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รายงานผลการด าเนินงานการของหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
(หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  วนัที่รายงาน  21  สิงหาคม  2559 

 

หมวดที่1 
ข้อมูลทัว่ไป 

 
หลกัสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท 
รหัสหลกัสูตร ............................ 
 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

มคอ. 2 ปัจจุบนั 

หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังท่ี/วนัท่ีให้
ความเห็นชอบ/อนุมติั 
จากสภามหาวทิยาลยั) 

1. รศ.ดร.สมพร       เฟ่ืองจนัทร์ เช่นเดียวกบั มคอ. 2 ได้รับอนุมติั/เห็นชอบ
ห ลั ก สู ต ร จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
ในการประชุม คร้ังท่ี 2 
เ ม่ื อ ว ัน ท่ี  1 5  เ ดื อน 
มีนาคม พ.ศ. 2555 
 

2. ดร.ทชัชญา         วรรณบวรเดช 
3. ดร.ศรัณย ์           ฐิตารีย ์
4. ดร.สุรศกัด์ิ         โตประสี 
5. ดร.สุวนิยั            เกิดทบัทิม*                              
(แทน รศ.ดร.สุรินทร์    นิยมางกรู) 

 

สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
1. ดร.สุรศกัด์ิ  โตประสี   
2. ดร.ศรัณย ์     ฐิตารีย ์
3. ดร.ทชัชญา   วรรณบวรเดช 
4. ดร.สุวนิยั      เกิดทบัทิม 
5. รศ.ดร.สมพร   เฟ่ืองจนัทร์ 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ.2) 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 

1  ดร.สมพร       เฟ่ืองจนัทร์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

M.S. 
รป.ม. 
วท.บ. 

Policy Analysis  
 
Health planning 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์สุขาภิบาล 

State University of New York at 
Albany, U.S.A. 
The Ohio State University,U.S.A. 
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแพทยศ์าสตร์ 

2531 
 

2516 
2512 
2509 
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2 ดร.สุรินทร์     นิยมางกรู *  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
M. S. 
พบ. ม. 

วท. บ. เกียรตินิยม 

Development Administration  
Statistics 
สถิติประยกุต ์
วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
Iowa State University, U. S. A. 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2548 
2517 
2516   
2510   

 

3 

3 ดร.ทชัชญา        วรรณบวรเดช อาจารย ์ Ph.D. 
นศ.ม. 
คม. 
ศศ.บ. 

Development Administration 
ส่ือสารมวลชน 
ปฐมวยัศึกษา 
ภาษาองักฤษ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสุโขทยั ธรรมาธิราช 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2543 
2535 
2535 
2531 

 

8 
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ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

อายุงาน สถาบัน ปี พ.ศ. 

4 ดร.ศรัณย ์           ฐิตารีย ์ อาจารย ์ ปร.ด. 
พบ.ม. 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2551 
2522 
2519 

8 

5 ดร.สุรศกัด์ิ     โตประสี อาจารย ์ ปร.ด. 
พบ.ม. 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร ศาสตร์ 

2553 
2542 
2539 

15 

* อาจารย์ลาออกจากมหาวิทยาลัย 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ปัจจุบัน-กรณมีีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
อายุ
งาน 

หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังที่/ 

วนัที่ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ  
จากสภามหาวทิยาลยั) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 ดร.สมพร   เฟ่ืองจนัทร์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

M.S. 
 

รป.ม. 
 

วท.บ. 

Policy Analysis  
 
Health planning 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
วทิยาศาสตร์สุขาภิบาล 

State University of New 
York at Albany, U.S.A. 
The Ohio State 
University,U.S.A. 
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหาร
ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแพทยศ์าสตร์ 

2531 
 

2516 
 

2512 
 

2509 

3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบ
หลกัสูตรจากสภา
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา           
ในการประชุม คร้ังท่ี 2 
เม่ือวนัท่ี 15 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2555 

2 ดร.ทชัชญา    วรรณบวรเดช อาจารย ์ Ph.D. 
 

นศ.ม. 
คม. 

 
ศศ.บ. 

Development Administration 
 
ส่ือสารมวลชน 
ปฐมวยัศึกษา 
 
ภาษาองักฤษ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสุโขทยั ธรรมาธิ
ราช 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2543 
 

2535 
2535 

 
2531 
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3 ดร.ศรัณย ์    ฐิตารีย ์ อาจารย ์ ปร.ด. 
พบ.ม. 

 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
รัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหาร
ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2551 
2522 

 
2519 

8  
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
อายุ
งาน 

หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังที่/ 

วนัที่ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ  
จากสภามหาวทิยาลยั) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

4 ดร.สุรศกัด์ิ     โตประสี อาจารย ์ ปร.ด. 
พบ.ม. 

 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร ศาสตร์ 

2553 
2542 

 
2539 

15  

5 ดร.สุวนิยั    เกิดทบัทิม * อาจารย ์ ปร.ด. 
พบ.ม. 

 
น.บ. 

การศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
นิติศาสตร์ 

มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
ม.ธรรมศาสตร์ 

2556 
2531 

 
2522 

16  

 * แต่งต้ังเป็นกรรมการแทน รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตามทีเ่สนอใน มคอ. 2) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
อายุงาน 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 ดร.สุรศกัด์ิ      โตประสี อาจารย ์ ปร.ด. 
พบ.ม. 

 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร ศาสตร์ 

2553 
2542 

 
2539 

15 

2 ดร.ทชัชญา    วรรณบวรเดช อาจารย ์ Ph.D. 
 

นศ.ม. 
คม. 

 
ศศ.บ. 

Development 
Administration 
ส่ือสารมวลชน 
ปฐมวยัศึกษา 
 
ภาษาองักฤษ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสุโขทยั ธรรมาธิ
ราช 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2543 
 

2535 
2535 

 
2531 
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3 ดร.สมพร   เฟ่ืองจนัทร์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

M.S. 
 

รป.ม. 
 

วท.บ. 

Policy Analysis  
 
Health planning 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
วทิยาศาสตร์สุขาภิบาล 

State University of New York 
at Albany, U.S.A. 
The Ohio State 
University,U.S.A. 
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหาร
ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแพทยศ์าสตร์ 

2531 
 

2516 
 

2512 
 

2509 

3 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ปัจจุบัน-กรณมีีการเปลีย่นแปลงจาก มคอ. 2) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

อายุ
งาน 

หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังที่/ 

วนัที่ให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติ  

จากสภามหาวทิยาลยั) 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 ดร.สุรศกัด์ิ    โตประสี อาจารย ์ ปร.ด. 
พบ.ม. 

 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร ศาสตร์ 

2553 
2542 

 
2539 

15 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบ 
หลกัสูตรจากสภา
มหาวทิยาลยัราชภฏั
บา้นสมเดจ็เจา้พระยา  
ในการประชุม คร้ังท่ี 2 
เม่ือวนัท่ี 15 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2555 

2 ดร.ทชัชญา   วรรณบวรเดช อาจารย ์ Ph.D. 
 

นศ.ม. 
คม. 

 
ศศ.บ. 

Development 
Administration 
ส่ือสารมวลชน 
ปฐมวยัศึกษา 
 
ภาษาองักฤษ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสุโขทยั             
ธรรมาธิราช 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2543 
 

2535 
2535 

 
2531 
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3 ดร.สมพร   เฟ่ืองจนัทร์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

M.S. 
 

รป.ม. 
 

วท.บ. 

Policy Analysis  
 
Health planning 
 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
วทิยาศาสตร์สุขาภิบาล 

State University of New 
York at Albany, U.S.A. 
The Ohio State 
University,U.S.A. 
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหาร
ศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแพทยศ์าสตร์ 

2531 
 

2516 
 

2512 
 

2509 

3  
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อาจารย์ผู้สอน 
1. รศ.ดร.สมพร เฟ่ืองจนัทร์ 
2. ดร.ทชัชญา       วรรณบวรเดช 
3. ดร.ศรัณย ์         ฐิตารีย ์
4. ดร.สุรศกัด์ิ        โตประสี 
5. ดร.สุวนิยั          เกิดทบัทิม 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
อายุงาน 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 รศ.ดร.สมพร       เฟ่ืองจนัทร์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. 
 

Policy Analysis  State University of New 
York at Albany, U.S.A. 

2531 
 

3 

M.S. Health planning 
 

The Ohio State 
University,U.S.A. 

2516 
 

 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหาร
ศาสตร์ 

2512 
 

 

วท.บ. วทิยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวทิยาลยัแพทยศ์าสตร์ 2509  
2 ดร.ทชัชญา วรรณบวรเดช อาจารย ์ พบ.ด. บริหารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 
2546 8 

นศ.ม. ส่ือสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2535  
ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ม.ธรรมศาสตร์ 2534  
ศษ.บ. ปฐมวยัศึกษา ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 2531  

3 ดร.ศรัณย ์           ฐิตารีย ์ อาจารย ์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2551 8 

   พบ.ม. 
 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

2522  

   ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2519  
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 
อายุงาน 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

4 ดร.สุรศกัด์ิ   โตประสี อาจารย ์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ ม.รามค าแหง 2554 15 
   พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 
2543  

   ศศ.บ. ภูมิศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2538  
5 ดร.สุวนิยั    เกิดทบัทิม อาจารย ์ ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 
มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา 2556 16 

   พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ 

2531  

   น.บ. นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2522  
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ทีเ่ป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2558) 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ(ทุกระดับการศึกษา) สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 ดร.เสาวพงษ ์  ยมาพฒัน์ อาจารย ์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ ม.รามค าแหง 2553 

ศศ.ม. พฒันาสงัคม ม.เกษตรศาสตร์ 2550 

บธ.ม. การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2549 

วท.ม. เทคโนโลยกีารบริหาร สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ 

2546 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ ม.รามค าแหง 2545 

2 ดร.นราวลัย ์ สุรังคสุ์ริยกุล อาจารย ์ ปร.ด. การบริหารการศึกษา มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา 2555 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา 2551 

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา 2549 

3 ดร.ธวธัชยั   ล่ามกิจจา อาจารย ์ Ph.D. Management International Academic of 
Management and Economy , 
Philippines 

2555 

ศศ.ม. รัฐศาสตร์ ม.รามค าแหง 2544 

ค.บ. - ม.ขอนแก่น 2527 
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ตัวบ่งช้ี 1.1 การก ากบัมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และประจ า

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา  
( Hu-MPA 1.1-1 ) 

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ ามี
คุณวฒิุระดบัปริญญาเอก ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบั
สาขาวชิาท่ีเปิดสอน 
( Hu-MPA 1.1-1 ) 

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร 

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรทุกคนเป็นอาจารยป์ระจ า
มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์
กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอน (Hu-MPA 1.1-1 ) 

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน อาจารยผ์ูส้อนทุกคนเป็นมีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ี เปิดสอนมี
ประสบการณ์ในการสอนและท าวิจยั (Hu-MPA 1.1-1) 
(Hu-MPA 1.1-2) (Hu-MPA 1.1-3) 

5 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษา
การคน้ควา้อิสระ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกคนเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนและมีประสบการณ์ในการท าวิจยั 
(Hu-MPA 1.1-1) (Hu-MPA 1.1-4) แบบรายงาน ตวั
บ่งช้ี 1.1 ขอ้ 5 

6 คุณสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ร่วม(ถา้มี) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทุกคนเป็นอาจารย์
ประจ ามีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจยั (Hu-MPA 1.1-1) (Hu-MPA 1.1.3)  (Hu-MPA 
1.1-4) แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 ขอ้ 6 

7 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ์   

อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ทุกคนมีคุณวุฒิระดบัปริญญา
เอกในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยั (Hu-MPA 1.1-1) (Hu-
MPA 1.1.3 ) (Hu-MPA 1.1-4) แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 
ขอ้ 7 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
หลงัจากนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จไดน้ าผลงานลง
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ (Hu-MPA 1.1.3) 
แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 ขอ้ 8 

9 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
และการคน้ควา้อิสระในระดบั
บณัฑิตศึกษา 

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้
อิสระเป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพ (Hu-MPA 
1.1-4) แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 ขอ้ 9 

10 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
คน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษามี
ผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมี
ผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ (Hu-MPA 1.1.3) 
แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 ขอ้ 10 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับ
หลักสูตร พ.ศ.2550) ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF) โดยได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการ
ประชุม คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
และ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลกัสูตร เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงการ
ปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาตอ้งกระท าไม่เกิน 
พ.ศ. 2559 
( Hu-MPA 1.1-1 ) ( Hu-MPA 1.1-5) 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตวับ่งช้ีผล
การด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

หลกัสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตวับ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เ รียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 และทุกตวั
บ่งช้ีมีผลการด าเนินงานผา่นหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  
(แบบรายงาน ตวับ่งช้ี 1.1 ขอ้ 12) 
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แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอสิระประจ าปีการศึกษา 2558 กรณีหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

1 ดร.สุรศกัด์ิ  
โตประสี 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
 

ศศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 

ความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ดา้นอบรมเล้ียงดูท่ีมีต่อ
ระดบัคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตมหาวทิยาลยัราช
ภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
รับตีพิมพ ์ปีการศึกษา 
2557 

  1.นางสาวรัตนสุดา  
รักษากิจ 

2555 
 

การน านโยบายระบบ
สารสนเทศไปปฏิบติัของ
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

 

  2.ร้อยต ารวจตรี
อ านาจ   
แหวนทองค า 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานี
ต ารวจภูธรบางปู จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

  3.ร้อยต ารวจตรีจรัส  
บุญลา 

2557 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
สืบสวนของสถานีต ารวจภูธร
เมืองสมุทรปราการ 

 

  4.ร้อยต ารวจตรี 
ไทยสถิต  โทแกะ 

2557 การน าพระราชบญัญติัยาเสพติด
ใหโ้ทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ไปปฏิบติั
ของสถานีต ารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ 

 

  5.นายสุทิวสั  สุวศิน 2557 - 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        6.นายอนนัต ์  
ตั้งเนียรนาทชยั 

2557 -  

        7.นายสุเทพ  อู่อน้ 2557 -  

        8.นางสาว                
ณฏัฐพชัร  สอา้ง 

2557 -  

2 ดร.ทชัชญา   
วรรณบวร
เดช 

 Ph.D. 
 

นศ.ม. 
คษ.บ. 
ศศ.บ. 

Development 
Administration 
ส่ือสารมวลชน
ปฐมวยัศึกษา 
ภาษาองักฤษ 

   1.ร้อยต ารวจโท
สมบติั  สมรูป 

2556 คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

  2.นางสาวมาลี   
ศิริวฒันสกลุ 

2557 ความสมัพนัธ์ของการจดั
สวสัดิการกบัคุณภาพชีวติใน
การท างานของพนกังานเทศบาล
ต าบลบางเสาธง 

 

        3.นางมุกดา   
กระแสร์สุนทร 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัท าแผน 3 ปีของเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
 
 

 



17 
 

ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        4.นายไอศวรรย ์  
เกิดมณี 

2557 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานเทศบาลต าบลบางเสา
ธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        5.นางสุเมศ   
กาญจนพาสน์ 

2557 คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        6.นางลูกจนัทร์   
อยูห่ลาย 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อ.ส.ม.) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเมืองใหม่-บางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        7.ร้อยต ารวจโท 
ปวชิชา  ธรรมรังศรี 

2557 คุณภาพในการใหบ้ริการ
สาธารณะของสถานีต ารวจภูธร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

        8.นางรมิดา  ดรุณ 2557 การน าพระราชบญัญติัยาเสพติด
ใหโ้ทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ไปปฏิบติั
ของสถานีต ารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        9.นายอาคม   
ล่ามกิจจา 

2557 ความสมัพนัธ์ของวฒันธรรม
องคก์ารกบัความผกูพนัของ
บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธง 

 

        10.ร้อยต ารวจโทสมบติั  
สมรูป 

2556 คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะของ
ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบาง
เสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

  11.นางสาวมาลี   
ศิริวฒันสกุล 

2557 ความสมัพนัธข์องการจดัสวสัดิการกบั
คุณภาพชีวติในการท างานของพนกังาน
เทศบาลต าบลบางเสาธง 

 

3 ดร.ศรัณย ์ 
ฐิตารีย ์
 

อาจารย ์
 

ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
 

ศศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

ความส าเร็จของการน า
นโยบายดา้นสวสัดิการ
สงัคมไปปฏิบติัของ
เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดั
ประจวบ ตอบรับตีพิมพ ์
ปีการศึกษา 2557 

  1.นางสาวสมยัจิตร   
ปู่มาก 

2555 การบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
กระทรวงวฒันธรรม 

 

  2.ดาบต ารวจมานพ  
บุญค า 

2555 ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวน กองก ากบัการ
สืบสวน กองบงัคบัการต ารวจ
นครบาล 2 

 

        3.ร้อยต ารวจตรี
หญิงอารีรัตน ์ ศรี
เหรา 

2556 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจ สงักดัโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        4.จ่าสิบต ารวจ 
ธนินทรั์ฐ   
รุ่งอริยศิริโชค 

2556 ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวน กองบงัคบัการ
สวสัดิการ ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ 
 

 

        5.นางประนอม   
แซ่ล้ี 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการขยะของเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
 

 

        6.นายภทัรกร  
ลีลาภทัรากร 

2557 การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ินของเทศบาลต าบล
บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 

        7.ร้อยต ารวจตรี 
จกัรภทัร  พิภกัดี 

2557 ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา
สถานีต ารวจภูธรบางบ่อ จงัหวดั
สมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        8.นายสุพจน ์ 
เนตรวเิชียร 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบางโฉลง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        9.นายอภิชาติ   
วงศชู์วรรณ 

2557 ประสิทธิภาพในการบริหารการ
จดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบล
บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

  10.นางสาวสมยัจิตร   
ปู่มาก 

2555 การบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
กระทรวงวฒันธรรม 

 

  11.ดาบต ารวจ
มานพ  บุญค า 

2555 ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวน กองก ากบัการ
สืบสวน กองบงัคบัการต ารวจ
นครบาล 2 

 

  12.ร้อยต ารวจตรี
หญิงอารีรัตน ์             
ศรีเหรา 

2556 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจ สงักดัโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

4 ดร.สุวนิยั  
เกิดทบัทิม 

 ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
 

น.บ. 

การศึกษาเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

   1.นางณฐัวรรณ   
ล่ามกิจจา 

2557 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรบางเสาธง 

 

  2.นางสุภาพร   
ศรีทิพยอ์าสน ์

2557 ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาล ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

  3.นายธนยศ   
สมานวรกิจ 

2557 ความส าเร็จในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง
น ้ าผึ้ง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        4.นายนพดล  ดรุณ 2557 ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ของบริษทัทีโอทีจ ากดั (มหาชน) 
สาขาสมุทรปราการ 

 

  5.นางสาวนงนุช  
สมานวรกิจ 

2557 การประเมินผลโครงการฝาก
บา้นไวก้บัต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        6.นางสาวพนีดา  
แสงทอง 

2557 ความส าเร็จในการน านโยบาย
สวสัดิการสงัคมไปปฏิบติัของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง
โฉลง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        7.ร้อยต ารวจโท
อริญชย ์ บรรเทา 

2557 การน าพระราชบญัญติัธุรกิจ
ท่องเท่ียวและมคัคุเทศน์ไป
ปฏิบติัของกองก ากบัการ ๒ กอง
บงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว 

 

5 รศ.ดร.          
สมพร  
เฟ่ืองจนัทร์ 

รอง
ศาสตรา
จารย ์

Ph.D. 
M.S. 
รป.ม. 

 
วท.บ. 

Policy Analysis 
Health planning 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์
สุขาภิบาล 

   1.พระมหาประพนัธ์  
นนัตา 

2556 ความสมัพนัธ์ของการใช้
หลกัสงัคหวตัถุ ๔ กบั
ประสิทธิผลการบริหารกิจการ
คณะสงฆข์องวดัในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 
 

 

      2.นายธนบดี   
งามศิริจิตร 

2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการขยะมูลฝอยในแขวง
ตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหานคร 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        3.พระมหาทองมา  
 เตมิยะ 

2556 ภาวะผูน้ ากบัประสิทธิผลในการ
บริหารวดัพรหมวงศาราม เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

        4.นางมุกดา   
กระแสร์สุนทร 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัท าแผน 3 ปีของเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
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แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ประจ าปีการศึกษา 2558 กรณีหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสั
นกัศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

1 ดร.สุรศกัด์ิ  
โตประสี 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
 

ศศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 

ความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ดา้นอบรมเล้ียงดูท่ีมีต่อ
ระดบัคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตมหาวทิยาลยัราช
ภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
รับตีพิมพ ์ปีการศึกษา 
2557 

  1.ร้อยต ารวจโท
สมบติั  สมรูป 

2556 คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
 

 

     2.นางสาวมาลี   
ศิริวฒันสกลุ 

2557 ความสมัพนัธ์ของการจดั
สวสัดิการกบัคุณภาพชีวติใน
การท างานของพนกังานเทศบาล
ต าบลบางเสาธง 
 

 

        3.นางมุกดา   
กระแสร์สุนทร 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัท าแผน 3 ปีของเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

        4.นายไอศวรรย ์  
เกิดมณี 

2557 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานเทศบาลต าบลบางเสา
ธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสั
นกัศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

        5.นางสุเมศ   
กาญจนพาสน์ 

2557 คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 

        6.นางลูกจนัทร์   
อยูห่ลาย 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อ.ส.ม.) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเมืองใหม่-บางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 

        7.ร้อยต ารวจโท 
ปวชิชา  ธรรมรังศรี 

2557 คุณภาพในการใหบ้ริการ
สาธารณะของสถานีต ารวจภูธร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 

        8.นางรมิดา  ดรุณ 2557 การน าพระราชบญัญติัยาเสพติด
ใหโ้ทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ไปปฏิบติั
ของสถานีต ารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสั
นกัศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

        9.นายอาคม   
ล่ามกิจจา 

2557 ความสมัพนัธ์ของวฒันธรรม
องคก์ารกบัความผกูพนัของ
บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธง 
 

 

        10.ร้อยต ารวจโท
สมบติั  สมรูป 

2556 คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
 

 

        11.นางสาวมาลี   
ศิริวฒันสกลุ 

2557 ความสมัพนัธ์ของการจดั
สวสัดิการกบัคุณภาพชีวติใน
การท างานของพนกังานเทศบาล
ต าบลบางเสาธง 
 

 

        12.นางมุกดา   
กระแสร์สุนทร 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัท าแผน 3 ปีของเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสั
นกัศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

2 ดร.ทชัชญา   
วรรณบวร
เดช 

 Ph.D. 
 
นศ.ม. 
คษ.บ. 
ศศ.บ. 

Development 
Administration 
ส่ือสารมวลชน
ปฐมวยัศึกษา 
ภาษาองักฤษ 

   1.นางสาวสมยัจิตร   
ปู่มาก 

2555 การบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
กระทรวงวฒันธรรม 

 

     2.ดาบต ารวจมานพ  
บุญค า 

2555 ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวน กองก ากบัการ
สืบสวน กองบงัคบัการต ารวจ
นครบาล 2 

 

        3.ร้อยต ารวจตรี
หญิงอารีรัตน ์ ศรี
เหรา 

2556 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจ สงักดัโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ 

 

        4.จ่าสิบต ารวจ 
ธนินทรั์ฐ   
รุ่งอริยศิริโชค 

2556 ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวน กองบงัคบัการ
สวสัดิการ ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ 

 

        5.นางประนอม   
แซ่ล้ี 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการขยะของเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสั
นกัศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

        6.นายภทัรกร  
ลีลาภทัรากร 

2557 การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ินของเทศบาลต าบล
บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        7.ร้อยต ารวจตรี 
จกัรภทัร  พิภกัดี 

2557 ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา
สถานีต ารวจภูธรบางบ่อ จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

        8.นายสุพจน ์ 
เนตรวเิชียร 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบางโฉลง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        9.นายอภิชาติ   
วงศชู์วรรณ 

2557 ประสิทธิภาพในการบริหารการ
จดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบล
บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 

        10.นางสาวสมยัจิตร   
ปู่มาก 

2555 การบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
กระทรวงวฒันธรรม 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสั
นกัศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

        11.ดาบต ารวจ
มานพ  บุญค า 

2555 ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวน กองก ากบัการ
สืบสวน กองบงัคบัการต ารวจ
นครบาล 2 

 

3 ดร.ศรัณย ์ 
ฐิตารีย ์
 

อาจารย ์
 

ปร.ด. 
 
พบ.ม. 
 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

ความส าเร็จของการน า
นโยบายดา้นสวสัดิการ
สงัคมไปปฏิบติัของเทศ 
บาลเมืองประจวบ คีรี
ขนัธ์ จงัหวดัประจวบ 
ตอบรับตีพิมพ ์ปี
การศึกษา 2557 

  1.นางสาวรัตนสุดา  
รักษากิจ 

2555 
 

การน านโยบายระบบ
สารสนเทศไปปฏิบติัของ
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

 

     2.พระมหาประพนัธ ์ 
นนัตา 

2556 ความสมัพนัธ์ของการใช้
หลกัสงัคหวตัถุ ๔ กบั
ประสิทธิผลการบริหารกิจการ
คณะสงฆข์องวดัในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

 

        3.นายธนบดี   
งามศิริจิตร 

2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการขยะมูลฝอยในแขวง
ตล่ิงชนั เขตตล่ินชนั 
กรุงเทพมหานคร 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสั
นกัศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

        4.พระมหาทองมา  
 เตมิยะ 

2556 ภาวะผูน้ ากบัประสิทธิผลในการ
บริหารวดัพรหมวงศาราม เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

        5.ร้อยต ารวจตรี
อ านาจ   
แหวนทองค า 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานี
ต ารวจภูธรบางปู จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

        6.ร้อยต ารวจตรีจรัส  
บุญลา 

2557 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
สืบสวนของสถานีต ารวจภูธร
เมืองสมุทรปราการ 

 

        7.ร้อยต ารวจตรี 
ไทยสถิต  โทแกะ 

2557 การน าพระราชบญัญติัยาเสพติด
ใหโ้ทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ไปปฏิบติั
ของสถานีต ารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ 

 

        8.นายสุทิวสั  สุวศิน 2557 -  
        9.นายอนนัต ์  

ตั้งเนียรนาทชยั 
2557 -  

        10.นายสุเทพ  อู่อน้ 2557 -  
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสั
นกัศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

        11.นางสาว                
ณฏัฐพชัร  สอา้ง 

2557 -  

        12.นางสาววราภรณ์  
เฉลิมจกัร์ 

2557 -  

4 ดร.สุวนิยั  
เกิดทบัทิม 

 ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
 

น.บ. 

การศึกษาเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

   1.พระมหาประพนัธ์  
นนัตา 

2556 ความสมัพนัธ์ของการใช้
หลกัสงัคหวตัถุ ๔ กบั
ประสิทธิผลการบริหารกิจการ
คณะสงฆข์องวดัในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

 

        2.นายธนบดี   
งามศิริจิตร 

2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการขยะมูลฝอยในแขวง
ตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหานคร 

 

        3.พระมหาทองมา  
 เตมิยะ 

2556 ภาวะผูน้ ากบัประสิทธิผลในการ
บริหารวดัพรหมวงศาราม เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

        4.นางมุกดา   
กระแสร์สุนทร 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัท าแผน 3 ปีของเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสั
นกัศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

สมุทรปราการ 
5 รศ.ดร.          

สมพร  
เฟ่ืองจนัทร์ 

รอง
ศาสตรา
จารย ์

Ph.D. 
M.S. 
รป.ม. 

 
วท.บ. 

Policy Analysis 
Health planning 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์
สุขาภิบาล 

   1.นางณฐัวรรณ   
ล่ามกิจจา 

2557 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรบางเสาธง 

 

    2.นางสุภาพร   
ศรีทิพยอ์าสน ์

2557 ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาล ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

    3.นายธนยศ   
สมานวรกิจ 

2557 ความส าเร็จในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง
น ้ าผึ้ง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        4.นายนพดล  ดรุณ 2557 ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ของบริษทัทีโอทีจ ากดั (มหาชน) 
สาขาสมุทรปราการ 

 

        5.นางสาวนงนุช  
สมานวรกิจ 

2557 การประเมินผลโครงการฝาก
บา้นไวก้บัต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวฒิุ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 

การวจิยั 

ท่ีปรึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
คน้ควา้อิสระ 

(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสั
นกัศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยา 
นิพนธ์ 

การ
คน้ควา้
อิสระ 

        6.นางสาวพนีดา  
แสงทอง 

2557 ความส าเร็จในการน านโยบาย
สวสัดิการสงัคมไปปฏิบติัของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง
โฉลง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        7.ร้อยต ารวจโท
อริญชย ์ บรรเทา 

2557 การน าพระราชบญัญติัธุรกิจ
ท่องเท่ียวและมคัคุเทศน์ไป
ปฏิบติัของกองก ากบัการ ๒ กอง
บงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว 
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แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 กรณีหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

1 ดร.สุรศกัด์ิ  
โตประสี 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
 

ศศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 

ความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ดา้นอบรมเล้ียงดูท่ีมีต่อ
ระดบัคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตมหาวทิยาลยัราช
ภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
รับตีพิมพ ์ปีการศึกษา 
2557 

  1.ร้อยต ารวจโท
สมบติั  สมรูป 

2556 คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
 

 

     2.นางสาวมาลี   
ศิริวฒันสกลุ 

2557 ความสมัพนัธ์ของการจดั
สวสัดิการกบัคุณภาพชีวติใน
การท างานของพนกังานเทศบาล
ต าบลบางเสาธง 
 

 

        3.นางมุกดา   
กระแสร์สุนทร 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัท าแผน 3 ปีของเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

        4.นายไอศวรรย ์  
เกิดมณี 

2557 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานเทศบาลต าบลบางเสา
ธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        5.นางสุเมศ   
กาญจนพาสน์ 

2557 คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

 

        6.นางลูกจนัทร์   
อยูห่ลาย 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อ.ส.ม.) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเมืองใหม่-บางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 

        7.ร้อยต ารวจโท 
ปวชิชา  ธรรมรังศรี 

2557 คุณภาพในการใหบ้ริการ
สาธารณะของสถานีต ารวจภูธร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 

        8.นางรมิดา  ดรุณ 2557 การน าพระราชบญัญติัยาเสพติด
ใหโ้ทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ไปปฏิบติั
ของสถานีต ารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        9.นายอาคม   
ล่ามกิจจา 

2557 ความสมัพนัธ์ของวฒันธรรม
องคก์ารกบัความผกูพนัของ
บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบางเสาธง 
 

 

        10.ร้อยต ารวจโท
สมบติั  สมรูป 

2556 คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
 

 

        11.นางสาวมาลี   
ศิริวฒันสกลุ 

2557 ความสมัพนัธ์ของการจดั
สวสัดิการกบัคุณภาพชีวติใน
การท างานของพนกังานเทศบาล
ต าบลบางเสาธง 
 

 

        12.นางมุกดา   
กระแสร์สุนทร 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัท าแผน 3 ปีของเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

2 ดร.ทชัชญา   
วรรณบวร
เดช 

 Ph.D. 
 
นศ.ม. 
คษ.บ. 
ศศ.บ. 

Development 
Administration 
ส่ือสารมวลชน
ปฐมวยัศึกษา 
ภาษาองักฤษ 

   1.นางสาวสมยัจิตร   
ปู่มาก 

2555 การบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
กระทรวงวฒันธรรม 

 

     2.ดาบต ารวจมานพ  
บุญค า 

2555 ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวน กองก ากบัการ
สืบสวน กองบงัคบัการต ารวจ
นครบาล 2 

 

        3.ร้อยต ารวจตรี
หญิงอารีรัตน ์ ศรี
เหรา 

2556 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจ สงักดัโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ 

 

        4.จ่าสิบต ารวจ 
ธนินทรั์ฐ   
รุ่งอริยศิริโชค 

2556 ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวน กองบงัคบัการ
สวสัดิการ ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ 

 

        5.นางประนอม   
แซ่ล้ี 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการขยะของเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        6.นายภทัรกร  
ลีลาภทัรากร 

2557 การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการชุมชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ินของเทศบาลต าบล
บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        7.ร้อยต ารวจตรี 
จกัรภทัร  พิภกัดี 

2557 ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา
สถานีต ารวจภูธรบางบ่อ จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

        8.นายสุพจน ์ 
เนตรวเิชียร 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบางโฉลง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        9.นายอภิชาติ   
วงศชู์วรรณ 

2557 ประสิทธิภาพในการบริหารการ
จดัเก็บภาษีของเทศบาลต าบล
บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 

        10.นางสาวสมยัจิตร   
ปู่มาก 

2555 การบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
กระทรวงวฒันธรรม 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        11.ดาบต ารวจ
มานพ  บุญค า 

2555 ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวน กองก ากบัการ
สืบสวน กองบงัคบัการต ารวจ
นครบาล 2 

 

3 ดร.ศรัณย ์ 
ฐิตารีย ์
 

อาจารย ์
 

ปร.ด. 
 
พบ.ม. 
 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

ความส าเร็จของการน า
นโยบายดา้นสวสัดิการ
สงัคมไปปฏิบติัของเทศ 
บาลเมืองประจวบ คีรี
ขนัธ์ จงัหวดัประจวบ 
ตอบรับตีพิมพ ์ปี
การศึกษา 2557 

  1.นางสาวรัตนสุดา  
รักษากิจ 

2555 
 

การน านโยบายระบบ
สารสนเทศไปปฏิบติัของ
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

 

     2.พระมหาประพนัธ์  
นนัตา 

2556 ความสมัพนัธ์ของการใช้
หลกัสงัคหวตัถุ ๔ กบั
ประสิทธิผลการบริหารกิจการ
คณะสงฆข์องวดัในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

 

        3.นายธนบดี   
งามศิริจิตร 

2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการขยะมูลฝอยในแขวง
ตล่ิงชนั เขตตล่ินชนั 
กรุงเทพมหานคร 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        4.พระมหาทองมา  
 เตมิยะ 

2556 ภาวะผูน้ ากบัประสิทธิผลในการ
บริหารวดัพรหมวงศาราม เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

        5.ร้อยต ารวจตรี
อ านาจ   
แหวนทองค า 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานี
ต ารวจภูธรบางปู จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

        6.ร้อยต ารวจตรีจรัส  
บุญลา 

2557 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
สืบสวนของสถานีต ารวจภูธร
เมืองสมุทรปราการ 

 

        7.ร้อยต ารวจตรี 
ไทยสถิต  โทแกะ 

2557 การน าพระราชบญัญติัยาเสพติด
ใหโ้ทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ไปปฏิบติั
ของสถานีต ารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ 

 

        8.นายสุทิวสั  สุวศิน 2557 -  
        9.นายอนนัต ์  

ตั้งเนียรนาทชยั 
2557 -  

        10.นายสุเทพ  อู่อน้ 2557 -  
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        11.นางสาว                
ณฏัฐพชัร  สอา้ง 

2557 -  

        12.นางสาววราภรณ์  
เฉลิมจกัร์ 

2557 -  

4 ดร.สุวนิยั  
เกิดทบัทิม 

 ปร.ด. 
 

พบ.ม. 
 

น.บ. 

การศึกษาเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 

   1.พระมหาประพนัธ ์ 
นนัตา 

2556 ความสมัพนัธ์ของการใช้
หลกัสงัคหวตัถุ ๔ กบั
ประสิทธิผลการบริหารกิจการ
คณะสงฆข์องวดัในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

 

        2.นายธนบดี   
งามศิริจิตร 

2556 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการขยะมูลฝอยในแขวง
ตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั 
กรุงเทพมหานคร 

 

        3.พระมหาทองมา  
 เตมิยะ 

2556 ภาวะผูน้ ากบัประสิทธิผลในการ
บริหารวดัพรหมวงศาราม เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

        4.นางมุกดา   
กระแสร์สุนทร 

2557 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัท าแผน 3 ปีของเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

สมุทรปราการ 
5 รศ.ดร.          

สมพร  
เฟ่ืองจนัทร์ 

รอง
ศาสตรา
จารย ์

Ph.D. 
M.S. 
รป.ม. 

 
วท.บ. 

