รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(Committee Assessment Report : CAR)
ระดับหลักสูตร
รูปแบบการประเมิน  แบบปกติ  แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปีการศึกษา 2563

รายงาน ณ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2564
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

คานา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
รัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึ กษา ปีการศึกษา 2563 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงาน
ของหลักสูตรให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึ งอัตลักษณ์ และผลสาเร็จของการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2562 โดยมีจานวนองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ประเมินรวม
ทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบ
และกลไกการประกันคุ ณภาพการศึกษา และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะผู้ประเมินขอขอบคุณประธานหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูล
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 มิถุนายน 2564
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บทสรุปสาหรับผู้บริหารการตรวจสอบ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได้ ด าเนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจารอบปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เดือน มิถุนายน 2564 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.72 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก
โดยองค์ป ระกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ผ่าน) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจานวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2
บัณฑิต มีจานวน 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา, องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีจานวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. ระบบการรับนักศึกษาได้นักศึกษาเกินเป้าหมายที่กาหนด แสดงถึงคุณภาพการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรฯ ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2. หลักสูตรควรพัฒนากิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา กรณีนักศึกษามีระดับความรู้ที่
แตกต่างกัน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยจัดกลุ่ม เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษาอย่าง
สอดคล้อง และหลังจากนั้นควรมีระบบการติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. อัตราการสาเร็จการศึกษาลดลง
2. คณาจารย์ควรมีผลงานทางวิชาการไม่ครอบคลุมทุกคน ควรเพิ่มกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่เน้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะโดยตรง
3. ควรมีระบบการดูแลและพัฒนานักศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
4. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อคนต่อปี ในลักษณะการทาเดี่ยว

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดาเนินการก่อนการตรวจประเมิน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพภายในระดับ หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ โดยก าหนดวั น ประเมิ น ในวั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 และได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อ วัน ที่ 7 มิ ถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่ อร่วมกัน วิเคราะห์ ข้อมูล ตาม
มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กาหนดประเด็นที่ต้อง
ตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมิน
แต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรประชุมร่วมกับ
คณ ะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณ าจารย์ ป ระจ า เพื่ อ แนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิ น
แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(2) สัมภาษณ์ ผู้บ ริห ารและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมิ น ด้ ว ยวาจา แก่ ผู้ บ ริ ห ารหลั ก สู ต ร คณาจารย์ และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง
หลั งจากนั้ น คณะกรรมการผู้ ป ระเมิ น ท าการปรับ ปรุงแก้ ไข และจั ด ท าเอกสารเสนอผลการประเมิ น เป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เสนอไปยั ง หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อดาเนินการต่อไป

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2) ข้อมูลส่ วนที่เป็ น ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคาอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนาเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนีเ้ กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนด

1

บทที่ 1
บทนา
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 หลักสูตร T25570000009850 (รหัสติดตามหลักสูตร ระบบ CHEO 25551451106357)
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 และ
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 โดย
หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิ ต บัณ ฑิ ตที่มี ความรู้และทั กษะ
ทางด้านการบริหารงานภาครัฐ สามารถประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และในปีการศึกษา
2559 ได้มีการปรั บ ปรุงหลั กสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิตเป็นหลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยผ่าน
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 10/2559
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 ผ่านสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และผ่านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 สกอ.รับทราบหลักสูตรเมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ควรสารวจผู้ใช้บัณฑิตให้มากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับ
จานวนบัณฑิต
2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษามีแนวโน้มลดลง ดังนั้น
หลักสูตรควรพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาให้สาเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. ควรส่งเสริมอาจารย์ในหลักสูตรให้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก
5.จานวนผลงานวิชาการมีจานวนน้อย หลักสูตรจึง
ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกคนพัฒนาผลงานวิชาการ

ออกแบบการสารวจผู้ใช้บัณฑิต แบบสอบถาม/แบบสอน
ออนไลน์
ประชุมหัวหน้าหมู่เรียนทุกชั้นปี วางแผนการจัดกิจกรรม
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาวางระบบการให้คาปรึกษา

ทบทวนแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้เป็น
รูปธรรม
หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการในระดับที่สงู ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยการทาข้อตกลงกันใน 1 ปีการศึกษา
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และเผยแพร่ในระดับที่สูงขึ้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีผลงานทางวิชาอย่าง
น้อยคนละ 1 ชิ้นงาน โดยต้องมีระดับที่สงู ขึ้นกว่าปีที่ผา่ นมา

6. หลักสูตรควรประชุมวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดเหมาะสมยิ่งขึ้น
7. หลักสูตรควรทบทวนกระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ให้เหมาะสมและวัดผลได้
เพื่อสามารถนาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป

ประชุมทบทวนกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ประชุมทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชุดที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบัน

1. นางสาววันวิสา แย้มกระจ่าง

1. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์

2. นายธัชพล ทีดี
3. นางชลิดา แสนวิเศษ
4. นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย
5. นายสรายุทธ เสงี่ยม

2. นางสาววันวิสา แย้มกระจ่าง
3. นายธัชพล ทีดี
4. นางชลิดา แสนวิเศษ
5. นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย

หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)
รายงานประชุมสภา ครั้งที่
1/2564 วันที่ 22 มกราคม 2564
วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2.2 คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
1. นางสาวอังคณา อาจารย์
ปรด.รัฐประศาสนศาสตร์
อุดมพันธ์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ศศ.บ รัฐศาสตร์
(บริหารรัฐกิจ)
2. นางสาววันวิสา อาจารย์
รป.ม.รัฐประศาสน
แย้มกระจ่าง
ศาสตร์

3.

4.

5.

