นิสิตมี อิสระในการจัด

กิจกรรมนิสิต 
      
4.62  

      
0.49  

 
มากที่สุด 

๔ การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทาง
การศึกษาจ ากัด 

      
4.51  

      
0.50  

 
มากที่สุด 

๕ การจัดกิจกรรมนิสิตช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสารและการท างาน
ร่วมกัน   

      
4.56  

      
0.50  

 
 
 

มากที่สุด 
 รวม 4.50  0.50  มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ ๔.๔  พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ด้านกิจกรรมนิสิต  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ๔.๕๐ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
มากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิต 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๒ รองลงมาคือการจัดกิจกรรมนิสิตช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๕๖  น้อยที่สุดคือ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ 

 



๗ 

 

 

 
ตารางที่  ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    ต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์.............................. 
 

ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ       
เชิงพุทธ ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระดับความพึงพอใจ 
  

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์
และห้องปฏิบัติการ  4.54 0.50 

 
มากที่สุด 

๒ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา 4.46 0.50 มาก 
๓ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  เอกสาร ต าราตาม

หลักสูตร 4.54 0.50 

 
มากที่สุด 

๔ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใน
หลักสูตร 4.50 0.50 

 
มากที่สุด 

๕ คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด 4.65 0.48 มากที่สุด 
๖ การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 

(Wi-Fi)  4.37 0.49 

 
มาก 

๗ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 4.35 0.48 

 
มาก 

๘ การจัดบริการที่จ าเป็น เช่น การบริการอนามัย หอพัก ที่
พักผ่อน สถานที่จัดกิจกรรม สถานที่ออกก าลังกาย 4.31 0.47 

 
มาก 

 รวม 4.47 0.49 มาก 

  
 จากตารางที่ ๔.๕  พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๔๗ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๖๕  รองลงมาคือ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการค่า 



๘ 

 

 

เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔ น้อยที่สุดคือ  การจัดบริการที่จ าเป็น เช่น การบริการอนามัย หอพัก ที่พักผ่อน สถานที่จัด
กิจกรรม สถานที่ออกก าลังกาย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑ 
 
ตารางที่  ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ 
 

ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
เชิงพุทธ ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ระดับความพึงพอใจ  
( X ) (S.D.) แปลผล 

๑ ช่องทางการร้องเรียนของนิสิต 4.54 0.50 มากที่สุด 
๒ การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตรวดเร็วและเหมาะสม 4.50 0.50 มากที่สุด 
 รวม 4.52 0.50 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ ๔.๖  พบว่า ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๒ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ช่องทางการร้องเรียนของนิสิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
๔.๕๔ รองลงมาคือ  การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตรวดเร็วและเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