Policy Analysis 
Health planning 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์
สุขาภิบาล 

   1.นางณฐัวรรณ   
ล่ามกิจจา 

2557 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรบางเสาธง 

 

    2.นางสุภาพร   
ศรีทิพยอ์าสน ์

2557 ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาล ต าบลบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

 

    3.นายธนยศ   
สมานวรกิจ 

2557 ความส าเร็จในการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง
น ้ าผึ้ง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        4.นายนพดล  ดรุณ 2557 ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ของบริษทัทีโอทีจ ากดั (มหาชน) 
สาขาสมุทรปราการ 

 

        5.นางสาวนงนุช  
สมานวรกิจ 

2557 การประเมินผลโครงการฝาก
บา้นไวก้บัต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
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ล าดบั 
ช่ือ – 

นามสกลุ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวชิา 
ประสบการณ์ 
การวจิยั 

ทีป่รึกษา จ านวนคุม
วทิยานิพนธ์/ 
ค้นคว้าอสิระ 

(ระบุช่ือนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ช่ือวทิยานิพนธ์/การค้นคว้า
อสิระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติจาก 

สภามหาวทิยาลยั) 

วทิยา 
นิพน
ธ์ 

การ
ค้นคว้า
อสิระ 

        6.นางสาวพนีดา  
แสงทอง 

2557 ความส าเร็จในการน านโยบาย
สวสัดิการสงัคมไปปฏิบติัของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง
โฉลง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

        7.ร้อยต ารวจโท
อริญชย ์ บรรเทา 

2557 การน าพระราชบญัญติัธุรกิจ
ท่องเท่ียวและมคัคุเทศน์ไป
ปฏิบติัของกองก ากบัการ ๒ กอง
บงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว 
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แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 8 การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีปฏิทนิ พ.ศ. 2557 กรณหีลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวทิยานิพนธ์ 
/การคน้ควา้อิสระ 

ช่ือวารสารวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพปี์ท่ี/
ฉบบัท่ี วนั-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพแ์ละเลขหนา้) 

วารสารหรือส่ือส่ิงพิมพว์ิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกร่วมกล่นกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบตัร 
/อนุสิทธิบตัร 

 ไม่มี     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลงัประจ าปีปฏิทนิ พ.ศ. 2558  
                กรณีหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

1 อ.ดร.ศรัณย ์ ฐิตารีย ์   นายณฐัน์ธกร  อภยักญุชรพิสิฐ 2555 ความสมัพนัธ์ของการบริหาร
การจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายกุบั
คุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ: 

กรณีศึกษา ส านกังานเขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร 

4 ธนัวาคม 2557 
 

    นายชาญไวทย ์ ทองศรีเปล่ง 2555 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลใน
การจดัการโครงสร้างพ้ืนฐาน
กรณีศึกษา กองช่าง เทศบาล
เมืองลดัหลวง อ าเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

1 ตุลาคม 2558 

    นางสาวปวณีา  จนัทร์หอม 2555 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัใน
องคก์ารของพนกังานกอง ท่า
บริการตูสิ้นคา้๑ ฝ่ายปฏิบติัการ
เรือและสินคา้ สงักดัท่าเรือ
กรุงเทพฯ การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 
 

11 มิถุนายน 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

    นางสาวสรัลรัตน์  รุ่งแสง 2555 คุณภาพการใหบ้ริการแก่
นกัศึกษาของเจา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

18 ธนัวาคม 2558 

    ดาบต ารวจหญิงศรัณยล์กัษณ์  ลอม
โฮม 

2555 ประเมินผลโครงการ “อาเซียน
เรียนรู้” ของส านกังานตรวจคน
เขา้เมือง ศึกษากรณีด่านท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

2 ตุลาคม 2557 

    นางสาวงามตา  อินทร์พงศ ์ 2555 ประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
หน่วยงานส่วนกลาง กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

4 กนัยายน 2557 

    ร้อยต ารวจเอกหญิงจุฑาพร  ราตรี 2555 แรงจูงใจในการท างานของ
ขา้ราชการต ารวจตรวจคนเขา้
เมืองด่านตรวจคนเขา้เมืองท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

8 มกราคม 2558 

    นางณภาภรณ์  บุราคร 2555 ประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
พนกังานเทศบาลเมืองลาดสวาย 

อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

4 กนัยายน 2557 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

    ดาบต ารวจสนัติพงษ ์ เครือวลัวงษ ์ 2555 การมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อท าหนา้ท่ีอาสาสมคัรต ารวจ
ชุมชนของสถานีต ารวจนคร
บาลพระโขนง 

2 ตุลาคม 2557 

    ดาบต ารวจอ าพล  มณีโชติ 2555 การพฒันาความสามารถในการ
ปฏิบติังานการใหบ้ริการของ
ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาล
ดอนเมือง 

11 มิถุนายน 2558 

    ดาบต ารวจหญิงนภกัษ ์ ดว้งเอียด 2555 คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ของขา้ราชการต ารวจตรวจคน
เขา้เมืองด่านท่าอากาศยาน
กรุงเทพ 

11 มิถุนายน 2558 

    สิบต ารวจเอกทองค า  อุดมเดชนพ
คุณ 

2555 ประสิทธิผลในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ตรวจคนเขา้เมือง ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

11 มิถุนายน 2558 

    ดาบต ารวจอุทยั  เชียงแสน 2555 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเป็นอาสาสมคัรต ารวจ
ชุมชน สถานีต ารวจนครบาล
ดอนเมือง 

11 มิถุนายน 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

    ดาบต ารวจบุญเอ้ือ  ร่วมวงค ์ 2555 การบริหารสวสัดิการของ
ขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการ
ต ารวจตรวจคนเขา้เมือง ท่า
อากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ 

11 มิถุนายน 2558 

    ดาบต ารวจเตชพฒัน ์ ปิติสิทธ์ิ 2555 ความไวว้างใจในองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจ กองก าลบัการ
สืบสวนกองบงัคบัการต ารวจ
นครบาล2 

11 มิถุนายน 2558 

    ดาบต ารวจรภสัสิทธ์ิ  ธนูทอง 2555 การน าโยบายการปราบปรามยา
เสพติดไปปฏิบติของกองก ากบั
การสืบสวน กองบงัคบัการ
ต ารวจนครบาล 2 

11 มิถุนายน 2558 

    ดาบต ารวจนิพจน ์ บุตรเพช็ร 2556 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรส าโรงเหนือ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

11 มิถุนายน 2558 

    จ่าสิบต ารวจประเสริฐ  เจริญวยั 2556 ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ป้องกนัปราบปราม
อาชญากรรมของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจภูธรส าโรงเหนือ อ าเภอ

2 กรกฎาคม 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

    ร้อยต ารวจตรีหญิงอารีรัตน์  ศรี
เหรา 

2556 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจ สงักดั
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

8 พฤษภาคม 2558 

    ดาบต ารวจสุบิน  สนัถวะโกมล 2556 ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรโรง
เหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

11 มิถุนายน 2558 

    พระมหาไพโรจน ์ เพง็ศรีทอง 2556 การมีส่วนร่วมพิธีกรรมในวนั
ส าคญัทางพระพทุธศาสนาของ
นกัศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบ
นกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ วทิยา
เขตบพิตรพิมุขกบันกัศึกษา
สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 

2 กรกฎาคม 2558 

    ดาบต ารวจวรีะ  นิสงักาศ 2556 การน าพระราชบญัญติัรถยนต ์

พ.ศ.2522 ไปปฏิบติัของ
ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 

งานสายตรวจ 2 กองก ากบัการ 1 

2 กรกฎาคม 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

กองบงัคบัการต ารวจจราจร 

    สิบต ารวจเอกหญิงวลยัพรรณ  

มณีวรรณ์ 

2556 สมรรถนะหลกัในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ
ต ารวจชั้นประทวนงาน
อ านวยการ กองบงัคบัการ 

กองบญัชาการ ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

2 กรกฎาคม 2558 

    ดาบต ารวจหญิงดนิตา  เรืองคงท่ี 2556 ประเมินผลโครงการฝากบา้น
ไวก้บัต ารวจในช่วงเทศบาล
สงกรานตข์องสถานีต ารวจนคร
บาลดอนเมือง 

2 กรกฎาคม 2558 

    ดาบต ารวจหญิงล าเจียก  สวยลึก 2556 การน านโยบายป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดใหด้ทษ
ไปปฏิบติัของสถานีต ารวจนคร
บาลดอนเมือง 

11 มิถุนายน 2558 

    ดาบต ารวจนพพร  เห่งบงัแค 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อท าหนา้ท่ีอาสาสมคัรต ารวจ
ชุมชนของสถานีต ารวจนคร
บาลดอนเมือง 

11 มิถุนายน 2558 

    ดาบต ารวจธนะพฒัน ์ เลิศสินเจริญ 2556 ขวญัและก าลงัใจในการ 2 กรกฎาคม 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

กลุ ปฏิบติังานของขา้ราชการ
ต ารวจชั้นประทวน กองก ากบั
การควบคุมฝงูชน2 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

    ดาบต ารวจจ าลอง  บมขนุทด 2556 ความสมัพนัธ์ของวฒันธรรม
กบัความผกูพนัองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน
ใน กองก ากบัการควบคุมฝงูชน 

2 กองบงัชาการต ารวจนครบาล 

2 กรกฎาคม 2558 

    ร้อยโทรุจิวงษ ์ ลอมโฮม 2556 ความผกูพนัธ์ต่อองคก์ารศึกษา
กรณีขา้ราชการทหารกรมการ
ส่ือสารทหาร กองบญัชาการ
กองทพัไทย 

3 กนัยายน 2558 

    ดาบต ารวจเพชร  มิระยศ 2556 การรับรู้ของประชาชนต่อการ
ปฏิบติังานของต ารวจตาม
โครงการโรงพกัเพื่อประชาชน
ของสถานีต ารวจนครบาลดอน
เมือง 

11 มิถุนายน 2558 

    ร้อยต ารวจโทภาคิน  ดอกไม ้ 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกนัและปราบปราม

11 มิถุนายน 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

อาชญากรรมในเขตรับผดิชอบ
ของสถานีต ารวจนครบาลดอน
เมือง 

    ดาบต ารวจนฤทธ์ิ  โพธ์ิไพร 2556 คุณภาพชีวติในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจนครบาลลุมพินี 

11 มิถุนายน 2558 

    นายภวตั  กนัหาจนัทร์ 2556 ประสิทธิผลการป้องกนั
ปราบปรามแรงงานต่างดา้ว
หลบหนีเขา้เมืองของกองบงัคบั
การสืบสวน ส านกังานตรวจคน
เขา้เมือง 

6 สิงหาคม 2558 

    สิบต ารวจเอกหญิงสุวดี  แสงทอง 2556 การน านโยบายการป้องกนั
ปราบปรามองคก์รอาชญากรรม
ขา้มชาติไปปฏิบติัของด่าน
ตรวจคนเขา้เมือง ท่าอากาศยาน
กรุงเทพ กองบงัคบัการตรวจคน
เขา้เมือง๒ ส านกังานตรวจคน
เขา้เมือง 

2 กรกฎาคม 2558 

    นางภทัราวรรณ  แซ่ล้ี 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัระเบียบหาบเร่ แผง

14 มกราคม 2559 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

ลอยของเทศบาลต าบลบางเสา
ธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

    นายพทุธิพงษ ์ กระแสร์สุนทร 2556 ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ
ประชาชนของสถานีต ารวจภูธร
บางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จงัหวดั
สมุทรปราการ 

18 ธนัวาคม 2558 

    นายธนกฤต  แกว้เจริญ 2556 ประสิทธิผลการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร
ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

18 ธนัวาคม 2558 

    นายชูชีพ  ทองอร่าม 2556 ความสมัพนัธ์ของวฒันธรรม
องคก์ารกบัความผกูพนัองคก์าร
ของขา้ราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรบางเสาธง 

18 ธนัวาคม 2558 

    ร้อยต ารวจตรีรุ่งเพชร  คา้วตัถุ 2556 ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการต ารวจกองบงัคบั
การต ารวจสนัติบาล 3 

กองบญัชาการต ารวจสนัติบาล 

18 ธนัวาคม 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

    นายภีรพฒัน์  ชยัชนะ 2556 ประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ปราบปรามของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจภูธรบางเสาธง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

14 มกราคม 2559 

    ดาบต ารวจธนิตพงศ ์ ศกัด์ิบวรวชัร์ 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพติดของต ารวจภูธรบาง
เสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

14 มกราคม 2559 

    ร้อยต ารวจตรีวชัรพงศ ์ ประยงค์
เพช็ร์ 

2556 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเป็นอาสาสมคัรต ารวจ
ชุมชน สถานีต ารวจภูธรบางพลี 

18 ธนัวาคม 2558 

    ร้อยต ารวจโทสิทธ์ิทว ี ปัญญาคม 2556 การน าพระราชบญัญติัการ
ท างานของบุคคลต่างดา้ว 
พ.ศ.2551 ไปปฏิบติัศึกษา
เปรียบเทียบ สถานีต ารวจภูธร
บางพลี กบัสถานีต ารวจภูธร
บางเสาธง 

18 ธนัวาคม 2558 

    นายวนัชยั  นาคชาวนา 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อท าหนา้ท่ีอาสาสมคัรต ารวจ
ชุมชน สถานีต ารวจภูธรบางเสา

18 ธนัวาคม 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

ธง จงัหวดัสมุทรปราการ 
    ร้อยต ารวจตรีเลิศพงศ ์ เพชรกลุ

เศรษฐ ์

2556 ประสิทธิผลการบริหารงาน
โรงเรียนการดนตรีต ารวจกอง
สวสัดิการส านกังานก าลงัพล 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

14 มกราคม 2559 

    ร้อยต ารวจตรีสุวจิกัขณ์  ไตรสรณ
คมณ์ 

2556 ขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการ
ต ารวจชั้นประทวนของ สภ.

เมืองสมุทรสงคราม กบั สภ.

ลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

2 มิถุนายน 2559 

    ดาบต ารวจปริวฒัน ์ ยมรัตน์ 2556 การมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชน
ในการป้องกนัปัญหายาเสพติด
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม 

2 มิถุนายน 2559 

    ดาบต ารวจชาลี  บุญทว้ม 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมของสถานี
ต ารวจภูธรเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

7 กรกฎาคม 2559 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

    ร้อยต ารวจตรีธนญัชยั  ทา้ว
สมบูรณ์ 

2556 การน าพระราชบญัญติัจราจร
ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาปฏิบติั
ของสถานีต ารวจภูธรเมือง
สมุทรสงคราม จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

2 มิถุนายน 2559 

2 อ.ดร.สุรศกัด์ิ   โตประสี   นางสาววชุิตา  ยีภู่่ 2556 ขวญัและก าลงัใจของบุคลากร
ในกระทรวงวฒันธรรม 

14 มกราคม 2559 

    นางสาวศิริลกัษณ์  สุพรรณอาสน์ 2556 ความส าเร็จในการน านโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปี ไปปฏิบติัของ
โรงเรียนสงักดั
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
ส านกังานเขตธนบุรี 

14 มกราคม 2559 

    นายชาญยทุธ  ธนการ 2556 ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลใน
การจดัการโครงสร้างพ้ืนฐาน
กรณีศึกษา กองช่าง เทศบาล
เมืองลดัหลวง อ าเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

14 มกราคม 2559 

    ร้อยต ารวจเอกหญิงสุภาภรณ์  บุญ
ร่วม 

2556 ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการต ารวจด่านตรวจ
คนเขา้เมืองท่าอากาศยาน

4 ธนัวาคม 2557 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

กรุงเทพมหานคร 

 กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง
2 ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

    จ่าสิบต ารวจโฆษิต  สิงห์วเิศษ 2556 การบริหารสวสัดิการของ
ขา้ราชการต ารวจกองบงัคบัการ
ต ารวจตรวจคนเขา้เมือง ท่า
อากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ 

4 ธนัวาคม 2557 

    ดาบต ารวจนาวนิ  ฉตัรสกลุปัญญา 2556 ความสมัพนัธ์ของการ
บริหารงานกบัคุณภาพชีวติของ
ต ารวจตรวจคนเขา้เมืองสุวรรณ
ภูมิ 

8 มกราคม 2558 

    นางสาวพรพรรณ  ลีละสมวงษ ์ 2556 ความสมัพนัธ์ของธรรมาภิบาล
กบัประสิทธิผลในการ
บริหารงานของกรมพฒันาท่ีดิน 

แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร 

8 มกราคม 2558 

    จ่าสิบต ารวจหญิงณฏัฐา  มูลต๋า 2556 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดใน
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจตรวจคนเขา้เมืองสุวรรณ
ภูมิ 

2 กรกฎาคม 2558 

    ดาบต ารวจองัคะชิน  กลัยา 2556 การบริหารสวสัดิการของ 11 มิถุนายน 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

ต ารวจตรวจคนเขา้เมือง ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

    ดาบต ารวจสมชาย  ล้ิมตระกลู 2556 คุณภาพการใหบ้ริการ
ประชาชนทั้งระบบของด่าน
ตรวจคนเขา้เมือง ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

11 มิถุนายน 2558 

    ดาบต ารวจกิติพนัธ์  พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 

2556 ความสมัพนัธ์ของวฒันธรรม
องคก์ารกบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของขา้ราชการต ารวจ
ตรวจคนเขา้เมือง ด่านท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ส านกังานตรวจ
คนเมือง 

11 มิถุนายน 2558 

    สิบต ารวจโทหญิงสุวรรณา  

สุวรรณวชิิต 

2556 ความส าเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยข์องด่านตรวจ
คนเขา้เมืองท่าอากาศสุวรรณภูมิ 

2 กรกฎาคม 2558 

    สิบต ารวจเอกหญิงปทิตยา  ลีทช ์ 2556 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจคนเขา้เมือง 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

6 สิงหาคม 2558 

    ดาบต ารวจกิติ  พฒันนิติศกัด์ิ 2556 ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา
ด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

11 มิถุนายน 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

    ดาบต ารวจกรกฎ  โคตรพฒัน ์ 2556 ความไวว้างใจในองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจตรวจคนเขา้
เมือง ด่านท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ 

11 มิถุนายน 2558 

    ดาบต ารวจหญิงธิรดา  บวัทิม 2556 คุณภาพชีวติการท างานของ
ขา้ราชการต ารวจ สงักดักอง
บงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 2 
 

11 มิถุนายน 2558 

    นายพรเทพ  สายสินธ์ุ 2556 ความสมัพนัธ์ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยก์บั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน องคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ กรณีศึกษา เขต
การเดินรถท่ี ๕ 

14 มกราคม 2559 

    นายเจริญ  อู่งามสิน 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อท าหนา้ท่ีอาสาสมคัรต ารวจ
ชุมชน ของสถานีต ารวจนคร
บาลทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 

14 พฤษภาคม 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

    ดาบต ารวจเชาว ์ สุขเอ่ียม 2556 การน านโยบายการป้องกนัและ
ปราบปรามแรงงานต่างดา้วท่ี
ผิดกฎหมายมาปฏิบติัของสถานี
ต ารวจนครบาลดอนเมือง 

2 กรกฎาคม 2558 

    ดาบต ารวจวเิชษ  ทีฆายทุธสกลุ 2556 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจ
นครบาลดอนเมือง 

11 มิถุนายน 2558 

    ดาบต ารวจสญัญา  สุวรรณโชติ 2556 การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศของขา้ราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
ดอนเมือง 

2 กรกฎาคม 2558 

    ดาบต ารวจชูชาติ  ฉาบทบัทิม 2556 คุณภาพการใหบ้ริการของ
ขา้ราชการต ารวจสถานีต ารวจ 

นครบาลดอนเมือง 
 

11 มิถุนายน 2558 

    สิบต ารวจเอกหญิงนิราพร  จนัท
ประสาร 

2556 การบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของขา้ราชการต ารวจ
กองบงัคบัการอารักขาและ
ควบคุมฝงูชน 