นายธัชพล ทีดี

อาจารย์

น า ง ช ลิ ด า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แสนวิเศษ

นางสาว
จุฑามาศ
พรรณสมัย

อาจารย์

ศ ศ .บ .รั ฐ ป ระ ศ าส น
ศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
รป.ม. นโยบาย
สาธารณะ
ศศ.บ รัฐศาสตร์
(บริหารรัฐกิจ)
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
บธ.บ. การตลาด
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ค.บ.
บรรณารักษศาสตร์

สถาบันการศึกษา
ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง

ปีที่จบ
2562
2546
2537

ม.ราชภัฏเทพสตรี

2553
2549

ม.ราชภัฏเทพสตรี

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ม.รามคาแหง

ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.กรุงเทพ

ม.รามคาแหง
วิทยาลัยครูเทพ
สตรี

2550
2544

2545

2551
2542
2545
2532

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ผลงานวิชาการ
1. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์
สุริยะ หาญพิชยั , กัณญพัตส บุญล่า, น้าเพชร อยู่โต, อังคณา อุดมพันธ์,
และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์. (2563, มิถุนายน – มกราคม).
การพัฒนาสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบล โคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 111), 52-69.
อรวรรณ ด่านวราวิจิตร, และ อังคณา อุดมพันธ์. (2561). กฎหมายลักษณะ
พยาน การเรียนรู้ด้วยโครงงาน สาหรับนักปกครอง.. เผยแพร่ ใน งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ”ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี 2561 วันที่
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ผลงานวิชาการ
13-14 ธันวาคม พ ศ. 2561 (หน้า 173-178).พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
อังคณา อุดมพันธ์, และ อรวรรณ ด่านวราวิจิตร. (2563). การพัฒนารูปแบบ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มรายวิชาการ
บริหารการพัฒนา .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 (หน้า 1180-1184).

ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี.
2.

นางสาววันวิสาแย้มกระจ่าง

ธัชพล ทีด,ี ชลิดา แสนวิเศษ, จุฑามาศ พรรณสมัย, วันวิสา แย้มกระจ่าง, มยุรี
รัตนเสริมพงศ์, วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ และปรียกาญจน์ ใจสอาด.
(2563). ความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ต่อการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใน การประชุม
วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2563 “New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อสืบ
สานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การ พัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 (หน้า 635-646) สุรินทร์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์.
วันวิสา แย้มกระจ่าง. (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญ
ของไทย ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมไทย สู่ Disruptive Society” วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
(หน้า2,457-2,464). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบ
ภาคสนามในรายวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม. ใน
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ และ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National and International
Conference on Humanities and Social Sciences : 1st
HUNIC Conference 2018) ภายใต้หัวข้อ “มนุษย์-สังคม:
นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 1415 กันยายน 2561 (หน้า ๒,๒๐๗–๒,๒๒๐). สุรินทร์:มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุรินทร์.
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
3. นายธัชพล ทีดี

4.

นางชลิดา แสนวิเศษ

ผลงานวิชาการ
ธัชพล ทีด,ี ชลิดา แสนวิเศษ, จุฑามาศ พรรณสมัย, วันวิสา แย้มกระจ่าง, มยุรี
รัตนเสริมพงศ์, วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ และปรียกาญจน์ ใจสอาด.
(2563). ความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ต่อการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใน การประชุม
วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2563 “New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อสืบ
สานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การ พัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 (หน้า 635-646) สุรินทร์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์.
ธัชพล ทีดี, จุฑามาศ พรรณสมัย และปรียกาญจน์ ใจสะอาด. (2562). การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 4 (The 4th KRU National
Academic Conference) ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 6 กันยายน
2562 (หน้า 270-272) กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ธัชพล ทีดี ,จุฑามาศ พรรณสมัย และชลิดา แสนวิเศษ. (2562). การพัฒนา
ทักษะการนาเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการ
สื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาการ
วิเคราะห์นโยบาย ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”
ประจาปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (หน้า1-5) พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ชลิดา แสนวิเศษ. (2561). ความพึงพอใจในการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขกับคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ ของประชาชนเทศบาลตาบล
เขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ใน การประชุมการประชุม
วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและ นานาชาติ
ครั้งที่ 1 (The 1st National and International Conference
on Humanities and Social Sciences : 1st HUNIC
Conference 2018) ภายใต้หัวข้อ “มนุษย์-สังคม : นวัตกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 14-15
กันยายน 2561 (หน้า 1,189– 1,201). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์.
ธัชพล ทีดี ,จุฑามาศ พรรณสมัย และชลิดา แสนวิเศษ. (2562). การพัฒนา
ทักษะการนาเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการ
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ลาดับ

5.

ชื่อ-สกุล

นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย

ผลงานวิชาการ
สื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาการ
วิเคราะห์นโยบาย ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”
ประจาปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (หน้า 1-5) พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
มยุรี ทรัพยเทีย่ ง, ชลิดา แสนวิเศษ และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์. (2560,
กันยายน – ธันวาคม). พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ตามแนว
พระราชดาริ,วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 11 (พิเศษ),
181-187.
ธัชพล ทีด,ี ชลิดา แสนวิเศษ, จุฑามาศ พรรณสมัย, วันวิสา แย้มกระจ่าง, มยุรี
รัตนเสริมพงศ์, วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ และปรียกาญจน์ ใจสอาด.
(2563). ความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ต่อการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใน การประชุม
วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2563 “New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อสืบ
สานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การ พัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 (หน้า 635-646) สุรินทร์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์.
ธัชพล ทีดี, จุฑามาศ พรรณสมัย และปรียกาญจน์ ใจสะอาด. (2562). การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 4 (The 4th KRU National
Academic Conference) ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 6 กันยายน
2562 (หน้า 270-272) กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ธัชพล ทีดี ,จุฑามาศ พรรณสมัย และชลิดา แสนวิเศษ. (2562). การพัฒนา
ทักษะการนาเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการ
สื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาการ
วิเคราะห์นโยบาย ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”
ประจาปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (หน้า 1-5) พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
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3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชุดที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบัน

