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แบบประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                                   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 (ส าหรับนักศึกษา) 
…………………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 แบบประเมินฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือประเมินหลักสูตร หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร
กำรศึกษำ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559   คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ โดยจัดหมวดหมู่
ค ำถำมเป็น 3 ตอน ขอให้ท่ำนตอบแบบสอบถำมทั้ง 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่วกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนที่ 2 ค ำถำมเพ่ือกำรประเมินหลักสูตรในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. เนื้อหำรำยวิชำของหลักสูตร 
3. คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
4. ทรัพยำกรกำรด ำเนินกำร 
5. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดและกำรประเมินผล 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรในด้ำนต่ำง ๆ  
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 1 โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงใน   และกรอกข้อควำมในช่องตำมควำมเป็นจริง 
 ตอนที่ 2 โปรดประเมินหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559  คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ โดยเขียนเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมคิดเห็น 
ตำมเกณฑ์ต่อไปนี้  

5 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยมำกที่สุด   
  4 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยมำก  
  3 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยปำนกลำง  
  2 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยน้อย   
  1 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยน้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในด้ำนต่ำง ๆ  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  เขียนเครื่องหมาย ลงใน   หน้าข้อความ และกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ 

  1. ชำย                        2. หญิง 
2. อำยุ………………ปี 
3. สำขำวิชำ...กำรบริหำรกำรศึกษำ................ 
4. ชั้นปีที่......................................................... 
  
ตอนที่ 2 ค าถามเพื่อการประเมินหลักสูตรในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
ค าชี้แจง  โปรดประเมินหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2559  คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์  โดยเขียนเครื่องหมำย   ลงในช่องระดับควำม
คิดเห็น (5 หมายถึง มากที่สุด, 4 หมายถึง มาก , 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อย
ที่สุด) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านบริบทของหลักสูตร: วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ควำมชัดเจนของวัตถุประสงค์และปรัชญำ      
2. ควำมสอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย      
3. ควำมสอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะ      
4. ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน      
5. ควำมสอดคล้องกับสภำพสังคมปัจจุบัน      
ด้านบริบทของหลักสูตร: เนื้อหาของหลักสูตร 
1. ปริมำณเนื้อหำเป็นไปตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้เหมำะสมกับหน่วยกิตรวม                 
ที่ก ำหนดในหลักสูตร 

     

2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
3. เนื้อหำของแต่ละรำยวิชำไม่ซ้ ำซ้อนกัน      
4. มีควำมน่ำสนใจและทันสมัย      
5. มีทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม      
6. ใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ และกำรศึกษำต่อในระดับสูงได้      
ด้านปัจจัยเบื้องต้น: คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร      
1. มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร      
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์       
3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทันกับควำมเปลี่ยนแปลงทำงวิชำกำร      
4. มีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำคิด วิเครำะห์ และกล้ำแสดงควำมคิดเห็น      
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ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
5. มีควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ต่ำง ๆ ให้แก่นักศึกษำ      
6. มีกำรรับฟังและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับนักศึกษำ      
7. เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนักศึกษำ      
8. มีคุณธรรม จริยธรรมเหมำะกับกำรเป็นอำจำรย์      
ด้านกระบวนการ: ทรัพยากรด าเนินการ 
1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย และอินเทอร์เน็ตเพียงพอ      
2. มีห้องสมุดและแหล่งค้นคว้ำต ำรำในกำรเรียนกำรสอนเพียงพอ      
3. มีแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์อย่ำงเพียงพอ      
4. มีห้องปฏิบัติกำรที่มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อกำรปฏิบัติ      
5. มีห้องเรียนมีครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน      
6. มีสถำนที่ฝึกปฏิบัติกำรเหมำะสมกับกำรฝึกปฏิบัติ      
ด้านกระบวนการ: การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
1. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรกำรสอน (มคอ. 3)      
2. มีจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนบริหำรกำรสอน (มคอ. 3)      
3. มีกำรแจ้งจุดประสงค์ ขอบข่ำย เนื้อหำวิชำ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
และกำรประเมินผลอย่ำงชัดเจน 

     

4. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ทำงทฤษฏี 
สู่กำรปฏิบัติจริง 

     

5. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ      
6. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำสำมำรถคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหำ
อย่ำงมีระบบ 

     

7. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำสำมำรถศึกษำและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง      
8. มีกิจกรรมเสริมควำมรู้และทักษะนอกชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษำมีประสบกำรณ์ตรง
ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 

     

9. มีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำและกำรท ำงำนร่วมกัน      
10. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือชุมชน
ภำยนอก เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

     

11. มีสื่อและเทคโนโลยีช่วงส่งเสริมกำรเรียนรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำอย่ำงเพียงพอ      
12. มีเอกสำรประกอบกำรสอนสอดคล้องกับเนื้อหำวิชำ      
13. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรท ำวิจัยหรือกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
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ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
14. มีกำรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพ      
15. มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรเรียนกำรสอน      
16. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอนหรือกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ (มคอ. 5) 

     

17. มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรมีสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศเอ้ือต่อกำรเรียนรู้      
18. มีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำตนเอง
และสังคม 

     

19. มีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม อบรม สัมมนำทำงวิชำกำร      
ด้านกระบวนการ: ความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการข้อร้องเรียน 
1. มีช่องทำงกำรร้องเรียน      
2. มีผู้ดูแลสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ      
3. มีกำรน ำผลกำรร้องเรียนไปปรับปรุง      
4. มีควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยภำพรวม      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ  
1. ด้านบริบท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ด้านกระบวนการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 