2 กรกฎาคม 2558 

    สิบต ารวจเอกหญิงยภุาพร  โสม 2556 ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 2 กรกฎาคม 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

รักษ ์ ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ กองก ากบั
การควบคุมฝงูชน ๑ กองบงัคบั
การอารักขาและควบคุมฝงูชน 

    สิบต ารวจเอกรัชกร  วสิิทธ์ิ 2556 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 

ในสงักดักองก ากบัการฝ่าย
อ านวยการ กองบงัคบัการ
ต ารวจตระเวนชายแดนภาค๑ 

2 กรกฎาคม 2558 

    ดาบต ารวจพนมรัตน ์ ดาวลัย ์ 2556 ความรู้ความเขา้ใจในการสวม
หมวกนิรภยัของผูใ้ช้
รถจกัรยานยนต ์ กรณีศึกษา เขต
พ้ืนท่ีสถานีต ารวจนครบาล
ลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

2 กรกฎาคม 2558 

    ดาบต ารวจอรรถนนัต ์ ชาญกลา้ 2556 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบั
ประสิทธิผลองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจสถานีต ารวจ
นครบาลลุมพินี 

2 กรกฎาคม 2558 

    ดาบต ารวจสุรวฒิุ  นิลศกัด์ิ 2556 การน านโยบายการป้องกนัและ
ปราบปรามแรงงานต่างดา้วท่ี

2 กรกฎาคม 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

ผิดกฎหมายมาปฏิบติัของสถานี
ต ารวจนครบาลดอนเมือง 

    ดาบต ารวจเชิดชยั  ทองโคตร 2556 การบริหารงานดา้นสวสัดิการ
ของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจนครบาลดอนเมือง 

2 กรกฎาคม 2558 

    สิบต ารวจโทปณิธารณ์  ชยัชาญ
รัมย ์

2556 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
พระราชบญัญติัอาวธุปืนเคร่ือง
กระสุนปืนวตัถุระเบิด ดอกไม้
เพลิงและส่ิงเทียมอาวธุปืน 

พ.ศ.2490 ของขา้ราชการต ารวจ
กองบงัคบัการสืบสวน
สอบสวนกองบญัชาการต ารวจ
นครบาล 

2 กรกฎาคม 2558 

    นายพิทยา  รัตนวงศ ์ 2556 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจตรวจคนเขา้
เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 

๒ 

3 กนัยายน 2558 

    ร้อยต ารวจโทปริพล  นาคล าภา 2556 ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจสถานีภูธรบาง

18 ธนัวาคม 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

เสาธง 

    ร้อยต ารวจโทมาโนช  สิงหะบาล 2556 การบริหารงานดา้นสวสัดิการ
ของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจนครบาลดอนเมือง 

11 กมุภาพนัธ์ 2559 

    ร้อยต ารวจโทปรีดา  นคัเรศ 2556 ขวญัและก าลงัใจของขา้ราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรบางเสา
ธง 

18 ธนัวาคม 2558 

    นางลกัษมี  ทว้มชุมพร 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการขยะในเขต
เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอ
บางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

18 ธนัวาคม 2558 

    ร้อยต ารวจโทสุรัตศกัด์ิ  เสียบไธสง 2556 ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ป้องกนัปราบปราม
อาชญากรรม ของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจภูธรหนองแค จงัหวดั
สระบุรี 

18 ธนัวาคม 2558 

    นางสาวพรเพญ็  ล่ามกิจจา 2556 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรบางเสาธง อ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดั

18 ธนัวาคม 2558 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

สมุทรปราการ 

    นางสาวจตุพร  ล่ามกิจจา 2556 คุณภาพการใหบ้ริการของ
เทศบาลต าบลเนินสูง อ าเภอท่า
ใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 

18 ธนัวาคม 2558 

    ร้อยต ารวจโทนิพล  แกว้ขาว 2556 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการขยะในเขต
เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอ
บางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

11 กมุภาพนัธ์ 2559 

    นางสาววนัดี  ศรีสอาด 2556 คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ดา้นงานทะเบียนราษฎร์
เทศบาลต าบลบางเสาธง 

18 ธนัวาคม 2558 

    ร้อยต ารวจเอก อธิวฒัน์ ไตรกลัยา
พชัร์ 

2556 ภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ชุดปราบปรามยาเสพติด
ต ารวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 มกราคม 2559 

    จ่าสิบต ารวจนิติธร  ศรีภกัดี 2556 ประสิทธิผลการปฏิบติังานใน
งานปราบปรามอาชญากรรม
ของสถานีต ารวจภูธรบางพลี 

14 มกราคม 2559 

    ร้อยต ารวจตรีสุเทพ  บรรหาร 2556 ขวญัและก าลงัใจของขา้ราชการ
ต ารวจชั้นประทวน สถานี
ต ารวจนครบาลบางชนั 

14 มกราคม 2559 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ 
ท่ีปรึกษา จ านวนคุมวทิยานิพนธ์/ 

คน้ควา้อิสระ 
(ระบุช่ือนกัศึกษา) 

รหสันกัศึกษา 
ช่ือวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้

อิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมติัจาก 
สภามหาวิทยาลยั) 

วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้
อิสระ 

    ร้อยต ารวจโทอนุรักษ ์ จนัทร์ข า 2556 ความพึงพอใจของประชาชนท่ี
มีต่อการใหบ้ริการของสถานี
ต ารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

2 มิถุนายน 2559 

    นายศิวฤทธ์ิ  ไชยกมุาร 2556 คุณภาพการใหบ้ริการของ
สถานีต ารวจภูธรเมือง
สมุทรสงคราม จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

7 กรกฎาคม 2559 

    นายกรกฤต  เรืองสุวรรณ 2556 ความพึงพอใจในบริการของ
ผูป่้วยนอกโรงพยาบาลพระจอม
เกลา้จงัหวดัเพชรบุรี 

2 มิถุนายน 2559 
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แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 10 อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 
                ประจ าปีปฏิทนิ พ.ศ. 2558 กรณหีลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ช่ืองานวจิยั 
ระยะเวลาท าวจิยั  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ 

แหล่งทุน 

ภายใน ภายนอก 
1 อ.ดร.ศรัณย ์  ฐิตารีย ์ ความส าเร็จของการน านโยบายดา้น

สวสัดิการสงัคมไปปฏิบติัของเทศบาล
เมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบ 
ตอบรับตีพิมพ ์ปีการศึกษา 2557 

2557 10,000 - - 

2 อ.ดร.สุรศกัด์ิ   โตประสี ความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นอบรมเล้ียงดู
ท่ีมีต่อระดบัคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
รับตีพิมพ ์ปีการศึกษา 2557 

2557 10,000 - - 
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แบบรายงาน ตัวบ่งช้ี 1.1 ข้อ 12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพือ่การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตรทุกคร้ัง 

  Hu-MPA ………. (บนัทึกการ
ประชุม) 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุ
สาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

มีรายละเอียดของหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต(หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 
2555)  ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ และไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา  ในการประชุม คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

  Hu-MPA ……….  

3. มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 และ 
อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

มีรายละเอียดของรายวชิาตามแบบ มคอ. 3 ครบทุกรายวชิา และน าส่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ไดก่้อนการเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

  Hu-MPA ………เล่ม มคอ.3) 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนใหค้รบทุกรายวชิา 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิาตามแบบ มคอ. 5 ครบทุกรายวชิา และน าส่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ไดไ้ม่เกินระยะเวลา 30 วนั   

  Hu-MPA ………. (มคอ.5 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัปีการศึกษา 

เม่ือส้ินปีการศึกษา 2557 ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ 7 และน าส่งคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ไดไ้ม่เกินระยะเวลา 60 วนั  

  Hu-MPA ………. 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในมคอ .3 และ

มีผลการด าเนินงานทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี

  Hu-MPA ………. (รายงานผล
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลกัฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มคอ. 4 (ถา้มี  ) อยา่งนอ้ยร้อยละ  25 ของรายวชิา
ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

การศึกษา 2557  ทวนสอบปี 2556-57) 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อน าผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ในปี 
2556 มาใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอนในปี 2557 

  Hu-MPA ………. 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 

อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศจากมหาวทิยาลยัและไดรั้บค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอนจากคณาจารยข์องสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

  Hu-MPA ………. 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทาง
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง 

อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ
หน่ึงคร้ัง 

  Hu-MPA ………. 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
(ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการสอนทุกคน ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพ  

  Hu-MPA ………. โอ๋อบรมหา
หลกัฐาน 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/
บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

นกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่มีระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต(หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555)   เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

  Hu-MPA ………. 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ
บณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน
เตม็ 5.0 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีระดบัความพึงพอใจต่อบณัฑิตใหม่ของหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต(หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555)   
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

  Hu-MPA ………. 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu-MPA 1.1-1 มคอ. 2 
Hu-MPA 1.1-2  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษหลงัปี 2557 
Hu-MPA 1.1-3 หนงัสือรับรองการลงตีพิมพง์านวจิยัของกรรมการและคณาจารยทุ์กคน 
Hu-MPA 1.1-4 เอกสารอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีรับผดิชอบวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
Hu-MPA 1.1-5 หนงัสือ สกอ. รับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร 
Hu-MPA 1.1-6   ส าเนา มคอ. 5 
Hu-MPA 1.1-7   รายงานการประชุม 
Hu-MPA 1.1-8   ส าเนาหนงัสือน าส่งแบบ มคอ. 3 
HuMPA 1.1-9   ก าหนดการโครงการปฐมนิเทศ และค าสั่งไปราชการอาจารยใ์หม่ 
Hu-MPA 1.1-10   รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานของผลการ

เรียนรู้ 
Hu-MPA 1.1-11   ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อเพิ่มศกัยภาพการเขา้สู่ต าแหน่งทาง

วชิาการและงานวจิยัและค าสั่งไปราชการ 
Hu-MPA 1.1-21   บญัชีสรุปคะแนนระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพหลกัสูตร  
Hu-MPA 1.1-22   บญัชีสรุปคะแนนระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งช้ี 1.1 การก ากบัมาตรฐาน 
ตวับ่งช้ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1.1 

บณัฑิตศึกษา 12 ขอ้ 12  ขอ้ 
  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี ้

การบริหารอาจารย์ 

2.1  การบริหารและพฒันาอาจารย์ (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์ 

ตวัช้ีวดัท่ี 4.1 การบริหารอาจารย)์ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส ารวจ/ วเิคราะห์อตัราก าลงั 

ระยะเวลา 5 ปี 

ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

ก าหนดคุณสมบติัประจ าต าแหน่งตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรและเกณฑ์

มหาวทิยาลยั 
 

 

ประกาศรับสมคัรอาจารยต์ามระเบียบ
มหาวทิยาลยั 

 

คดัสรรบุคลากรโดยใชก้ระบวนการ 
ตามประกาศรับสมคัร 

 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

จดัการความรู้ 

ประกาศผลผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกและ 

ก าหนดวนัรายงานตวั 
 

มีอตัราก าลงัเพียงพอ 

 
ผา่น
นน 
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ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส ารวจ/ วเิคราะห์ 

ภาระงานและอตัราก าลงั 

ระยะเวลา 5 ปี 

ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

จดัท าแผนบริหารอาจารยใ์หเ้ป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง

ดา้นภาระงานอาจารย ์

เกณฑก์ารประเมินการปฏิบติังาน 

 

 

ด าเนินการตามแผน 
 

ควบคุม 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

จดัการความรู้ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
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ระบบและกลไกการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจ/ วเิคราะห์ 

ความตอ้งการไดรั้บการพฅันา 
ส่งเสริมขแงอาจารยฃื 

ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

จดัท าแผนพฒันาอาจารยร์ะยะกลาง
ยาว 

รายบุคคล 

จดัท าแผนงบประมาณในการพฒันา 

 

ด าเนินการตามแผน 
 

ควบคุม 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

จดัการความรู้ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ 

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  มหาวทิยาลยัร่วมกบัหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มีการด าเนินการคดัเลือกเพื่อรับอาจารย์

ผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ทางวชิาการตรงตามความตอ้งการของหลกั

สุตรเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตามท่ีก าหนดใน มคอ.2 (Hu-MPA 4.1-1) 

(Hu-MPA 4.1-2) ดงัน้ี 

1. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรไดร่้วมกนัประชุมหารือเพื่อรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

เพิ่มข้ึนจ านวน 1 คนเพื่อทดแทน รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ท่ีลาออกไป ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้

รับ ดร.สุวนิยั เกิดทบัทิม ทดแทนเน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การสอนทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์

ของสาขารัฐประศาสนศาสตร์มาอย่างยาวนาน ประกอบกับคุณวุฒิทางการศึกษาก็ตรงตามความ

ตอ้งการของหลกัสูตร และสามารถปฏิบติังานทดแทน รศ.ดร.สุรินทร์ฯ ไดท้นัที เน่ืองจากมีขอ้ก าหนด

ส าคญัประการหน่ึงของ สกอ.วา่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมาทดแทนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเดิมตอ้ง

เขา้มาภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั  

2. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรแจง้ให้มติท่ีประชุมแก่บณัฑิตวิทยาลยั คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัเพื่อทราบ ก่อนน าเสนอเขา้สู่ท่ีประชุมของสภามหาวทิยาลยัเพื่อท าค าสั่ง

แต่งตั้งให ้ดร.สุวนิยัฯ เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ 

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

3. มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งให้ ดร.สุวินัยฯ ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

หลงัจากท่ี ดร.สุวินยัฯ ไดท้  าการสอนมา 1 ภาคการศึกษา หลกัสูตรไดจ้ดัท าการส ารวจความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาดา้นผูส้อนก็พบวา่มีคะแนนความพึงพอใจในระดบัดี 

การบริหารอาจารย ์ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพื่อหารือเก่ียวกบัการบริหารอาจารยใ์ห้เหมาะสมกับ

ความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ เพื่อน ามาประกอบการจดัตารางการเรียนการสอนในแต่ละภาค

การศึกษาใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคการศึกษา การก าหนดภาระการเป็นท่ีปรึกษาให้

สอดคลอ้งกบัภาระงานและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการท าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รวมถึง

การติดตามการส่งผลการเรียนการสอนใหต้รงต่อก าหนดเวลา (Hu-MPA 4.1-3) 

การส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรสนบัสนุนให้คณาจารยเ์ขา้รับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ 

วสิัยทศัน์ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทางวชิาการ รวมถึงการน าเสนอผลงานทางวชิาการทั้งระดบัชาติ

หรือนานาชาติ อนัเป็นการด าเนินการตามนโยบายของมหาวทิยาลยัในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

ของอาจารย ์ ตลอดจนเพื่อรองรับการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน โดยไดรั้บการสนบัสนุน

จากหลกัสูตร (Hu-MPA 4.1-4) ดงัน้ี 

1. จากการประชุมของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรท าให้พบปัญหาหลายประการด้านการท า
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ 

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

ผลงานทางวิชาการเน่ืองจากต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนท่ีต้องการความรู้ความเข้าใจเป็นการ

เฉพาะเจาะจง จึงส่งผลท าให้คณาจารยเ์กิดความลงัเลทั้งเร่ืองหัวขอ้งานวิจยั รูปแบบการเขียนต ารา  

เอกสารประกอบการสอน 

2. ท่ีประชุมจึงมีมติให้แกปั้ญหาโดยการร่วมกบัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จดัท าระบบพี่

เล้ียงในการท าผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนช่วยเหลืออ านวยความสะดวก

ตลอดจนแกข้อ้ขดัขอ้งต่างๆแก่คณาจารย ์รวมถึงมีการสนบัสนุนทุนวิจยัแก่คณาจารยเ์พื่อสนบัสนุนให้

เกิดงานวจิยัในวงท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

3. ภายหลงัการน าระบบพี่เล้ียงมาใชใ้นการแกปั้ญหาการท าผลงานทางวิชาการท าให้พบวา่เกิดความ

คืบหน้าในการจดัท าผลงานทางวิชาการของคณาจารยใ์นหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต

เพิ่มข้ึน ถือวา่เป็นการด าเนินการงานท่ีประสบผลส าเร็จในระดบัตน้เป็นอยา่งดี 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu-MPA 4.1-1 มคอ.2  
Hu-MPA 4.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
Hu-MPA 4.1-3 รายงานการประชุม 
Hu-MPA 4.1-4 ประกาศนียบตัร 

 

ผลการประเมินตนเอง 2.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหาร

อาจารย ์  ตวัช้ีวดัท่ี 4.1 การบริหารอาจารย)์ 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       

 

2.2 คุณภาพอาจารย์ (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์  ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพ

อาจารย)์ 

(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาเอก 

(สูตรการค านวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

5 คะแนน 

 

หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก ก าหนดดังนี้ 

หลกัสูตรปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 20 

หลกัสูตรปริญญาโท คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 60 

หลกัสูตรปริญญาเอก คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 100 
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สูตรการค านวณค่าคะแนน 

คะแนนท่ีได=้ ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก x 5 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็5 

แบบรายงาน 

ที่ ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตรี โท เอก 
น้อยกว่า 6 

เดอืน 

6เดอืนขึน้ไปแต่

ไม่ถึง 9 เดอืน 

มากกว่า 9 

เดอืน 

1. ดร.สุรศกัด์ิ        โตประสี       

2. ดร.ศรัณย ์         ฐิตารีย ์       

3. รศ.ดร.สมพร    เฟ่ืองจนัทร์       

4. ดร.สุวนิยั          เกิดทบัทิม       

5. ดร.ทชัชญา       วรรณบวรเดช       

กรณีอาจารยท่ี์รับเขา้มาปฏิบติังานใหม่ ใหพ้ิจารณาระยะเวลาการปฏิบติังาน  

(เป็นข้อมลูท่ีสอดคล้องกับข้อมลูอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหมวดท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป) 

(2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งวชิาการ (ผศ. ,รศ. ,ศ.) 