1. นางสาววันวิสา แย้มกระจ่าง

1. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์

2. นายธัชพล ทีดี
3. นางชลิดา แสนวิเศษ
4. นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย
5. นายสรายุทธ เสงี่ยม
6.นางสาวมยุรี รัตนเสริมพงศ์
7.นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
8. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์
9. นางสาวกัณญพัตส บุญล่า
10. ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ หาญพิชัย

2. นางสาววันวิสา แย้มกระจ่าง
3. นายธัชพล ทีดี
4. นางชลิดา แสนวิเศษ
5. นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย
6.นางสาวมยุรี รัตนเสริมพงศ์
7.นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
8. นางสาวกัณญพัตส บุญล่า
9. ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ หาญพิชัย

หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง(ระบุครั้งที่/วันที่
ผ่านสภามหาวิทยาลัย)
รายงานประชุมสภา ครั้งที่
1/2564 วันที่ 22 มกราคม
2564 วาระที่ 4.3 พิจารณา
อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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3.2 คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ทุกระดับการศึกษา)
1. นางสาวอังคณา อาจารย์
ปรด.รัฐประศาสนศาสตร์
อุดมพันธ์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ศศ.บ รัฐศาสตร์
(บริหารรัฐกิจ)
2. นางสาววันวิสา อาจารย์
รป.ม.รัฐประศาสน
แย้มกระจ่าง
ศาสตร์

3.

4.

นายธัชพล ทีดี

อาจารย์

น า ง ช ลิ ด า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แสนวิเศษ

5.

นางสาว
จุฑามาศ
พรรณสมัย

อาจารย์

6.

นางสาวมยุรี
รัตนเสริมพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7.

นางวาสิตา
เกิดผล
ประสพศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศ ศ .บ .รั ฐ ป ระ ศ าส น
ศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
รป.ม. นโยบาย
สาธารณะ
ศศ.บ รัฐศาสตร์
(บริหารรัฐกิจ)
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
บธ.บ. การตลาด
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
ค.บ.
บรรณารักษศาสตร์

สถาบันการศึกษา
ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฏเทพสตรี

ม.ราชภัฏเทพสตรี

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ม.รามคาแหง

ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.กรุงเทพ

ม.รามคาแหง
วิทยาลัยครูเทพ
สตรี

รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริหาร
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
ศาสตร์
รป.บ. การบริหารท้องถิ่น ม.ราชภัฏเทพสตรี
ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิ
และสารนิเทศศาสตร์
ราช
ม.ขอนแก่น
พธ.ด.รัฐประศาสน
ม.มหาจุฬาลง
ศาสตร์
กรณ
ราชวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2562
2546
2537
2553
2549

2550
2544

2545

2551
2542
2545
2532
2553
2545
2551
2559
2539
2558
2549
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ศศ.ม.รัฐศาสตร์
รป.บ.รัฐประศาสน
ศาสตร์
ศษ.บ.เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
วท.บ.คหกรรมศาสตร์
ทั่วไป
8.

9.

นางสาวกัณญ
พัตส บุญล่า

ว่าที่ร้อยตรี
สุริยะ
หาญพิชัย

อาจารย์

อาจารย์

รป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร์
บธ.บ. การจัดการการ
ท่องเที่ยว-การจัดนา
เที่ยว
รปด.รัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม.รัฐประศาสน
ศาสตร์
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์
ร.บ.รัฐศาสตร์
ศษ.บ. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
กษ.บ.ธุรกิจการเกษตร
น.บ. นิติศาสตร์

ม.รามคาแหง
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช

2553
2550
2547

สถาบันราชภัฏเทพ
สตรี
ม.รามคาแหง

2556

ม.วลัยลักษณ์

2551

ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.พิษณุโลก

2560
2556

ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราชม.รามคาแหง
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช
ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราชม.รามคาแหง

2558
2557
2556
2554
2563

3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ผลงานวิชาการ
1. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์
สุริยะ หาญพิชยั , กัณญพัตส บุญล่า, น้าเพชร อยู่โต, อังคณา อุดมพันธ์,
และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์. (2563, มิถุนายน – มกราคม).
การพัฒนาสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบล โคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 111), 52-69.
อรวรรณ ด่านวราวิจิตร, และ อังคณา อุดมพันธ์. (2561). กฎหมายลักษณะ
พยาน การเรียนรู้ด้วยโครงงาน สาหรับนักปกครอง.. เผยแพร่ ใน งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ”ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี 2561 วันที่
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ผลงานวิชาการ
13-14 ธันวาคม พ ศ. 2561 (หน้า 173-178).พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
อังคณา อุดมพันธ์, และ อรวรรณ ด่านวราวิจิตร. (2563). การพัฒนารูปแบบ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มรายวิชาการ
บริหารการพัฒนา .ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 (หน้า 1180-1184)

ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี.
2.

นางสาววันวิสา แย้มกระจ่าง

3.

นายธัชพล ทีดี

ธัชพล ทีด,ี ชลิดา แสนวิเศษ, จุฑามาศ พรรณสมัย, วันวิสา แย้มกระจ่าง, มยุรี
รัตนเสริมพงศ์, วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ และปรียกาญจน์ ใจสอาด.
(2563). ความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ต่อการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใน การประชุม
วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2563 “New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อสืบ
สานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การ พัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 (หน้า 635-646) สุรินทร์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์.
วันวิสา แย้มกระจ่าง. (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญ
ของไทย ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมไทย สู่ Disruptive Society” วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
(หน้า2,457-2,464). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบ
ภาคสนามในรายวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม. ใน
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ และ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National and International
Conference on Humanities and Social Sciences : 1st
HUNIC Conference 2018) ภายใต้หัวข้อ “มนุษย์-สังคม:
นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 1415 กันยายน 2561 (หน้า ๒,๒๐๗–๒,๒๒๐). สุรินทร์:มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุรินทร์.
ธัชพล ทีด,ี ชลิดา แสนวิเศษ, จุฑามาศ พรรณสมัย, วันวิสา แย้มกระจ่าง, มยุรี
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4.

ชื่อ-สกุล

นางชลิดา แสนวิเศษ

ผลงานวิชาการ
รัตนเสริมพงศ์, วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ และปรียกาญจน์ ใจสอาด.
(2563). ความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ต่อการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใน การประชุม
วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2563 “New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อสืบ
สานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การ พัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 (หน้า 635-646) สุรินทร์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์.
ธัชพล ทีดี, จุฑามาศ พรรณสมัย และปรียกาญจน์ ใจสะอาด. (2562). การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 4 (The 4th KRU National
Academic Conference) ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 6 กันยายน
2562 (หน้า 270-272) กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ธัชพล ทีดี ,จุฑามาศ พรรณสมัย และชลิดา แสนวิเศษ. (2562). การพัฒนา
ทักษะการนาเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการ
สื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาการ
วิเคราะห์นโยบาย ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”
ประจาปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (หน้า1-5) พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ชลิดา แสนวิเศษ. (2561). ความพึงพอใจในการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขกับคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพ ของประชาชนเทศบาลตาบล
เขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ใน การประชุมการประชุม
วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและ นานาชาติ
ครั้งที่ 1 (The 1st National and International Conference
on Humanities and Social Sciences : 1st HUNIC
Conference 2018) ภายใต้หัวข้อ “มนุษย์-สังคม : นวัตกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 14-15
กันยายน 2561 (หน้า 1,189– 1,201). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์.
ธัชพล ทีดี ,จุฑามาศ พรรณสมัย และชลิดา แสนวิเศษ. (2562). การพัฒนา
ทักษะการนาเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการ
สื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาการ
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ชื่อ-สกุล

5.

นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย

6.

นางสาวมยุรี รัตนเสริมพงศ์

ผลงานวิชาการ
วิเคราะห์นโยบาย ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”
ประจาปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (หน้า 1-5) พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
มยุรี ทรัพยเที่ยง, ชลิดา แสนวิเศษ และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์. (2560,
กันยายน – ธันวาคม). พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ตามแนว
พระราชดาริ,วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 11 (พิเศษ),
181-187.
ธัชพล ทีด,ี ชลิดา แสนวิเศษ, จุฑามาศ พรรณสมัย, วันวิสา แย้มกระจ่าง, มยุรี
รัตนเสริมพงศ์, วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ และปรียกาญจน์ ใจสอาด.
(2563). ความพึงพอใจของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ต่อการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใน การประชุม
วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2563 “New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อสืบ
สานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การ พัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 (หน้า 635-646) สุรินทร์:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์.
ธัชพล ทีดี, จุฑามาศ พรรณสมัย และปรียกาญจน์ ใจสะอาด. (2562). การ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตาเพชร อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 4 (The 4th KRU National
Academic Conference) ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 6 กันยายน
2562 (หน้า 270-272) กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ธัชพล ทีดี ,จุฑามาศ พรรณสมัย และชลิดา แสนวิเศษ. (2562). การพัฒนา
ทักษะการนาเสนอการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ โดยใช้หลักการ
สื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาการ
วิเคราะห์นโยบาย ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”
ประจาปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (หน้า 1-5) พระนครศรีอยุธยา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ . (2561). คุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุ รี . ใน การ
ประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561. (หน้า 643-648). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล

7.

นางวาสิตา เกิดผล
ประสพศักดิ์.

8.

นางสาวกัณญพัตส บุญล่า

9.

ว่าที่ร้อยตรีสุริยะ หาญพิชัย

ผลงานวิชาการ
ราชภัฏเพชรบุรี.
มยุรี รัตนเสริมพงศ์, ชลิดา แสนวิเศษ, และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์.
(2560). พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวติ ตามแนวพระราชดาริ. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 11 (ฉบับพิเศษ 2560), หน้า
181-187.
วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, จุฑามาศ พรรณสมัย, และมยุรี รัตนเสริมพงศ์.
(2560). มูลนิธิชัยพัฒนา : การพัฒนาเพื่อชนะปัญหาความยากจนของ
คนไทย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 11(ฉบับ
พิเศษ 2560), หน้า 239-248.
มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ . (2561). คุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุ รี . ใน การ
ประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561. (หน้า 643-648). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี.
มยุรี รัตนเสริมพงศ์, ชลิดา แสนวิเศษ, และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์.
(2560). พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวติ ตามแนวพระราชดาริ. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 11 (ฉบับพิเศษ 2560), หน้า
181-187.
วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, จุฑามาศ พรรณสมัย, และมยุรี รัตนเสริมพงศ์.
(2560). มูลนิธิชัยพัฒนา : การพัฒนาเพื่อชนะปัญหาความยากจนของ
คนไทย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 11(ฉบับ
พิเศษ 2560), หน้า 239-248.
กัณญพัตส บุญล่า,เพชรรัตน์ บริสุทธิ์.(2561). สานต่อความพอเพียงการาย
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาไม้ตะพด ต.โขลน จ. สระบุรี. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16
กุมภาพันธ์ 2561 (หน้า 212-224). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์.
สุริยะ หาญพิชยั , จรรยาพัตร์ สุวรรณศักดิ์. (2561, กรกฏาคม – ธันวาคม).
การจัดการความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งแบบบวร ของชุมชน วัดท่ากก
แกอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 9 (2). 190-200.
สุริยะ หาญพิชยั , จันทร์ฉาย จันทร์ลา. (2561, มกราคม – มิถุนายน). การ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ เทศบาลตาบลลานารายณ์ อาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree
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ชื่อ-สกุล