1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งวชิาการ 1 คน 

2. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 5 คน 

                                คิดเป็นร้อยละ 16 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารยท่ี์มีต าแหน่งวชิาการ 

(สูตรการค านวณตามท่ีระบุในหมายเหตุ) 

1 คะแนน 

 

หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่ีต าแหน่งวชิาการ ก าหนดดังนี้ 

หลกัสูตรปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 60 

หลกัสูตรปริญญาโท คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 80 

หลกัสูตรปริญญาเอก คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 100 
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สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได=้ ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งวชิาการ x 5 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต าแหน่งวชิาการท่ีก าหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็5 

 

 

แบบรายงาน 

ที่ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งวชิาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ผศ. รศ. ศ. 
น้อยกว่า 

6 เดอืน 

6 เดอืนขึน้ไปแต่

ไม่ถึง 9 เดอืน 

มากกว่า 9 

เดอืน 

1. ดร.สุรศกัด์ิ     โตประสี       

2. ดร.ศรัณย ์       ฐิตารีย ์       

3. รศ.ดร.สมพร   เฟ่ืองจนัทร์       

4. ดร.สุวนิยั         เกิดทบัทิม       

5. ดร.ทชัชญา      วรรณบวรเดช       

กรณีอาจารยท่ี์รับเขา้มาปฏิบติังานใหม่ ใหพ้ิจารณาระยะเวลาการปฏิบติังาน  

(เป็นข้อมลูท่ีสอดคล้องกับข้อมลูอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหมวดท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu-MPA 4.2-1 มคอ.2 

 

(3) ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ค่าน ้าหนกั ระดบัคุณภาพ 
จ านวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

น ้าหนกั 

0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

1 0.20 
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ค่าน ้าหนกั ระดบัคุณภาพ 
จ านวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

น ้าหนกั 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี

ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร 

  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

7 0.60 

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบนั

น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีออก

ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1 0.80 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.

2556  
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ค่าน ้าหนกั ระดบัคุณภาพ 
จ านวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

น ้าหนกั 

- ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

- ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้ าเนินการ 

- ผลงานค้นพบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 

- ต าราหรือหนงัสือท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วชิาการแลว้ 

- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง

วชิาการ 

รวม 8 5.2 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 5  คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ร้อยละ 65 

คะแนนท่ีได ้ 5 คะแนน 
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แบบรายงานผลงานทีไ่ด้รับการยอมรับและเผยแพร่ในปีการศึกษาทีรั่บการประเมิน 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร ผลงานวชิาการ 
ค่าน า้หนัก

ของผลงาน 

1 ดร.สุรศกัด์ิ  โตประสี ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดูท่ีมีต่อ

ระดบัคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตมหาวทิยาลยัราชภฎั

บา้นสมเด็จเจา้พระยา 

0.60 

2 ดร.ศรัณย ์    ฐิตารีย ์ ความส าเร็จของการน านโยบายดา้นสวสัดิการสังคมไป

ปฏิบติัของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 

0.60 

3 รศ.ดร.สมพร  เฟ่ืองจนัทร์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวทิยาลยัราช

ภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

0.60 

4 ดร.สุวนิยั  เกิดทบัทิม 1. เอกสารการประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั

ระดบัชาติ 

2. การจดัการความรู้สู่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองการท าลูก

แป้งขา้วหมาก 

3.ศูนยก์ารเรียนรู้ปราชญช์าวบา้นดา้นเกษตรกรรมเพื่อ

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

4.ความหลากหลายทางชีวภาพของขา้วหมากเพื่อ

เศรษฐกิจชุมชน 

0.20 

 

0.60 

 

0.60 

 

0.80 

5 ดร.ทชัชญา วรรณบวรเดช ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ

เทศบาลต าบลแพรกษาตามตวัช้ีวดัธรรมาภิบาล 

0.60 

 

กรณีเป็นผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์ห้รายงานขอ้มูลในลกัษณะการเขียนบรรณานุกรมหรือการ

เขียนเอกสารอา้งอิงทางวิชาการ  คือ ระบุช่ือเจา้ของผลงาน  ช่ือผลงาน  ปีท่ีพิมพ ์  แหล่งตีพิมพ ์ (กกอ.ใน

การประชุมคร้ังท่ี 12/2554 เม่ือวนัท่ี 17 พ.ย.54) 
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ที่ ช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน 
ว/ด/ป ที่

ตีพมิพ์ 
แหล่งทีต่ีพมิพ์ 

ค่า

น า้หนัก 

1. ดร.สุวนิยั  เกิดทบัทิม ศูนยก์ารเรียนรู้กสิกร

ธรรมชาติมาบเอ้ือม 

24 มกราคม 

2558 

มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  020 

2. ดร.สุวนิยั  เกิดทบัทิม การจดัการความรู้สู่ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินเร่ืองการท าลูกแป้ง

ขา้วหมาก 

กรกฎาคม 

2557 

มหาวทิยาลยัราชภฎั

พระนคร 

0.60 

3. ดร.สุวนิยั  เกิดทบัทิม ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของขา้วหมากเพื่อเศรษฐกิจ

ชุมชน 

 มหาวทิยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒประสาน

มิตร 

0.80 

4 ดร.สุวนิยั  เกิดทบัทิม ศูนยก์ารเรียนรู้ปราชญ์

ชาวบา้นดา้นเกษตรกรรมเพื่อ

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

2554 วารสารวชิาการคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

0.60 

5 ดร.สุรศกัด์ิ โตประสี ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้น

การอบรมเล้ียงดูท่ีมีต่อระดบั

คุณธรรมจริยธรรมของนิสิต

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้น

สมเด็จเจา้พระยา 

กรฎาคม 

2558 

วารสารสารสนเทศ

ทางวชิาการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

บา้นสมเด็จเจา้พระยา 

0.60 

6 ดร.ศรัณย ์  ฐิตารีย ์ ความส าเร็จของการน า

นโยบายดา้นสวสัดิการสังคม

ไปปฏิบติัของเทศบาลเมือง

ประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 

กรกฎาคม 

2558 

วารสารสารสนเทศ

ทางวชิาการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

บา้นสมเด็จเจา้พระยา 

0.60 

7 รศ.ดร.สมพร  

เฟ่ืองจนัทร์ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของนิสิตมหาวทิยาลยัราชภฏั

บา้นสมเด็จเจา้พระยา 

กรกฎาคม 

2558 

วารสารสารสนเทศ

ทางวชิาการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

บา้นสมเด็จเจา้พระยา 

0.60 
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8 ดร.ทชัชญา  วรรณบวร

เดช 

ความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการใหบ้ริการของเทศบาล

ต าบลแพรกษาตามตวัช้ีวดั

ธรรมาภิบาล 

กรกฎาคม 

2558 

วารสารสารสนเทศ

ทางวชิาการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

บา้นสมเด็จเจา้พระยา 

0.60 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu-MPA 4.2-2 ประกาศนียบตัรการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ 
Hu-MPA 4.2-3 หนงัสือตอบรับการลงบทความ 
Hu-MPA 4.2-3 การจดัการความรู้สู่ภูมิปัญญาการท าลูกแป้งขา้วหมากในเขตการปกครองของประเทศไทย 

 

(4)  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างองิในฐานข้อมูล TCI 

และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 

การนับบทความท่ีได้รับการอ้างอิง พิจารณาจาก 

1.นับบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีตีพิมพ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 (5ปี ย้อนหลัง) 

2.นับเฉพาะบทความท่ีถกูอ้างอิง (อย่างน้อย 1 คร้ัง รวมท้ังการอ้างอิงตนเอง) 

จ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง  (5ปียอ้นหลงั) - บทความ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด - คน 

คิดเป็นสัดส่วน  - สัดส่วน 

ค่าคะแนน - คะแนน 
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หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินก าหนดดังนี ้ 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเตม็ 5 2.5 ข้ึนไป 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ คะแนนเตม็ 5 3.0 ข้ึนไป 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเตม็ 5 0.25 ข้ึนไป 

 

สูตรการค านวณ 

 

แบบรายงาน 

ท่ี รายช่ืออาจารย ์
บทความท่ีไดรั้บ

การอา้งอิง 

จ านวนคร้ังท่ี

ไดรั้บการ

อา้งอิง 

ฐานขอ้มูล 

ว/ด/ป ท่ีไดรั้บ

การอา้งอิง 

1.      

2.      

2.3 ผลทีเ่กดิขึน้กบัอาจารย์ (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์  ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ี

เกิดกบัอาจารย)์ 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อมูล 

ปี 

(ข้อมูลจากปีทีเ่ปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 
ปัจจุบัน ข้อมูลคู่เทียบ (ถ้ามี) 

2555 2556 2557 2558  

อตัราการคงอยูข่องอาจารย ์ 5 5 5 5  

ความพึงพอใจของอาจารย ์ 3.4 3.5 3.6 3.7  

 

 

 

คะแนนท่ีได ้= 

อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่อจ านวนหลกัสูตร 

x 5 อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ี

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
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อธิบายรายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 

1.รายงานผลการด าเนินงานในบางเร่ือง 2.รายงานผลการด าเนินงานครบ

ทุกเร่ือง 3.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีในบางเร่ือง 

4.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีทุกเร่ือง 5.มีผลการด าเนินงานโดดเด่น) 

อตัราการคงอยูข่องอาจารย ์ หลกัสูตรมีการส ารวจอตัราการคงอยูข่องอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรซ่ึง

ปรากฎวา่คงอยูค่รบถว้น และเห็นควรขอรับการจดัสรรอาจารยเ์พิ่มเติมเพื่อ

รองรับการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร รวมถึงใหเ้หมาะสมกบัปริมาณ

นกัศึกษาท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน(Hu-MPA 4.3-1)  

ความพึงพอใจของอาจารย ์ หลกัสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารยต่์อการบริหารจดัการ

หลกัสูตรทุกส้ินปีการศึกษา โดยผลการส ารวจอยูใ่นเกณฑดี์ (Hu-MPA 

4.3-2)  

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu-MPA 4.3-1 ตารางแสดงขอ้มูลอตัราก าลงัคงอยูข่องอาจารยผ์ูส้อน 
Hu-MPA 4.3-2 แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจ 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 2.3 ผลทีเ่กดิขึน้กบัอาจารย์ (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์  ตวั

บ่งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย)์ 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑติ 

ข้อมูลนักศึกษา  

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใชห้ลกัสูตร) 

จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่(จ  านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554 12 9 9 9 0 

2555  40 33 33 0 

2556   63 55 0 

2557    29 29 

2558 - - - - - 

 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เร่ิมเปิดรับนกัศึกษาตั้งแต่

ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2558 มี 2 ประการ คือ  

1. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีรับเขา้ในปีการศึกษา 2556 (นกัศึกษารหัส 56) และท่ี

รับเขา้ในปีการศึกษา 2557 (นกัศึกษารหสั 57) ลดลงระหวา่งปีการศึกษา 2556-2557 คือ มหาวิทยาลยัปิดการ

เรียนการสอนนอกท่ีตั้ งท าให้นักศึกษาไม่สามารถมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยได้เพราะปัญหาค่าใช้จ่ายการ

เดินทางและระยะทางท่ีห่างไกล จากท่ีท างาน 

2. ปัจจยัด้านการงดส่งเสริมให้ทุนการศึกษาต่อขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินแก่พนกังานซ่ึง

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตมีกลุ่มผูส้นใจศึกษาต่อเป็นขา้ราชการและพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน

เป็นกลุ่มใหญ่ ท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีรับเขา้ในปีการศึกษา 2556 (นกัศึกษารหสั 57) ลดลงเม่ือ

เปรียบเทียบกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีรับเขา้ในปีการศึกษา 2556 (นกัศึกษารหัส 56) และประกอบกบัการขาด

การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรในเชิงรุกและกวา้งท าให้ส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองถึงปีการศึกษา 2558 ท่ีไม่มี

จ  านวนผูส้มคัรเขา้รับการศึกษา  

เม่ือเปรียบเทียบจ านวนนกัศึกษาท่ีรับเขา้ ในแต่ละปีการศึกษา ระหวา่งปีการศึกษา 2555-2558 กบั

แผนการรับเขา้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ปรากฏวา่มีจ านวนนอ้ยกวา่แผนการรับท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ 
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ระบบกลไกการรับนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

จดัท าคู่มือการสมคัรเรียน,แผน่พบั 
และเอกสาร ประชาสมัพนัธ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ประชุมก าหนดจ านวนรับนกัศึกษา 

เสนอร่าง แผนการรับนกัศึกษาต่อ
กรรมการ เพ่ือพิจารณาตามล าดบั 

มหาวิทยาลยัประกาศ 

รับนกัศึกษา 

รับสมคัร 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ 

สอบคดัเลือกตามเกณฑ ์

ประกาศผลสอบ 

รายงานตวั
นกัศึกษาใหม่ 

 

สรุปรายงานจ านวนนกัศึกษาท่ี
รายงานตวัเสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั 

กรรมการบริหารวิชาการ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

กรรมการสภาวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

1. จัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ์การรับ
นกัศึกษาฯ 

2. เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั 

1. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น 

2. สอบสมัภาษณ์ 

จดัการความรู้ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
(BP) 

ปรับปรุงผล
การด าเนินงาน 
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3.1 การรับนักศึกษา (ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา  ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนกัศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

การรับนกัศึกษา 1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประชุมเตรียมการรับนกัศึกษาใหม่ ( Hu-MPA 3.1-1 , 

Hu-MPA 3.1-2) ดงัน้ี 

1.1 ทบทวนปัญหาอุปสรรคในกระบวนการคดัเลือกนกัศึกษาในปีการศึกษา 

2557 ท  าให้พบว่ามีผู ้สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิตนอ้ยลง เน่ืองจากสองสาเหตหลกัคือ การขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีในเชิง

รุก และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทัว่ถึง ประกอบกับการท่ีภาครัฐงดสนับสนุน

งบประมาณการให้ทุนการศึกษาแก่ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ซ่ีงคนกลุ่มน้ีถือเป็น

กลุ่มเป้าหมายหลกัของหลกัสูตรตั้งแต่เปิดท าการเรียนการสอน  

1.2 ท่ีประชุมจึงมีมติใหมี้การท าการประชาสัมพนัธ์ผา่นหลากหลายช่องทาง

ทั้งทางตรงผ่านแผ่นพบัโฆษณา และผ่านส่ือออนไลนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผูท่ี้

สนใจ  

1.3 พิจารณาหลักสูตรฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และนโยบายของมหาวทิยาลยั  

1.4 ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ

คดัเลือก  เป็นตน้  

2. สาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจดัการสมยัใหม่ร่วมกบัคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ และ มหาวิทยาลยั ด าเนินการคดัเลือกนกัศึกษาใหม่ ( Hu-MPA 

3.1-3 )  

3. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประชุมประเมินผลกระบวนการคดัเลือกนกัศึกษาใหม่ 

สรุปปัญหาอุปสรรคการและพฒันาแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงส าหรับการ

คดัเลือกนักศึกษาในปีต่อไป ( Hu-MPA 3.1-4 ) ผลจากการประชุมพบว่าในปี

การศึกษา 2558 ไม่มีผูส้นใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

มหาบณัฑิต ท าให้ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเห็นควรตอ้งเร่งปรับปรุงเร่ืองการประชุม

สัมพนัธ์หลกัสูตรใหแ้พร่หลายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน เพื่อจะไดเ้พิ่มช่อง

ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรและเพิ่มจ านวนผูส้มคัรเขา้เรียนในปี

การศึกษา 2559 

การเตรียมความ

พร้อมก่อนเขา้

ศึกษา   

จากการประชุมหารือดา้นการเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศึกษาก่อนเขา้เรียนท าให้

พบว่านักศึกษาในปีการศึกษา 2557 แตกต่างจากนกัศึกษารุ่นก่อนท่ีเกือบทั้งหมด

เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถ่ิน ในขณะท่ีนักศึกษาปี

การศึกษา 2557 เป็นบณัฑิตจบใหม่ในระดบัปริญญาตรีดงันั้น หลกัสูตรจึงเห็นควร

ด าเนินการดงัน้ี 

- เตรียมความพร้อมโดยการให้นกัศึกษาเขา้ร่วมรับฟังการช้ีแจงเร่ืองการเรียน

การสอนในระดบับณัฑิตศึกษา ซ่ึงนอกจากตอ้งสามารถคน้หาองค์ความรู้เพิ่มเติม

นอกห้องเรียนไดด้ว้ยตนเองแลว้ยงัตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ

ในการเรียนอยา่งสูง  

- จดัท าตารางเวลาท่ีนักศึกษาสามารถเขา้พบอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร หรือ

ผูส้อนได ้เพื่อสอบถามป ญหา ขอ้สงสัยท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน 

- ช้ีแจงเร่ืองส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ดา้นต่างๆทั้งในส่วนท่ีเป็นของหลกัสูตร 

หรือท่ีใชร่้วมกบัมหาวิทยาลยั เช่น ห้องสมุด ห้องสันทนาการและสืบคน้ ห้องสมุด

เฉพาะดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นตน้ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu-MPA 3.1-1 มคอ. 2 

Hu-MPA 3.1-2 รายงานการประชุม 
Hu-MPA 3.1-3 ค าสั่งมหาวทิยาลยั  และ ก าหนดการคดัเลือก 

Hu-MPA 3.1-4 รายงานการประชุม 
Hu-MPA 3.1-5 มคอ. 2 

Hu-MPA 3.1-6 รายงานการประชุม 
Hu-MPA 3.1-7 สรุปรายงานโครงการปฐมนิเทศ และภาพถ่าย 
Hu-MPA 3.1-8 รายงานการประชุม 

 

ผลการประเมินตนเอง 3.1 การรับนักศึกษา(ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา   ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 การ

รับนกัศึกษา) 

 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       
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3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา(ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา   ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 การ

ส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา) 

ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและแนะแนว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนระบบการควบคุมดูแลการใหค้  าปรึกษา 

เสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษานิสิตนกัศึกษาใหม่ 

ค าสัง่แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษาประกาศช่องทางส่ือสารกบันิสิต 

จดัการความรู้ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
 

ประเมินผลกระบวนการใหค้  าปรึกษา 

ปรับปรุงผล
การด าเนินงาน 

ด าเนินการใหค้  าปรึกษานิสิตอยา่งต่อเน่ือง 
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ระบบการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมวางแผนเตรียมใหบ้ริการการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
แก่นกัศึกษา 

-หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
-สถาบนัภาษา 
-หอ้งสมุดสาขาวชิารัฐ
ประศาสนสศาสตร์ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
 

ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

แจง้ช่องทางการรับบริการการเรียนรู้ดว้ยตนเองแก่
นกัศึกษา 

 

 

ใหบ้ริการศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองแก่นกัศึกษา อาจารย ์
และบุคลากร 

-แบบส ารวจ 
-แบบสมัภาษณ์ 
 

ประเมินผล 
 

จดัการความรู้ 
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ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

การควบคุมการดูแล

การใหค้  าปรึกษา

วชิาการและแนะแนว

แก่นกัศึกษาในระดบั

ปริญญาโท 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทบทวนระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้

ค  าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา ในปีการศึกษา 2557  ( Hu-MPA 

3.2-1)  

2. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประชุมร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนพิจารณา ดงัน้ี  

2.1 ศึกษาคู่มือการใชร้ะบบการใหค้  าปรึกษาวชิาการ (Hu-MPA 3.2-2) 

ก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิานโยบาย

สาธารณะและการจดัการสมยัใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 (Hu-