ผลงานวิชาการ
Journal of Social Science, 12 (1). 67-85.
สุริยะ หาญพิชยั , กัณญพัตส บุญล่า, น้าเพชร อยู่โต, อังคณา อุดมพันธ์,
และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์. (2563, มิถุนายน – มกราคม).
การพัฒนาสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบล โคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 111), 52-69

4. อาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
1) อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์
2) อ.ธัชพล ทีดี
รป.ม. นโยบายสาธารณะ
3) ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ ศศ.ม. รัฐศาสตร์
4) อ.จุฑามาศ พรรณสมัย ศศ.ม. รัฐศาสตร์
5) รศ.ดร. สรายุทธ เสงี่ยม ปร.ด. สังคมวิทยา
6) ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์
7) ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
8) ดร.อังคณา อุดมพันธ์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
9) อ.กัณญพัตส บุญล่า รป.ม. นโยบายสาธารณะ
10) อ. ดร.สุริยะ หาญพิชัย รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์
4.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ ชื่อ-สกุล
1.

2.
3.

4.

คุณวุฒิ

รายวิชาที่สอน

อาจารย์ประจา
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ .นิ พิ ฐ พ น ธ์ ร.ม (รัฐศาสตร์)
กฎหมายอาญา 1 : ภาค ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ
อินทิตานนท์
น.บ. (นิติศาสตร์)
ทั่วไป
อ.ธัชพล ทีดี
ว่าที่ ร.ต.สุริยะ หาญพิชัย
น.ม. (นิติศาสตร์)
ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง แ ล ะ รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
อ.ศุภธี โตสกุล
พาณิชย์
ดร.ยุ ท ธนา มา รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) กฎหมายปกครองสาหรับ ว่าที่ ร.ต.สุริยะ หาญพิชัย
สาราญ
น.ม. (นิติศาสตร์)
รัฐประศาสนศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตร์)
อ .ช ญ า นิ ษ ฐ์ น.ม. (นิติศาสตร์)
- กฎหมายวิธีพิจารณา รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
บุญมี
น.บ. (นิติศาสตร์)
ความอาญา
ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ
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- กฎหมายลักษณะพยาน อ.ธัชพล ทีดี
5. อ .เพ ลิ น พิ ศ ศ ศ . ม .( ก า ร พั ฒ น า - องค์การและการจัดการ อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
ศรศิริ
ทรัพยากรมนุษย์)
สมัยใหม่
-การจัดการแรงงาน
สัมพันธ์
-การบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุษย์ภาครัฐ
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6. จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
รปศ. (ภาคปกติ)
รปศ. (ภาคพิเศษ)

ชั้นปีที่ 1
117
90

ชั้นปีที่ 2
110
95

ชั้นปีที่ 3
104
27

ชั้นปีที่ 4
62
90

ชั้นปีที่ 5
-

รวม
393
302
695

7. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
รายงานผลการดาเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 ข้อเสนอแนะจาแนกตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วางระบบการ ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร กากับ
กากับติดตาม ติดตามผลงานวิชาการ
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจา
หลักสูตร

เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ
ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

การบริหาร
จัดการหลักสูตร
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตรที่
กาหนดโดยสกอ.

ตุลาคม
กรรมการบริหาร
2563หลักสูตร
พฤษภาคม
2564



ได้ผลสารวจที่
สอดคล้องกับ
จานวนบัณฑิต

มีนาคม – กรรมการบริหาร
พฤษภาคม
หลักสูตร
2564



ผลการดาเนินงาน

หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรที่กาหนดโดยสกอ.

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ทบทวน
แผนพัฒนา
บัณฑิต

ออกแบบการสารวจผู้ใช้บัณฑิต
แบบสอบถาม/แบบสอนออนไลน์

ได้ผลการสารวจตามเกณฑ์ที่กาหนด
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แผนพัฒนา
คุณภาพ
กิจกรรม/แนวทาง
การศึกษา
การพัฒนา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

แผนพัฒนา
คุณภาพ
กิจกรรม/แนวทาง
การศึกษา
การพัฒนา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

ผลการดาเนินงาน

1. สารวจความต้องนักศึกษาในกิจกรรมที่
ต้องการพัฒนาแต่ละชันปี
2. ประชุมวางแผน วิเคราะห์ระบบการดูแล
นักศึกษา การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา

1.การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเป็นไป
ตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาและไป
ตามมาตรฐาน
หลักสูตร
2 . อั ต ร า ก า ร
สาเร็จการศึกษา
เพิ่มขึ้น

ตุลาคม
กรรมการบริหาร
2563หลักสูตร
พฤษภาคม
2564



จัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
รายงานผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา

1. สารวจความต้องนักศึกษาในกิจกรรมที่
ต้องการพัฒนาแต่ละชันปี
2. ประชุมวางแผน วิเคราะห์ระบบการดูแล

1.การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเป็นไป

กรรมการบริหาร
หลักสูตร



รายงานผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
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1. ทบทวนจัด
กิจกรรมในการ
พัฒนา
นักศึกษา
วางแผนการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนา
นักศึกษาที่
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ
2. ทบทวน
ระบบการดูแล
นักศึกษาแต่ละ

เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ
ได้รับ

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)
ชั้นปี

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา
นักศึกษา การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา

เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ
ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
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ตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาและไป
ตามมาตรฐาน
หลักสูตร
2. อัตราการ
สาเร็จการศึกษา
เพิ่มขึ้น

ผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
1.ทบทวน
แผนพัฒนา
อาจารย์บริหาร
หลักสูตร
2. ทบทวน
วางแผนผลงาน
ทางวิชาการ

1.ประชุมวางแผนทบทวนแผนพัฒนา
อาจารย์บริหารหลักสูตร
2. ประชุมวางแผนการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ

1. ได้แผนพัฒนา
อาจารย์บริหาร
หลักสูตรที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
หลักสูตร
2. ผลงานทาง
วิชาเพิ่มขึ้น