MPA 3.2-3)  

2.2 มีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษา

กบันิสิต อาทิ Face book,  Line, E-mail โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 (Hu-MPA 3.2-4)  

3. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยามีค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

(Hu-MPA 3.2-5)  

4. สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจดัการสมยัใหม่มีการด าเนินการแจก

คู่มือการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  แก่นกัศึกษาใหม่ท่ีรับเขา้ในปีการศึกษา 

2557 ( Hu-MPA 3.2-6 ) 

5. ดา้นการควบคุมดูแลการจดัท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ อาจารยป์ระจ า

หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือเร่ืองการควบคุมดูแลการจัดท า

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แก่นกัศึกษา ท าให้พบประเด็นปัญหาวา่เดิมก่อน

ปีการศึกษา 2557 หลกัสูตรได้ก าหนดให้นกัศึกษาท าวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ผลท่ีเกิดข้ึนคือนักศึกษาไม่

สามารถท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไดท้นัตามก าหนดเวลา จึงส่งผลให้

การจบการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ท่ีประชุมจึงมีมติให ้
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี) 

- เล่ือนการจดัท าวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหเ้ร็วกวา่เดิมหน่ึงภาค

การศึกษาเพื่อเพิ่มเวลาในการจดัท าวทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

- ผลท่ีปรากฏคือ นกัศึกษาจบตามเกณฑเ์วลาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร

แสดงใหเ้ห็นวา่การเล่ือนการจดัท าวทิยานิพนธ์หรือ สารนิพนธ์ใหเ้ร็ว

ข้ึนส่งผลต่อการจบการศึกษาตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีก าหนด 

การควบคุมระบบการ

ดูแลการใหค้  าปรึกษา

วทิยานิพนธ์ในระดบั

บณัฑิตศึกษา 

          หลกัสูตรมีการควบคุมระบบการดูแลให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบั

บณัฑิตศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการจดัท าวิทยานิพนธ์โดย

การติดตามความคืบหน้าเพื่อขอรับค าปรึกษาตามท่ีปรากฎในสมุดบนัทึกการ

ติดตามและการใหค้  าปรึกษา สารนิพนธ์ วทิยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั 

( Hu-MPA 3.2-9 ) 

การพฒันาศกัยภาพ

นกัศึกษาและการ

เสริมสร้างทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 

1. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตร่วมกบัส านกังานบณัฑิตวิทยาลยั
จดัโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อพฒันาศกัยภาพด้านปัญญา ด้าน
ความรับผิดชอบและความสัมพนัธ์ร่วมกับผูอ่ื้น และด้านคุณธรรม ( Hu-
MPA 3.2-10) 

2. สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจดัการสมยัใหม่มีการก าหนดรายวิชา
คอมพิวเตอร์ และภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษาในหลกัสูตร เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของนักศึกษาด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษา
องักฤฃา รวมถึงเป็นการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ( Hu-
MPA 3.2-11) 

3. สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ด้านวิถีชีวิต สังคม ชุมชนทอ้งถ่ินนอกชั้นเรียน
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาระบบการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมไทย แก่นกัศึกษา ( Hu-MPA 3.2-12) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu-MPA 3.2-1 รายงานการประชุม 
Hu-MPA 3.2-2 สมุดบนัทึกการติดตามและการใหค้  าปรึกษา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎี

นิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั 
Hu-MPA 3.2-3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Hu-MPA 3.2-4 ภาพตวัอยา่งการให้ค  าปรึกษาทาง Social Media 
Hu-MPA 3.2-5 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Hu-MPA 3.2-6 คู่มือการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
Hu-MPA 3.2-7 โครงการปฐมนิเทศ 2557 และภาพถ่าย 
Hu-MPA 3.2-8 ภาพตวัอยา่งการให้ค  าปรึกษาทาง Social Media 
Hu-MPA 3.2-9 สมุดบนัทึกการติดตามและการใหค้  าปรึกษา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎี

นิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั 
Hu-MPA 3.2-10 โครงการปฐมนิเทศ 2557 และภาพถ่าย 
Hu-MPA 3.2-11 มคอ.3 รายวชิาคอมพิวเตอร์ระดบับณัฑิตศึกษา 
Hu-MPA 3.2-12 ภาพกิจกรรม 

 

ผลการประเมินตนเอง 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา(ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา   ตวั

บ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       
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3.3   ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา(ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา  ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกบั

นกัศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูล 

ปี 

(ข้อมูลจากปีทีเ่ปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 
ปัจจุบัน ข้อมูลคู่เทียบ (ถ้ามี) 

2555 2556 2557 2558  

อตัราการคงอยู*่  

( Hu-MPA 3.3-1 ) 

7 8 29 44  

การส าเร็จการศึกษา  

( Hu-MPA 3.3-2 ) 

33 55 0 0  

ความพึงพอใจและผลการ

จดัการขอ้ร้องเรียนของ

นกัศึกษา 

( Hu-MPA 3.3-3 ) 

 3.5 3.62 3.87  

หมายเหตุ*ขอ้มูลอตัราการคงอยู ่รวมจ านวนนกัศึกษาในหลกัสูตรก่อนหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดว้ย 

 

อธิบายรายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 

1.รายงานผลการด าเนินงานในบางเร่ือง 2.รายงานผลการด าเนินงานครบทุก

เร่ือง 3.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีในบางเร่ือง 

4.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีทุกเร่ือง 5.มีผลการด าเนินงานโดดเด่น) 

อตัราการคงอยู ่ จ านวนอตัราการคงอยูข่องนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ลดลงจากปี

2557 ทั้งน้ีเพราะมีนกัศึกษาบางส่วนจบการศึกษา ประกอบกบัไม่มีผูส้มคัร

เขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2558 ดงันั้นจ านวนนกัศึกษาคงอยูมี่ทั้งส้ิน 120 คน 

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่แมห้ลกัสูตรจะก าหนดจ านวนรับนกัศึกษาในปีการศึกษา 

2557 จ านวน 20 คน แต่มีผูใ้หค้วามสนใจตอบรับสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 

1.รายงานผลการด าเนินงานในบางเร่ือง 2.รายงานผลการด าเนินงานครบทุก

เร่ือง 3.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีในบางเร่ือง 

4.มีแนวโน้มผลการด าเนินงานทีด่ีทุกเร่ือง 5.มีผลการด าเนินงานโดดเด่น) 

จ านวนมากกวา่อตัราท่ีก าหนดแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้ผลการด าเนินงานดา้น

การบริหารการจดัการเรียนการสอนท่ีดี ไดรั้บความเช่ือถือ ยอมรับจากสังคม 

การส าเร็จการศึกษา  นกัศึกษาท่ีรับเขา้ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรก าหนด 

ดว้ยความร่วมมือท่ีดีระหวา่งนกัศึกษาและคณาจารยต์ลอดจนมีกระบวนการ

ติดตามการเรียนการสอนอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 

ความพึงพอใจและผลการ

จดัการขอ้ร้องเรียนของ

นกัศึกษา 

นกัศึกษามีความพึงพอใจกบัการจดัการแกไ้ขปัญหาต่างๆระหวา่งศึกษา ทั้งน้ี

เพราะมีระบบการติดตาม ให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา

อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu-MPA 3.3-1 บญัชีสรุปจ านวนนกัศึกษา 
Hu-MPA 3.3-2 บญัชีสรุปจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 
Hu-MPA 3.3-3 บญัชีสรุประดบัความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเอง 3.3   ผลทีเ่กดิกบันักศึกษา(ความเช่ือมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา   ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 

ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาทีรั่บเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาทีเ่ร่ิม

ใช้หลกัสูตร) 
ปีการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 

2555 
จ านวน 33     

ร้อยละของจ านวนท่ีรับเขา้ในรุ่น 40     

2556 
จ านวน  55    

ร้อยละของจ านวนท่ีรับเขา้ในรุ่น  87.3    

2557 
จ านวน   0 0 0 
ร้อยละของจ านวนท่ีรับเขา้ในรุ่น   0 0 0 

 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
 โดยรวมเกิดจากนกัศึกษาซ่ึงขาดสภาพคล่องทางการเงินระหวา่งการศึกษา  
 

3.4  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(เช่ือมโยงกบั องคป์ระกอบท่ี 2 

บณัฑิต  ตวัช้ีวดั 2.1คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ระดับปริญญาโท 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
จ านวน  หน่วย 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาโททั้งหมด 63 คน 

จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพฯ 63 คน 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต - คะแนนรวม 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  (คะแนนเตม็ 5) 3.2 ค่าคะแนน 

 

หมายเหตุ : จ านวนบณัฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิตจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนบณัฑิต

ท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu -Mpa 3.4-1 เอกสารแสดงจ านวนบณัฑิตตั้งแต่ปี 2555-2558 
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การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.6  ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่(เช่ือมโยงกบั 

องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต  ตวัช้ีวดั2.2คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา) 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ผลการด าเนินงาน  

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

น า้หนัก 

0.10 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง    

0.20 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาติ 

  

0.40 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาอนุมติั และจดัท าเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั

นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร 

  

0.60 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มท่ี 2  

  

0.80 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภา

สถาบนัเห็นชอบ/อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
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ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

น า้หนัก 

ทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ี

ออกประกาศ (ซ่ึ งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณา

วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร  

  

รวม   

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 63  คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จ

การศึกษา 

 

คะแนนท่ีได ้ 0  คะแนน 

 

 

แบบรายงาน 

ที่ นักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่า

น า้หนัก 

ว/ด/ป ที่

ตีพมิพ์ 

1. พระมหาดนยั  

วงศพ์รหม 

ความสัมพนัธ์ของธรรม

ภิบาลกบัประสิทธิผล

ในการบริหารวดัในเขต

บางพลดั 

กรุงเทพมหานคร 

วารสารเผยแพร่วชิาการ

และงานวจิยั ปีท่ี 21 

มหาวทิยาลยัราชภฎั

ธนบุรี 

0.60 ต.ค56-กย.57 
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ที่ นักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่า

น า้หนัก 

ว/ด/ป ที่

ตีพมิพ์ 

2. พระมหาคณกรณ์ 

อคัรจนัทร์ 

ปัจจยัจูงใจในการเขา้วดั

ของประชาชนกบั

ความส าเร็จในการ

บริหารวดัศึกษา

เปรียบเทียบวดัปทุมวนา

รามราชวรวหิารกบัวดั

ไร่ขิง 

วารสารเผยแพร่วชิาการ

และงานวจิยั ปีท่ี 21 

มหาวทิยาลยัราชภฎั

ธนบุรี 

0.60 ต.ค.56-กย.57 

3. พระมหาชยัทตั 

ขนัธสิกรรม 

ความสัมพนัธ์ของหลกั

ภิกขอุปริหานิยธรรม7 

กบัการบริหารวดัในเขต

บางพลดั 

กรุงเทพมหานคร 

วารสารเผยแพร่วชิาการ

และงานวจิยั ปีท่ี 21 

มหาวทิยาลยัราชภฎั

ธนบุรี 

0.60 ต.ค.56-ก.ย.57 

 
 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu -Mpa 3.4-1 ใบตอบรับการตีพิมพผ์ลงานวชิาการ 
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หมวดที ่4  

ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลกัสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 
 

คุณภาพหลกัสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
4.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร  (ความเช่ือมโยง  องคป์ระกอบท่ี 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเ้รียน  ตวับ่งช้ี 5.1 สาระรายวชิาในหลกัสูตร) 

 

ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาส ารวจความตอ้งการ จ าเป็นในการพฒันา ปรับปรุงหลกัสูตร 

เสนอมหาวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
 

คณะกรรมการ ด าเนินการพฒันา ปรับปรุงหลกัสูตร จดัท า มคอ.2 และ
วพิากษห์ลกัสูตร 

 

คณะกรรมการน าเสนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

ผา่น 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

คณะกรรมการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร น าเสนอ
หลกัสูตรต่อสภาวชิาการ 

ไม่ผ่าน 

ผา่น 

ผา่น 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 

 
ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการ น าเสนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการ
กลัน่กรองหลกัสูตร 
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ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่

ดี 

หลกัคิดในการออกแบบ

หลกัสูตร ขอ้มูลท่ีใชใ้น

การพฒันาหลกัสูตรและ

วตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์มีกลไกในการออกแบบหลกัสูตรท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. การจดัตั้งคณะกรรมการในการปรับปรุงหลกัสูตร (ค าสั่งแต่งตั้ง) 
2. การปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ(ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ) 
3. การประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม ปรับปรุง แกไ้ข  
4. การรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  เช่น การวพิากษห์ลกัสูตรจาก

ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นตน้  

คณะกรรมการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร น าเสนอหลกัสูตร 
ต่อคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร 

คณะกรรมการ น าเสนอหลกัสูตรต่อสภามหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการจดัท าเอกสารเพ่ือยืน่เสนอต่อ สกอ. 

ผา่น 

ผา่น 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

จดัการความรู้ 
 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
 

ปรับปรุงแก้ไข 

 
ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน ปรับปรุงแก้ไข 
 

มหาวทิยาลยั
แจง้คณะและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่

ดี 

ทั้งน้ีสาขาวชิามีหลกัคิดในการออกแบบหลกัสูตร ดงัน้ี 
1. ปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยท่ี

เน้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ใน 5 ด้านได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งน้ีไดมี้การเพิ่มเติมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามอตั
ลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัไดแ้ก่ การมีจิตสาธารณะไวใ้นหลกัสูตร (Hu-MPA 
5.1-1) 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของศาสตร์ดา้นรัฐประศาสน
ศาสตร์ตามแนวทางสากลท่ีมีแนวโน้มให้ความส าคญัทางด้านนโยบาย
สาธารณะและการจดัการสมยัใหม่ โดยมีการเพิ่มรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
การจดัการความขดัแยง้ การบริหารการเปล่ียนแปลงและนวตักรรม การ
จดัการภาวะวิกฤติและความเส่ียง และการจดัการภาครัฐในกระแสโลกาภิ
วตัน์ เป็นตน้ (Hu-MPA 5.1-2) 
ขอ้มูลท่ีใช้ในการพฒันาหลกัสูตร ได้แก่ การประชุมร่วมกนัเพื่อออกแบบ

หลกัสูตรให้ทนัสมยั รวมถึงมีการส ารวจขอ้มูลความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุ นิสิต เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบหลกัสูตร (Hu-MPA 5.1-
3) 

การปรับปรุงหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต ไดผ้า่นกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล ประชุม ตามกระบวนการข้างต้นจนกลายเป็นหลักสูตร                   
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ท่ีเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษา TQF 

การปรับปรุงหลกัสูตรให้

ทนัสมยัตาม

ความกา้วหนา้ในศาสตร์

สาขานั้นๆ 

มหาวทิยาลยัมีระบบกลไกในการปรับปรุงหลกัสูตร ใหมี้ความทนัสมยักา้วหนา้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของศาสตร์ ดงัน้ี 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ตามค าสั่งท่ี 

2353/3554 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวพิากษห์ลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ตามค าสั่งท่ี 
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่

ดี 

 

 

3128/2554 
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ตามค าสั่ง

ท่ี 3485/2554 
4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา ตาม

ค าสั่งท่ี 3728/2554 
โดยคณะกรรมการเหล่าน้ีประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ียอมรับในทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  ในส่วนของผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกจะท าหน้าท่ีพิจารณาและ
ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัโครงสร้างรายวิชา เน้ือหาสาระท่ีเหมาะสม ประกอบไป
ดว้ยองค์ความรู้ และความเป็นปัจจุบนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทั้งผูเ้รียนและตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน(Hu-MPA 5.1-4) 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง ปี 2555 มีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งยงัปรับ
องคค์วามรู้เพิ่มเติมใหมี้ความทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั โดยการเพิ่มเติมรายวิชา
เลือกทัว่ไปท่ีน่าสนใจ เช่น การจดัการความขดัแยง้ การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและประชาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการความรู้ และ
การตลาดภาครัฐ เป็นตน้  

 (Hu-MPA 5.1-5) 
การพิจารณาอนุมติัหวัขอ้

วทิยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระในระดบั

บณัฑิตศึกษา 

การพิจารณาอนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระตามหลกัสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มีการด าเนินการดงัน้ี 

กรณีวทิยานิพนธ์ 

   1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

   2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ 

   3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวทิยานิพนธ์ 

กรณีการคน้ควา้อิสระ 

   1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระ 
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่

ดี 

   2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการคน้ควา้อิสระ 

(HU-MPA 5.1-6) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu-MPA 5.1-1 ประกาศส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
Hu-MPA 5.1-2 ภาคผนวกรายงานการประชุมการปรับปรุงหลกัสูตร 
Hu-MPA 5.1-3 ภาคผนวกรายงานการประชุมการปรับปรุงหลกัสูตร 
Hu-MPA 5.1-4 ค าสั่งแต่งตั้งของมหาวทิยาลยั 
Hu-MPA 5.1-5 ภาคผนวกรายงานการประชุมการปรับปรุงหลกัสูตร 
Hu-MPA 5.1-6 ค าสั่งแต่งตั้ง 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร(ความเช่ือมโยง  องค์ประกอบท่ี 5  หลกัสูตร การ

เรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน   ตวับ่งช้ี 5.1  สาระรายวชิาในหลกัสูตร) 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       
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4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน(ความเช่ือมโยง  องค์ประกอบท่ี 5  

หลกัสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน ตวับ่งช้ี 5.2การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน) 

                      ระบบและกลไกการก ากบักระบวนการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าตารางสอนตามภาระงานใหเ้หมาะกบัความเช่ียวชาญของผูส้อน   
ทั้งคณาจารยป์ระจ าและคณาจารยพ์ิเศษ 

ประธานหลกัสูตรก ากบัติดตามการจดัท า มคอ.2-6 ตามปฏิทินวชิาการ 
 

จดัการความรู้ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
 

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประชุมหารือดา้น วธีิการจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผล 

 

ตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และก ากบัติดตามการท าวทิยาวทิยานิพนธ์
ใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลารวมถึงใหข้อ้มูลแนะน าแหล่งตีพิมพ ์

ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

 

ประชุมทวนสอบ 
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ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