ตุลาคม
กรรมการบริหาร
2563หลักสูตร
พฤษภาคม
2564



แผนการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร ปี
การศึกษา 2563

แผนพัฒนา
คุณภาพ
เป้าหมาย/ผล
กิจกรรม/แนวทาง
ระยะเวลา
การศึกษา
ที่คาดว่าจะ
การพัฒนา
ดาเนินการ
(ตาม
ได้รับ
ข้อเสนอแนะ)
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. ประชุมประชุมวางแผนการจัดการเรียน
การสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา

1. ได้แผนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูร
ณาการกับการ
วิจัย การบริการ
วิชาการทาง
สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ที่เหมาะสม
2. กระบวนการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาที่
เหมาะสมต่อการ
พัฒนาการ

ตุลาคม
กรรมการบริหาร
2563หลักสูตร
พฤษภาคม
2564



ผลการดาเนินงาน

แผนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563
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ทบทวน
แผนพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนและ
การสอนการ
ประเมินผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ
ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการ
ดาเนินงาน
(,,)

ผลการดาเนินงาน

จัดการเรียนการ
สอน

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีสิ่งสิ่งสนับสนุน
นักศึกษา อาจารย์
การเรียนรู้ที่
เพียงพอ และมี
ระบบการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ

ตุลาคม
กรรมการบริหาร
2563หลักสูตร
พฤษภาคม
2564

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ



รายงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2563
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แผนพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้
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บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ผลประเมินโดยกรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
1.จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น
2.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1
รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
3.คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการ
ใน 5 ปี ย้อนหลัง
4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ตากว่
่ าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
รายละเอียด
5.คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ทีเ่ ป็นอาจารย์พเิ ศษ (ถ้ามี)
มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชวั่ โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้อง
ไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตั ิ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8)

ข้อค้นพบ/
ผลการดาเนินงาน
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สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ผลการ
คะแนนประเมิน
การบรรลุ
2563
ดาเนินงาน
จากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
ผ่าน
 ผ่าน
 ผ่าน
บรรลุ
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
 ไม่ผ่าน
 ไม่ผ่าน
หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ
1.
2.
3.

23

หมวดที่ 2 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. คณาจารย์ควรมีผลงานทางวิชาการไม่ครอบคลุมทุกคน ควรเพิ่มกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะโดยตรง
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

4 ระดับ

4 คะแนน

บรรลุ

24
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก จานวน 1 คน ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.อังคณา อุดมพันธ์
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก เท่ากับ 20% คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน
โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1.ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1
X 100 = ร้อยละ 20
5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
20
X 5 = 5 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

5

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1

ข้อเสนอแนะ
-

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 20

5 คะแนน

บรรลุ

25
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 คน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 20% คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.67
คะแนน โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1
x 100 = 20 %
5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
20
x 5 = 1.67 คะแนน
60
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ศ.

5
4
1
0
0

ข้อเสนอแนะ
-

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 60

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 20

1.67 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลงานวิช าการของอาจารย์ป ระจาหลักสูต ร ทั้ งหมด จ านวน 3 เรื่อง ค่าร้อยละของผลรวมถ่วง
น้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เท่ากับ 20% คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน โดย
แสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1
x 100 = 20 %
5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
20
x 5 =
5 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร

ค่าน้าหนัก
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40

1.อังคณา อุดมพันธ์
2. ธัชพล ทีดี
วันวิสา แย้มกระจ่าง
ชลิดา แสนวิเศษ
จุฑามาศ พรรณสมัย

1

0.60 0.80 1.00

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
0.8

1

0.2
1

ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อคนต่อปี ในลักษณะการทาเดี่ยว

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ 20

คะแนนประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
จากคณะกรรมการ

5 คะแนน

บรรลุ

27
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.3

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

5 ระดับ

4 ระดับ

4 คะแนน

ไม่บรรลุ

28

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณ ฑิต ต่อคุณ ภาพของบัณ ฑิตปริญ ญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่
รายการข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ผลการ
ดาเนินงาน
1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คน
113+46*159
2 จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด
คน
60
4 จานวนผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
คน
60
5 คะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้จากการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ค่าเฉลี่ย
4.52
สูตรการคานวณ
271
60

=

4.52

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย
4.50

ค่าเฉลี่ย 4.52

4.52 คะแนน

บรรลุ

29

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ได้ ง านท าหรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี ของหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เท่ากับ 100% คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน โดย
แสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
113
x 100 = 100 %
113
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
100
x 5 =
5 คะแนน
100
ข้อมูลพื้นฐาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน

จานวน
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
168
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจ
168
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 80
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
15
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
168
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
33
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
40
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
ร้อยละของจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
100

30
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ100

5 คะแนน

บรรลุ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

5 ระดับ

4 ระดับ

4 คะแนน

ไม่บรรลุ

31
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีระบบการดูแลและพัฒนานักศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กาหนด
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

5 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)

1. อัตราการสาเร็จการศึกษาลดลง
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

บรรลุ

34
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิ สระในระดับบัณ ฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ บัณ ฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

4 ระดับ

3 ระดับ

คะแนนประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
จากคณะกรรมการ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.3

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.4

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีดังนี้
ผลประเมินโดย
กรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

37
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5.1 จากคะแนนเต็ม 5.0 ได้ระดับความพึงพอใจ 4.44
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 ได้คะแนนเท่ากับ 4.02

วิธีการคานวณ
11
11

x

100 =

100 %

ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ
95-99.99

ร้อยละ 100

5 คะแนน

บรรลุ
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
6.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

5 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
ตาราง 1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1-6
ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
ผ่าน
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ

ค่าเฉลี่ย 4.52

113
113

X 100 = 100%

ไม่บรรลุ

4.52 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
ระดับ 5
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม ระดับ 5
และพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่
ระดับ 4
เกิดกับนักศึกษา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 หลักสูตรได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย 5
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญา
ตรี) ร้อยละของบัณฑิต
ร้อยละ
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
100
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