การพิจารณาก าหนด

ผูส้อน 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตมีระบบกลไกในการพิจารณาก าหนดตวั
ผูส้อน ดงัน้ี 
1. พิจารณาก าหนดรายวิชาแก่ผู ้สอนให้สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา ความรู้
ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของคณาจารย ์ทั้งคณาจารยป์ระจ า
และคณาจารยพ์ิเศษ (Hu-MPA 5.2-1) 
2. มีการบรรยายเสริมจากวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเป็นคร้ังคราว (Hu-PA 5.2-2) 
3. ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หลกัสูตรมีการจดัอาจารยผ์ูดู้แลวิทยานิพนธ์  
สารนิพนธ์ของนกัศึกษาตามเกณฑข์อง สกอ. คือ อาจารย ์1 คนต่อนกัศึกษา 15 คน 
4. หลกัสูตรมีการเกล่ียภาระงานสอนของคณาจารยใ์ห้มีความใกล้เคียงกนั และ
ครบตามขอ้ก าหนดภาระงานขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 คาบเรียน หรือไม่เกิน 9 
คาบเรียนต่อสัปดาห์ ส าหรับคณาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางการ
บริหาร (Hu-MPA 5.2-3) 
5. หลักสูตรมีการคัดเลือกผู ้ท่ีมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้น มคอ.2 เพื่อด าเนินการข้ึนทะเบียนเป็นอาจารยพ์ิเศษ เพื่อ
เสริมประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนให้มีหลากหลายมุมมองทางความรู้ท่ี
น่าสนใจ รวมถึงผูเ้รียนไดรั้บโอกาสท่ีดีในการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงท่ีมีคุณค่า
สามารถบูรณาการเขา้กบัการเรียน 
6. ในกรณีท่ีจ านวนห้องเรียนท่ีเปิดสอนมีมากเกินกวา่ภาระงานของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรทั้งหมดจะสามารถรับได ้  ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจะท าการคดัเลือกอาจารย์
พิเศษท่ีมีคุณสมบติั มี (Hu-MPA 5.2-4) 

การก ากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดท า 

มคอ.3 และ มคอ.4 

ประธานหลกัสูตรมีการก ากบัติดตามการจดัท าแผนการสอน (มคอ.3) ทุกรายวชิา
ก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุกภาคเรียน ซ่ึงหลกัสูตรมีแนวทางในการจดัท า มคอ. 3  
ดงัน้ี 
1. แนวทางการเขียนผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาตอ้งตรงตามรายละเอียด
การกระจายแผนท่ีรับผดิชอบของรายวชิา (Curriculum Mapping) ท่ีระบุไวใ้น มคอ. 
2  (Hu-MPA 5.2-5) 
2. การเขียน มคอ. 3 ในแต่ละรายวิชามีการน าข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 ของปี
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

การศึกษาท่ีผ่านมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ประกอบดว้ย (Hu-MPA 5.2-6) 
3. หลกัสูตรมีการรวบรวมจดัเก็บขอ้มูล มคอ. 3 ทุกรายวิชาจดัท าเป็นรูปเล่ม เพื่อ
ง่ายต่อการตรวจสอบ คน้หา (Hu-MPA 5.2-7) 

การแต่งตั้งอาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ

การคน้ควา้อิสระใน

ระดบับณัฑิตศึกษา 

หลักสูตรมีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาทั้งในส่วนวิทยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระ โดยการท าเป็นค าสั่งแต่งตั้งตามเกณฑท่ี์ สกอ.ก าหนดคืออาจารย ์1 คน

ต่อนกัศึกษา 15 คน (Hu-MPA 5.2-8) 

 

การก ากบักระบวนการ

เรียนการสอน 

 

หลกัสูตรมีการจดัการประชุมคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อด าเนินการก ากบั 
ติดตามการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา เพื่อใหท้ราบปัญหา อุปสรรค 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไข (Hu-MPA 5.2-9)  

การช่วยเหลือ ก ากบั 

ติดตาม ในการท า

วทิยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระและการ

ตีพิมพผ์ลงานในระดบั

บณัฑิตศึกษา 

หลกัสูตรมีการช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามการท าวิทยานิพนธ์ และการคน้ควา้อิสระ 

ผ่านสมุดบนัทึกการติดตามและการให้ค  าปรึกษา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎี

นิพนธ์ เพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาในการใหค้วามช่วยเหลือ ก ากบั

ติดตามดงักล่าว(Hu-MPA 5.2-10) 

หลกัสูตรมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่แหล่งตีพิมพผ์ลงานระดบับณัฑิตศึกษาแก่

ผูเ้รียน เพื่อใชป้ระกอบเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกแหล่งตีพิมพผ์ลงาน(Hu-

MPA 5.2-11) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu-MPA 5.2-1 เอกสารภาคผนวก มคอ. 2 หลกัสูตร ดา้นคุณวุฒิและประสบการณ์ของคณาจารย์

ประจ าหลกัสูตร 
Hu-MPA 5.2-2 หลกัฐาน ตารางสอนอาจารย/์ภาพข่าวกิจกรรม 
Hu-MPA 5.2-3 ตารางสอนคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
Hu-MPA 5.2-4 คุณสมบติัและตารางสอนอาจารยพ์ิเศษ 
Hu-MPA 5.2-5 ตวัอยา่ง มอค. 3 
Hu-MPA 5.2-6 ตวัอยา่ง มอค. 3 
Hu-MPA 5.2-7 เล่ม มคอ.3 
Hu-MPA 5.2-8 ค าสั่งแต่งตั้ง 
Hu-MPA 5.2-9 รายงานการประชุม 
Hu-MPA 5.2-10 สมุดบนัทึกการใหค้  าติดตามและการใหค้  าปรึกษา 
Hu-MPA 5.2-11 หลกัฐานเชิงประจกัษ(์บอร์ดประชาสัมพนัธ์) 

 
ผลการประเมินตนเอง 4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน(ความเช่ือมโยง  

องค์ประกอบท่ี 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน ตวับ่งช้ี 5.2 การวางระบบผูส้อนและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน) 

ระดับคะแนน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()      
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4.3  การประเมินผู้เรียน (ความเช่ือมโยง  องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  การ

ประเมินผูเ้รียน  ตวับ่งช้ี 5.3 การประเมินผูเ้รียน) 

 

ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

ปิดประกาศปฏิทินการศึกษา 

สาขาวชิา
ตรวจสอบ
ผลการ
ประเมิน 

 

นกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิา 

ผูส้อนก าหนดเกณฑก์ารประเมินตนเองโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางใน มคอ.3 และ 4 

       ผูส้อนจดัการเรียนรู้และประเมินการสอนตาม TQF 

ด าเนินการสอบตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

ส่งผลการประเมิน 

ส่งผล มคอ.
5,6,7 

คณะ มหาวทิยาลยั 
ทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิ 
 

ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

 

จดัการ
ความรู้ 

 

แนวปฏิบติั
ท่ีดี 
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ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

การประเมินผลการ

เรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

หลกัสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ผ่านการจดัการ

ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาให้มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้

สอดคลอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้น มคอ.2 และ มคอ.3 เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และ

ประสบการณ์ตรงตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ในส่วนของการประเมินผูเ้รียน 

ใชว้ธีิทดสอบความรู้ในลกัษณะขอ้สอบอตันยั รวมถึงการทดสอบไหวพริบปฏิภาณ

การโตต้อบในชั้นเรียน และความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมชั้นเรียน  

(Hu-MPA5.3-1) 

การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้

ของนกัศึกษา 

หลกัสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อก ากบัตรวจสอบการประเมินผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา (มคอ.5 มคอ.7) ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา (Hu-

MPA5.2) 

2. 2. มีการจดัท าการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเพื่อน ามาใชป้รับปรุงการออกแบบการเรียน

การสอนในปีการศึกษาถดัไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุทางการศึกษา 

3. 3. มีการจดัการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอน ผลการศึกษา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา (Hu-MPA5.3-3)  

การก ากบัการประเมิน

การจดัการเรียนการ

สอนและประเมิน

หลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.

6 และมคอ.7) 

คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 3 5 และ7 ว่าการจัดการเรียนการสอนและ

หลักสูตรเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น มคอ. รวมถึงมีความสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

(Hu-MPA5.3-4) 

การประเมิน

วทิยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระในระดบั

หลักสูตรมีการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา

และคณะกรรมการหลกัสูตรเห็นชอบร่วมกนัในการผลกัดนัให้นกัศึกษาตีพิมพ์
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

บณัฑิตศึกษา ผลงานเพื่อความเขม้แขง็และเป็นท่ียอมรับทางวชิาการ (Hu-MPA5.3-5) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
Hu-MPA 5.3-1 รายงานการประชุม 
Hu-MPA 5.3-2 รายงานการประชุม 
Hu-MPA 5.3-3 มคอ.3 มคอ.5 
Hu-MPA 5.3-4 รายงานการประชุม 
Hu-MPA 5.3-5 ค าสั่งแต่งตั้ง 

 
ผลการประเมินตนเอง 4.3  การประเมินผู้เรียน (ความเช่ือมโยง  องคป์ระกอบท่ี 5  หลกัสูตร การเรียนการ

สอนการประเมินผูเ้รียน  ตวับ่งช้ี 5.3 การประเมินผูเ้รียน) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       
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4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ความเช่ือมโยง  องคป์ระกอบท่ี 5  หลกัสูตร การ

เรียนการสอนการประเมินผูเ้รียน   ตวับ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ) 

 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสูตร (Hu-MPA 5.4-1) 

  

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้มี) (Hu-MPA 5.4-2) 

  

3) มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา (Hu-
MPA 5.4-3) 

  

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา (Hu-MPA 5.4-4) 

  

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา (Hu-MPA 5.4-5) 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 
25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา (Hu-MPA 5.4-
6) 

  

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ (Hu-MPA 5.4-7) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรียนการสอน (Hu-MPA 5.4-8) 

ไม่ขอรับการ
ประเมินเพราะ

ไม่มี 

 

9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ 
และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง (Hu-MPA 5.4-9) 

  

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี
(Hu-MPA 5.4-10)  

  

11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
(Hu-MPA 5.4-11) 

3.58  

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ีย
ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 (Hu-MPA 5.4-12) 

3.82  

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 11 ตวับ่งช้ี  
จ านวนตวับ่งช้ีท่ีด าเนินการผา่นเฉพาะตวับ่งช้ีท่ี 1-5   

ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ี 1-5 100  
จ านวนตวับ่งช้ีในปีน้ีท่ีด าเนินการผา่น 12  
ร้อยละของตวับ่งช้ีทั้งหมดในปีน้ี 100  
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 
HuMPA 5.4-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
Hu-MPA 5.4-2 มคอ. 2 
Hu-MPA 5.4-3 เล่ม มคอ.3 
Hu-MPA 5.4-4 มคอ. 5 
Hu-MPA 5.4-5 มคอ. 7 
HuMPA 5.4-6 สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
Hu-MPA 5.4-7 รายงานการประชุม 
Hu-MPA 5.4-8 ค าสั่งไปราชการเพื่อเขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลยั และรายงาน

การประชุม 
Hu-MPA 5.4-9 ค าสั่งการเขา้รับการประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา / ประกาศนียบตัร 
Hu-MPA 5.4-10 ประกาศนียบตัร 
Hu-MPA 5.4-11 ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลกัสูตร 
Hu-MPA 5.4-12 รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

ผลการประเมินตนเอง 4.4  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ความเช่ือมโยง  องคป์ระกอบท่ี 5  

หลกัสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเ้รียน   ตวับ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ) 

ผลการด าเนินงาน ระดบัคะแนน ผลการประเมินตนเอง () 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 0  

ร้อยละ 80 3.50  

ร้อยละ 80.01 – 89.99 4.00  

ร้อยละ 90.00 – 94.99 4.50  

ร้อยละ 95.00 – 99.99 4.75  

ร้อยละ 100 5  

 
การวเิคราะห์รายวชิาทีม่ีผลการเรียนไม่ปกติ 

– ไม่มี – 
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รายวชิาทีไ่ม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหสั ช่ือวชิา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 

(5227208) การบริหาร 
การเปล่ียนแปลงและ
นวตักรรม 

1/2558  2/2558 ไม่มีนกัศึกษาลงทะเบียน เน่ืองจากเป็นวชิาเลือกเสรีจึงไม่มี
มาตรการบงัคบั 

(5227109) การจดัการ
ภาวะวกิฤติและความ
เส่ียง 

1/2558  2/2558 ไม่มีนกัศึกษาลงทะเบียน เน่ืองจากเป็นวชิาเลือกเสรีจึงไม่มี
มาตรการบงัคบั 

(5227111) การพฒันา
เศรษฐกิจ 

1/2558  2/2558 ไม่มีนกัศึกษาลงทะเบียน เน่ืองจากเป็นวชิาเลือกเสรีจึงไม่มี
มาตรการบงัคบั 

(5227212) การจดัการ
ความรู้ 

1/2558  2/2558 ไม่มีนกัศึกษาลงทะเบียน เน่ืองจากเป็นวชิาเลือกเสรีจึงไม่มี
มาตรการบงัคบั 

(5227213) การจดัการ
ภาครัฐในกระแส
โลกาภิวฒัน์ 

1/2558  2/2558 ไม่มีนกัศึกษาลงทะเบียน เน่ืองจากเป็นวชิาเลือกเสรีจึงไม่มี
มาตรการบงัคบั 

(5227115) การน า
นโยบายไปปฏิบติั 

1/2558  2/2558 ไม่มีนกัศึกษาลงทะเบียน เน่ืองจากเป็นวชิาเลือกเสรีจึงไม่มี
มาตรการบงัคบั 

(5227223) การจดัการ
ทุนทางสังคม 

1/2558  2/2558 ไม่มีนกัศึกษาลงทะเบียน เน่ืองจากเป็นวชิาเลือกเสรีจึงไม่มี
มาตรการบงัคบั 

(5227124) ความ
รับผดิชอบต่อสังคม
ขององคก์รภาครัฐ
และเอกชน 

1/2558  2/2558 ไม่มีนกัศึกษาลงทะเบียน เน่ืองจากเป็นวชิาเลือกเสรีจึงไม่มี
มาตรการบงัคบั 

 
รายวชิาทีส่อนเนือ้หาไม่ครบในปีการศึกษา  

- ไม่มี  - 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
 รายวชิาทีม่ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวชิา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมิน
โดยนกัศึกษา 

แผนการ
ปรับปรุง 

มี ไม่มี 
(5227102) ทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ
สมยัใหม ่

1/2558   ไม่มี 

(5227107) การจดัการความขดัแยง้ 1/2558   ไม่มี 
(5227110) การมีความร่วมของประชาชนและ
ประชาสังคม 

1/2558   ไม่มี 

(5227122) การจดัการเชิงกลยทุธ์ 1/2558   ไม่มี 
(5520101) คอมพิวเตอร์ส าหรับบณัฑิตศึกษา 1/2558   ไม่มี 
(5227106) การบริหารการพฒันา 2/2558   ไม่มี 
(5227117) การวิเคราะห์และการบริหาร
โครงการ 

2/2558   ไม่มี 

(5227127) ระบบการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 2/2558   ไม่มี 
(5227226) สารนิพนธ์ 2/2558   ไม่มี 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
คณาจารยใ์นสาขาวชิามีผลการประเมินคุณภาพการสอนในระดบัดีถึงดีมาก 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 1. ควรมีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมในรายวชิา เพื่อเนน้ย  ้าให้
ผูเ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของ
ประเด็นดงักล่าว พร้อมทั้งช้ีใหเ้ห็น
ผลกระทบจากการท าผดิคุณธรรม
โดยยกตวัอยา่งและเปิดโอกาสใหมี้

1. อาจมีการเชิญวทิยากรภายนอกท่ีมี
ประสบการณ์ในวชิาชีพมาใหค้วามรู้ 
2. ผูส้อนตอ้งใส่ใจและเขม้งวดกบัการ
ใหนิ้สิตปฏิบติัตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยั 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

การแสดงความคิดเห็น อภิปรายใน
ชั้นเรียน 
2. การเขา้ชั้นเรียนสาย 
การส่งงานไม่ตรงตามก าหนดเวลา 

ความรู้ 1. ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะ
นอกเหนือจากการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค และเพิ่มการทดสอบแบบ
อ่ืน เช่น การฝึกฝนการท างานเป็น
กลุ่ม เป็นตน้  
2. ตอ้งพฒันาทกัษะทางภาษา 
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 

1. จดัใหมี้ขอ้ก าหนดในการวดัผล
ความรู้ นอกเหนือจากการสอบ กลาง
ภาคและปลายภาค 
2. ควรจดัใหมี้การอบรมภาษาองักฤษ
เสริมแก่นกัศึกษา 

ทกัษะทางปัญญา    ควรสร้างโอกาสในการแสดง
ทกัษะทางปัญญาของนกัศึกษา โดย
การยกตวัอยา่ง สภาพเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อฝึกใหเ้กิดการคิด 
วเิคราะห์ และสามารถน าทฤษฎีมา
ปรับใชเ้พื่อตอบปัญหาไดจ้ริงอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ผูส้อนตอ้งเพิ่มการกระตุน้นกัศึกษา
เพื่อใหส้ามารถแสดงศกัยภาพทาง
ปัญญาไดร้ะหวา่งการเรียน 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคลและความ
รับผดิชอบ 

    ควรใหน้กัศึกษาทุกคนมีโอกาส
แสดงบทบาทท่ีหลากหลายในการ
ท างานกลุ่ม เพื่อสร้างความ
รับผดิชอบและความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งกนั 

   ผูส้อนตอ้งเพิ่มกิจกรรมเสริมระหวา่ง
ชั้นเรียน 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  นกัศึกษาขาดทกัษะในการใชภ้าษา
เพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ รวมถึงยงัคง
ขาดทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  

  ควรมีการอบรมใหค้วามรู้เพิ่มเติมทั้ง
ดา้นภาษาองักฤษและทกัษะในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลกัสูตร มี  ไม่มี  
 

กจิกรรมการพฒันาวชิาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กจิกรรมทีจั่ดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ทีผู้่เข้าร่วม
กจิกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา   
สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อ
เสริมสร้างความเขม็แขง็
แก่ชุมชน/ทอ้งถ่ิน 

  มีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพิ่มข้ึน 
สามารถน าความรู้ไปต่อยอดเพื่อเสริมสร้างความ
เขม็แขง็ และการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน/
ทอ้งถ่ินต่อไป 

การพฒันาศกัยภาพเขา้   
สู่ต  าแหน่งทางวชิาการ
และงานวจิยั 

  มีความรู้เก่ียวกบัต าแหน่งทางวชิาการและ
งานวจิยั ร่วมถึงทราบขั้นตอนในการด าเนินงาน
วจิยั และเสนอผลงานทางวชิาการ 

เสริมสร้างศกัยภาพ
บุคคลากร และปฐมนิเทศ
พนกังานมหาวทิยาลยั
ใหม ่

  มีความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัในภาพรวม ทั้งยงัไดมี้
โอกาสสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัพนกังานสังกดั
หน่วยงานภายในอ่ืนๆในมหาวทิยาลยั 
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หมวดที ่5 การบริหารหลกัสูตร 
 
การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลกัสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

แนวทางการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

ขาดงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการเสริมความรู้ 
ทกัษะส าหรับนกัศึกษา 

นกัศึกษาขาดโอกาสท่ีดีในการได้
เรียนรู้ประสบการณ์ภายนอกชั้นเรียน 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการบูรณาการ
องคค์วามรู้เขา้กบัเหตุการณ์จริง 

จดัท าโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 

ขาดอตัราก าลงัในต าแหน่ง
อาจารย ์

การขาดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
ในการใหค้วามรู้ ถ่ายทอด แก่
นกัศึกษาเพื่อใหบ้รรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์

จดัท ารายงานความจ าเป็นเก่ียวกบั
การเพิ่มอตัราก าลงั เสนอต่อ
มหาวทิยาลยั 

 
5.1ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ความเช่ือมโยง  องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  ตวับ่งช้ี 6.1 

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้) 

 

ระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ประชุมจดัท าแผนในการจดัหาวสัดุครุภณัฑ ์ตลอดจนส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 

ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

 

ประชาสมัพนัธ์ช่องทางท่ีหลากหลายเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวก
ดา้นส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ของมหาวทิยาลยั 

ส ารวจความพึงพอใจ ขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการ 
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รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 

5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

ระบบการด าเนินงานของ

ภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมี

ส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตรเพื่อใหมี้ส่ิง

สนบัสนุนการเรียนรู้ 

     มีการจดัประชุมคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อร่วมแลกเปล่ียน แสดงแสดง

ความคิดเห็นในการจดัท าแผนวสัดุครุภณัฑ์ เพื่อให้มีส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมส าหรับการจดัการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา (Hu-MPA 

6.1-1) ซ่ึงผลจากการประชุมพบวา่   

     -ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีเคร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดต่างๆ ท่ี

เหมาะสมกบัการเรียนรู้ไวใ้ห้บริการทั้งแก่คณาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีห้องสมุด

หอ้งสถาบนัภาษา หอ้งสันทนาการ(Hu-MPA 6.1-2) 

-หลักสูตรร่วมมือกับส านักวิทยบริการในการอ านวยความสะดวกแก่

คณาจารย์ นักศึกษาด้านบริการยืม คืนต ารา หนังสือ รวมถึงการเข้าถึง

ฐานขอ้มูลทางการศึกษา การวจิยั เพื่อใชสื้บคน้ประกอบการศึกษา รวมถึงเป็น

ช่องทางในการคน้ควา้เรียนรู้ดว้ยตนเอง (Hu-MPA 6.1-3) 

-ในส่วนของหลักสูตรพบปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณในการ

จดัซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวกทางการศึกษา รวมถึงวสัดุ ครุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม 

จ าเป็นต่อการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากจ านวนนกัศึกษานอ้ย ประกอบกบั

ในปีการศึกษา 2558 ท่ีไม่มีผูส้มคัรเขา้ศึกษาจึงท าให้ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน

ดา้นงบประมาณจากบณัฑิตวทิยาลยั  

- หลักสูตรจึงแก้ปัญหาดงักล่าวโดยการให้นักศึกษาสืบคืนข้อมูลอ้างอิง

ต่างๆ ทั้งหนงัสือ วารสาร แหล่งสารสนเทศอ่ืน จากห้องสมุดของสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั รวมถึงหลกัสูตรไดใ้ห้ขอ้มูลเวบไซด์

ท่ีเก่ียวขอ้ง จ าเป็นในการสืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงทางวชิาการแก่นกัศึกษา 

จ านวนส่ิงสนบัสนุนการ

เรียนรู้ท่ีเพียงพอและ

1. หลักสูตรได้มีการจดัท าห้องส าหรับสืบค้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ไว้

ส าหรับนักศึกษาท่ีอาคาร 11 ชั้น 4 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา 
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ตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน  

(อธิบายผลการด าเนินงานทีแ่สดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การน าไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 

5.แนวปฏิบัติทีด่ี 

เหมาะสมต่อการจดัการเรียน

การสอน 

(Hu-MPA 6.1-4) 

2. เน่ืองจากปีการศึกษา 2558 ไม่มีผูส้มัครเข้าเรียนจึงท าให้ไม่ได้รับการ

สนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส่งผลกระทบต่อ

จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ียงัคงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ

นกัศึกษา เช่น หนงัสือเฉพาะดา้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ียงัคงมีจ านวน

ไม่มากและไม่เป็นปัจจุบนั เป็นตน้ 

 

กระบวนการปรับปรุงตามผล

การประเมินความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาและอาจารยต่์อ

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

หลกัสูตรไดน้ าผลการส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงดา้นส่ิงสนบัสนุนการ

เรียนรู้เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษาและคณาจารยด์งัน้ี 

1. หลกัสูตรไดจ้ดัสถานท่ีส าหรับสืบคน้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ไวท่ี้อาคาร 
11 ชั้น 4 (Hu-MPA 6.1-5) 

2. หลกัสูตรได้ประสานความร่วมมือไปยงัส านักสารสนเทศและห้องสมุด
เพื่อให้อ านวยความสะดวกด้านการสืบคน้ขอ้มูลผ่านเวบไซด์รวมถึงการ
จดัซ้ือหนังสือเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจบนั 
รวมถึงมีหนงัสือฉบบัภาษาองักฤษเพื่อข้ึนเพื่อประกอบการสืบคน้อา้งอิง 

3. ขอรับการสนบัสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา
จดัซ้ือส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ส าหรับปีการศึกษาถดัไป 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

Hu-MPA 6.1-1 รายงานการประชุม 
Hu-MPA 6.1-2 ขอ้มูลส่ิงสนบัสนบัสนุนการเรียนรู้ 
Hu-MPA 6.1-3 ฐานขอ้มูลสืบคน้ห้องสมุด 
Hu-MPA 6.1-4 แบบส ารวจความพึงพอใจ 
Hu-MPA 6.1-5 รายงานการประชุม 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 5.1ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้(ความเช่ือมโยง  องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  

ตวับ่งช้ี 6.1 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้) 

 

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

หมวดที ่6 
ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลกัสูตร 

หลักสูตรมีจุดแข็งคือ คณาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีความเข้มแข็ง
ทางวชิาการ เน่ืองจากมีคุณวุฒิตรง
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ประกอบกบั
มีการท างานวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและ
ผลงานวจิยัไดรั้บการยอมรับให้ลง
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการใน
ฐาน TCI II 
 
 
 

น าความคิดเห็นของผู ้ประเมินไป
พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิทางการศึกษาในปีการศึกษา
ถดัไป 

จดัการประชุมหารือคณาจารย์
ภ า ย ใ น ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ ว า ง
แผนการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทาง
การศึกษาตามแนวความคิดเห็น
ของผูป้ระเมินประกอบกับผล
การด าเนินงานในปีการศึกษาท่ี
ผา่นมา  
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สรุปการประเมินหลกัสูตร 

การประเมินจากผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วนัท่ีส ารวจ  8  สิงหาคม 2558 

ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

หลกัสูตรได้รับการยอมรับ คณาจารยมี์ความรู้ตรง
ตามศาสตร์ท่ีสอนและหลากหลาย มีส่ิงสนับสนุน
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ตอ้งการในการสืบคน้ขอ้มูลประกอบการศึกษา 

    ควรมีปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและกระแสสังคมท่ี
เปล่ียนแปลง รวมถึงเพิ่มอตัราอาจารยผ์ูส้อนเพื่อให้
สามารถรองรับต่อจ านวนนักศึกษาท่ีมีปริมาณ
เพิ่ม ข้ึนในแต่ละปี  และจัดหาหนังสือ วารสาร 
บทความท่ีน่าสนใจทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อให้
นกัศึกษาใชเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  

ขอ้เสนอการเปล่ียนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน  ปรับปรุงหลกัสูตรในปี พ.ศ.2560 
 
 
การประเมินจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (ผูใ้ชบ้ณัฑิต) 
กระบวนการประเมิน   ประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม 

ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
บณัฑิตมีความรู้ ความรับผิดชอบต่องาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

      บณัฑิตไดรั้บการยอมรับจากตลาดแรงงาน มี
ส่วนช่วยเผยแผช่ื่อเสียงของมหาวทิยาลยั 

ขอ้เสนอการเปล่ียนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน   -ไม่มี- 
 

 
เอกสารประกอบรายงาน 
๑. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
๒. วธีิการใหค้ะแนนตามก าหนดเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการประเมิน 
๓. ขอ้สรุปผลการประเมินของบณัฑิตท่ีจบการศึกษาในปีท่ีประเมิน 
๔. ขอ้สรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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หมวดที ่7 แผนการด าเนินการเพือ่พฒันาหลกัสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ปรับปรุงหลกัสูตรปี 
2560 ใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน
และกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุการศึกษา

ระดบัชาติ  

ตุลาคม 2560 อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต 

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

 
ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสูตร 

1. ขอ้เสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวชิาแกน รายวชิาเลือกฯ) 
  เน่ืองจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตเป็นหลกัสูตรท่ีเร่ิมเปิดรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2555 ดังนั้นจึงควรมีการพฒันาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเป็นปัจจุบนั ทนัต่อกระแสการ
ปรับเปล่ียนทางดา้นการบริหารจดัการในหลากหลายมิติ 

2.  ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การ
เปล่ียนแปลงวธีิการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิาฯ) 

ควรมีการปรับปรุงเพิ่มรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
3.  กิจกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน     

  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพคณาจารย ์โดยการสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมสัมมนาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเร่งพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายและน าไปสู่
การด าเนินงานวจิยัไดต้ามความตอ้งการของคณาจารยแ์ละสังคมชุมชนทอ้งถ่ิน 
  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสายสนบัสนุน มีการสนบัสนุนให้บุคลากรไดรั้บการอบรม
เพิ่มพนูความรู้ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและพฒันาตนเอง 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2559 

แผนด าเนินการ ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 
ปรับปรุงหลกัสูตร 31  ตุลาคม 2560 กรรมการหลกัสูตร 
สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีต าแหน่ง
ทางวชิาการท่ีสูงข้ึน 

31 พฤษภาคม 2560 กรรมการหลกัสูตร 

การส่งเสริมใหค้ณาจารยท์  า
ผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

31 สิงหาคม 2560 กรรมการหลกัสูตร 

 
 
กรรมการหลกัสูตร (คนท่ี 1) : ดร.สุรศกัด์ิ  โตประสี 
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
กรรมการหลกัสูตร (คนท่ี 2) : ดร.ศรัณย ์ ฐิตารีย ์
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
กรรมการหลกัสูตร (คนท่ี 3) : ดร. ทชัชญา  วรรณบวรเดช 
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
กรรมการหลกัสูตร (คนท่ี 4) : ดร.สุวินยั  เกิดทบัทิม 
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
กรรมการหลกัสูตร (คนท่ี 5) : รศ.ดร.สมพร  เฟ่ืองจนัทร์ 
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
ประธานหลกัสูตร :   อาจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ  โตประสี 
ลายเซ็น    : _________________________________________________________ 
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล : _________________________________________________________ 
 
เห็นชอบโดย :    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลลดา พงศพ์ฒันโยธิน (คณบดี) 
ลายเซ็น    : _________________________________________________________ 
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล : _________________________________________________________ 
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กรณมีีการปรับปรุงข้อมูล 
กรรมการหลกัสูตร (คนท่ี 1) : ดร.สุรศกัด์ิ  โตประสี 
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
กรรมการหลกัสูตร (คนท่ี 2) : ดร. ทชัชญา  วรรณบวรเดช 
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
กรรมการหลกัสูตร (คนท่ี 3) : รศ.ดร.สมพร  เฟ่ืองจนัทร์ 
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
กรรมการหลกัสูตร (คนท่ี 4) : ดร.ศรัณย ์ ฐิตารีย ์
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
กรรมการหลกัสูตร (คนท่ี 5) :ดร.สุวินยั  เกิดทบัทิม 
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนท่ี 1): ดร.สุรศกัด์ิ       โตประสี   
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนท่ี 2): ดร.ทชัชญา     วรรณบวรเดช 
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนท่ี 3): รศ.ดร.สมพร      เฟ่ืองจนัทร์ 
ลายเซ็น : ______________________________________________________  
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล: ______________________________________  
ประธานหลกัสูตร :   อาจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ  โตประสี 
ลายเซ็น    : _________________________________________________________ 
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล : _________________________________________________________ 
 
เห็นชอบโดย :    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลลดา พงศพ์ฒันโยธิน (คณบดี) 
ลายเซ็น    : _________________________________________________________ 
วนัท่ีรายงานการจดัท าขอ้มูล : _________________________________________________________ 
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สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพฒันา 
หลกัสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2559 

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

1. สรุปผลการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร /รายงานผล

การด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) 

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่1  
ตวับ่งช้ี 1.1 ก ากบัมาตรฐาน ป.ตรี 4 ขอ้ 

บณัฑิต 12 ขอ้ 
11 100 ผา่น 

เฉลีย่องค์ประกอบที ่1    ผ่าน 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
ตวับ่งช้ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3 
 

201.60 
 3.20 

63 
ตวับ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทท่ีไดรั้บ การตีพมิพแ์ละหรือ
เผยแพร่ 

1  

 0  

 

เฉลีย่องค์ประกอบที ่2 2 3+0/2 = 2  3.20 

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 
ตวับ่งช้ี 3.1 การรับนกัศึกษา 3   3 
ตวับ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 3   3 
ตวับ่งช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา 3   3 

เฉลีย่องค์ประกอบที ่3 3 3+3+3/3 = 3.00  3.00 
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ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 
ตวับ่งช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์ 3   3 
ตวับ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์     
ตวับ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 ร้อยละ 60  
 5 

 
ตวับ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 ร้อยละ 16  
 1.25 

 
ตวับ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

ร้อยละ 65 
 

 
 5 

 
ตวับ่งช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์ 3   3 

เฉลีย่องค์ประกอบที ่4 3 3+3.75+3/3=3.25  3.25 

องคประกอบที ่5  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตวับ่งช้ี 5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร คะแนน 3   3 
ตวับ่งช้ี 5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

คะแนน 3 
  3 

ตวับ่งช้ี 5.3 การประเมินผูเ้รียน คะแนน 3   3 
ตวับ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 100 
  5 

เฉลีย่องค์ประกอบที ่5 3 3+3+3+5/=3.5  3.50 

องคประกอบที ่6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ี 6.1 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ คะแนน 3   3 

เฉลีย่องค์ประกอบที ่6 3   3.00 

เฉลีย่รวมทุกองค์ประกอบ 3 
3+1.5+3+3+4+3 
+5+1+5+3+3+ 
3+3+5+3/15= 3.25 

 3.25 
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ตารางผลการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 3.20 3.20 ระดับคุณภาพดี 
3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  
4 3 3.25 - - 3.25 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.11 3.50 3.20 3.25 ระดับคุณภาพดี  
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2. ทศิทางการพฒันาหลกัสูตร  

การวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันาองคป์ระกอบท่ี 1 - องคป์ระกอบท่ี 6ในประเด็นท่ี

ส าคญัดงัน้ี 

องค์ประกอบที ่1 การก ากบั
มาตรฐาน 

ประเด็น 

จุดเด่น 1.ผูส้อนมีคุณวุฒิในระดบัปริญญาเอกตรงตามศาสตร์ท่ีเปิดสอน 

2.ผูส้อนมีต าแหน่งทางวชิาการ 

3.มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญทางรัฐประศาสนศาตร์เป็นอาจารยพ์ิเศษย ท าใหผู้เ้รียน

ไดรั้บโอกาสอนัดีในการไดรั้บความรู้ในหลากหลายมุมมอง 

โอกาสในการพฒันา เน่ืองจากหลกัสูตรไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีสนใจ1.มีโอกาสในการพฒันา

หลกัสูตรใหม่ท่ีสอดรับกบักระแสความเปล่ียนแปลงทางสังคม 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต ประเด็น 

จุดเด่น     บณัฑิตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท่ีมัน่คง หลากหลาย เป็นท่ียอมรับของสังคม

ท าใหมี้ส่วนช่วยในการเผยแผช่ื่อเสียงของหลกัสูตรและมหาวทิยาลยั 

โอกาสในการพฒันา     บณัฑิตมีความรับผดิชอบต่อสังคม สามารถบูรณาการความรู้ท่ีไดรั้บขา้กบัการ

ปฏิบติังานจริงไดท้  าใหมี้โอกาสในทางวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา ประเด็น 

จุดเด่น 1.มีความรับผดิชอบ ปฏิบติัตามกฎระเบียบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรอยา่ง

เคร่งครัด ท าใหส้ามารถจบการศึกษาไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

2.มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั สร้าง

บรรยากาศวชิาการท่ีดีในการเรียนการสอน 

โอกาสในการพฒันา   ดา้นการท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าเสนอผลงานทางวชิาการทั้งระดบัชาติและ

นานาชาติ 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ ประเด็น 

จุดเด่น 
 
 
 

1.คณาจารยมี์ความรู้ ความเช่ียวชาญตรงตามศาสตร์ท่ีสอน 

2.มีอาจารยพ์ิเศษท่ีหลากหลายท าใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้ในแง่มุมท่ีแตกต่างกนั 

3.ไดรั้บการส่งเสริมใหจ้ดัท าผลงานทางวชิาการและวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
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โอกาสในการพฒันา เร่งเสริมสร้างองคค์วามรู้ทางดา้นการท าผลงานทางวชิาการและการวจิยั เพื่อสร้าง

ความแขง็แกร่งทางวชิาการแก่คณาจารย ์

องค์ประกอบที ่5 
หลกัสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผู้เรียน 

ประเด็น 

จุดเด่น 1 . มีการจัดท า  ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

2.มีการจดัการเรียนการสอนครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านและ

สามารถน าไปบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได ้ท าให้ผูเ้รียน

ไดรั้บความรู้ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

3.มีการประเมินผูเ้รียนผ่านกระบวนการสอบ และการทวนผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

โอกาสในการพฒันา 1.จดัโครงการท่ีเสริมสร้างความรู้นอกชั้นเรียนเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถบุรณาการ

การเรียนเขา้กบัเหตุการณ์จริงได ้

2.พฒันาหลกัสูตรให้รองรับต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างโอกาส

ทางอาชีพแก่นกัศึกษา 

องค์ประกอบที ่6 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็น 

จุดเด่น     มหาวิทยาลยัมีแหล่งการเรียนรู้ดว้ยตนเองหลากหลายช่องทาง และครบถว้น

เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา เพื่อให้าสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ

ประกอบการคน้ควา้ศึกษาดว้ยตนเอง  

โอกาสในการพฒันา     ควรมีการจดัท าห้องสมุดทางรัฐประศาสนศาสตร์เฉพาะเพื่อใช้เป็นแหล่งใน

การคน้ควา้ขอ้มูลประกอบการศึกษาดว้ยตนเองนอกชั้นเรียน 

 

 
 