เฉลี่ยรวม 4.76 คะแนน

4 คะแนน

ไม่บรรลุ

4 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์

ระดับ 4

4 คะแนน

เฉลี่ยรวม 3.33 คะแนน
บรรลุ

รวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 4.2

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ป.ตรี 20%

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

ระดับ 5

1
5

ป.ตรี 60%

1
5

ป.ตรี 20%

1
5

X

100 =

20%

X 100 =

20 %

X 100 =

20%

4 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
ระดับ 4
4 คะแนน
รายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวาง
ระดับ 4
3 คะแนน
ระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การ
ระดับ 4
3 คะแนน
ประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ร้อยละ 11 ข้อ
ดาเนินงานหลักสูตรตาม
100
11 ข้อ X 100 = 100%
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

4 คะแนน
รวม 3.89 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ไม่บรรลุ

1.67 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ไม่บรรลุ

4 คะแนน
เฉลี่ยรวม 3.96 คะแนน

บรรลุ

4 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

เฉลี่ยรวม 3.50 คะแนน
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เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน ระดับ 5
การเรียนรู้

3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

3.72 คะแนน

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
จานวน
Input Process Output
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผ่าน
องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
รวม
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

2
3
3
4

3.89
-

3.50
4.00
3.00

4.76
3.00
4.00
5.00

4.76
3.33
3.96
3.50

หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน
มาก
ดี
ดี
ดี

1

-

3.00

-

3.00

ปานกลาง

13

3.89
ดี

3.29
ดี

4.30
มาก

3.72
ดี

ดี

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
มาก
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ไม่เกิน 3 ข้อ)
จุดเด่นเด่นและแนวทางเสริม
1. ระบบการรับนักศึกษาได้นักศึกษาเกินเป้าหมายที่
กาหนด แสดงถึงคุณภาพการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
ฯ ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน
2. หลักสูตรควรพัฒนากิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา กรณีนักศึกษามีระดับความรู้ที่แตกต่าง
กัน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยจัดกลุ่ม
เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษาอย่าง
สอดคล้อง และหลังจากนั้นควรมีระบบการติดตาม
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. อัตราการสาเร็จการศึกษาลดลง

2. คณาจารย์ควรมีผลงานทางวิชาการไม่ครอบคลุม
ทุกคน ควรเพิ่มกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่เน้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์และ
การสร้างนวัตกรรม ที่เป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะ
โดยตรง
3. ควรมีระบบการดูแลและพัฒนานักศึกษาที่
เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อคนต่อปี ในลักษณะ
การทาเดี่ยว
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ภาคผนวก
- กาหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563

ตารางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วัน/เวลา/สถานที่

กรรมการ
ภายใน
()

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
1. รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
ผู้ประสานงาน อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง (ประธานกรรมการ)
โทร. 097-152-0909
* เดินทางมาด้วยตัวเอง
2. ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
(กรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง
3. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขา
(กรรมการและเลขานุการ)



4. นางสุภรัตน์ เครือวงษา
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



กรรมการ
ข้อมูลประธาน
ภายนอก
ผู้ประเมินภายนอก
()
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.กาแพงเพชร

รหัสผู้ประเมิน PR0270
โทร : 080-2656451
E-mail: Bandhitchat@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทรเกษม

รหัสผู้ประเมิน PR0013
โทร 086-365-5540
E-mail: suwannasab8@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0036
โทร 089-0031265
E-mail: piyapongdk@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 082-979-9799
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วันที่ 1 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

สาขาวิชา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

วัน/เวลา/สถานที่

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
ผู้ประสานงาน อ.วรรณวิษา ปัน้ คุ้ม
โทร. 080-423-8636

กรรมการ
ภายใน
()

กรรมการ
ภายนอก
()

5. อาจารย์กาณฑ์ พัวพงศธร
(ผู้สังเกตการณ์)



1. รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
(ประธานกรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง



2. ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
(กรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง



3. ผศ.ประมวล แซ่โค้ว
(กรรมการและเลขานุการ)



4. นางสาวจุฑามาศ ฉิมช้าง
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
E-mail: suparut_koy_7@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทรเกษม

หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.กาแพงเพชร
รหัสผู้ประเมิน PR0270
โทร : 080-2656451
E-mail: Bandhitchat@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทรเกษม
รหัสผู้ประเมิน PR0013
โทร 086-365-5540
E-mail: suwannasab8@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด. มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0035
โทร. 08-9822-3015
E-mail: Pamaun49@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 089-0556486
E-mail: Deerchimchang@gmail.com
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วันที่ 2 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมหาง
นกยูง (21/302)

สาขาวิชา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 4 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

สาขาวิชา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ผู้ประสานงาน อ.อภิวัฒน์ สุริยศ
โทร. 084-222-8697

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรรมการ
ภายใน
()

1. อ.ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
(ประธานกรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง
2. อาจารย์เทิดพงศ์ วรรณวงค์
(กรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์



4. นางสาวจุฑามาศ ฉิมช้าง
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



5. อาจารย์เคลน บุณยานันต์
(ผู้สังเกตการณ์)
1. ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
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วันที่ 7 มิ.ย. 64

3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
(กรรมการและเลขานุการ)

กรรมการ
ข้อมูลประธาน
ภายนอก
ผู้ประเมินภายนอก
()
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.บุรีรัมย์

รหัสผู้ประเมิน PR0065
โทร 088-3775826
E-mail: thiti.py@bru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

รหัสผู้ประเมิน PR0239
โทร 090-909-0187
E-mail: TherdpongW@yahoo.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0303
โทร 095-695-6532
E-mail:
thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 089-0556486
E-mail: Deerchimchang@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พิบูลสงคราม

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พระนครศรี


วัน/เวลา/สถานที่
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

สาขาวิชา
ผู้ประสานงาน อ.ธัชพล ทีดี
โทร. 088-745-5966

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรรมการ
ภายใน
()

(ประธานกรรมการ)
* Online

2. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด
(กรรมการ)
* Online

สาขาวิชาภาษาจีน



3. ผศ.ประมวล แซ่โค้ว
(กรรมการและเลขานุการ)



4. นางสุภรัตน์ เครือวงษา
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



1. อ.ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
อยุธยา
รหัสผู้ประเมิน PR0074
โทร 081-636-1611
E-mail: duean_2520@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด.
มรภ.พระนครศรี
อยุธยา
รหัสผู้ประเมิน PR0073
โทร. 081-588-2349
E-mail pakasit.jr@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด. มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0035
โทร. 08-9822-3015
E-mail: Pamaun49@gmail.com

หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 082-979-9799
E-mail: suparut_koy_7@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พิบูลสงคราม
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วันที่ 7 มิ.ย. 64

กรรมการ
ภายนอก
()

วัน/เวลา/สถานที่
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมหาง
นกยูง (21/302)

สาขาวิชา
ผู้ประสานงาน อ.ภูเทพ ประภากร
โทร. 095-906-9896

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรรมการ
ภายใน
()

(ประธานกรรมการ)
* Online
2. อ.ปิยธิดา สังสีแก้ว
(กรรมการ)
* Online

สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผู้ประสานงาน อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
โทร. 086-654-0030



3. ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง
(กรรมการและเลขานุการ)



4. นางสาวจุฑามาศ ฉิมช้าง
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



1. ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
(ประธานกรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
รหัสผู้ประเมิน PR0291
โทร 081-7405065
E-mail: panus_m@psru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พระนครศรี
อยุธยา
รหัสผู้ประเมิน PR0460
โทร 064-1935923
E-mail: schaaim@aru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0301
โทร 092-629-9629
E-mail: nathnorthn@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 089-0556486
E-mail: Deerchimchang@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พระนครศรี
อยุธยา
รหัสผู้ประเมิน PR0077
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วันที่ 9 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมหาง

กรรมการ
ภายนอก
()

วัน/เวลา/สถานที่

สาขาวิชา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรรมการ
ภายใน
()

กรรมการ
ภายนอก
()

นกยูง (21/302)
2. ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
(กรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง
3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
(กรรมการและเลขานุการ)



4. น.ส.อภิญญา มิ่งขวัญ
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 1. ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
(รป.ม.)
(ประธานกรรมการ)
ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล
* Online
ประสพศักดิ์
โทร. 086-386-2007



โทร 089-920-5547
E-mail: sorn1@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด. มรภ.กาแพงเพชร
รหัสผู้ประเมิน PR0295
โทร. 081-780-9692
E-mail: b_phitsanu@outlook.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0303
โทร 095-695-6532
E-mail:
thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 090-425-2659
E-mail: ningm694@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทรเกษม
รหัสผู้ประเมิน PR0022
โทร 089-718-5195
E-mail: nattakorn65@gmail.com
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วันที่ 9 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก

วัน/เวลา/สถานที่

สาขาวิชา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรรมการ
ภายใน
()

2. ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
(กรรมการ)
* Online

สาขาวิชาภาษาไทย
ผู้ประสานงาน อ.สุภาสิณี คุ้มไพรี
โทร. 086-137-6276



4. นางสุภรัตน์ เครือวงษา
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



1. ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
(ประธานกรรมการ)
* Online



2. ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม



หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0594
โทร 086-4072153
E-mail: sunchai6665@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 082-979-9799
E-mail: suparut_koy_7@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทรเกษม
รหัสผู้ประเมิน PR0022
โทร 089-718-5195
E-mail: nattakorn65@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทรเกษม
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วันที่ 10 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

3. อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ
(กรรมการและเลขานุการ)

กรรมการ
ข้อมูลประธาน
ภายนอก
ผู้ประเมินภายนอก
()
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พระนครศรี

อยุธยา
รหัสผู้ประเมิน PR0074
โทร 081-636-1611
E-mail: duean_2520@hotmail.com

วัน/เวลา/สถานที่

สาขาวิชา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กรรมการ
ภายใน
()

กรรมการ
ภายนอก
()

(กรรมการ)
* Online

สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น
ผู้ประสานงาน อ.วิเนส จันทะวงษ์ศรี
โทร. 063-197-9664



4. นางสุภรัตน์ เครือวงษา
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



รหัสผู้ประเมิน PR0024
โทร 081-455-0544
E-mail: thitiwas2012@hotmail.co.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0036
โทร 089-0031265
E-mail: piyapongdk@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 082-979-9799
E-mail: suparut_koy_7@hotmail.com

1. ผศ.ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณ
ยานันต์
(ประธานกรรมการ)
* Online



หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พิบูลสงคราม
รหัสผู้ประเมิน PR0354
โทร 081-7855527
E-mail: sujitra.b@psru.ac.th

2. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง
(กรรมการ)
* Online



หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.ราชนครินทร์
รหัสผู้ประเมิน PR0463
โทร 081-686-2254
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วันที่ 11 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

3. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขา
(กรรมการและเลขานุการ)

ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก

วัน/เวลา/สถานที่

สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ประสานงาน ผศ.อภิชาติ อาวจาปา
โทร. 081-852-5139

กรรมการ
ภายใน
()

3. ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง
(กรรมการและเลขานุการ)



4. น.ส.สุนทรี รื่นชู
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



1. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด
(ประธานกรรมการ)
* Online

กรรมการ
ภายนอก
()



2. อาจารย์ ดร.ประสพ ยลสิริธมั
(กรรมการ)
* Online



3. อ.กรพินธุ์ กลิ่นเกษร
(กรรมการและเลขานุการ)



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
E-mail: Thepnaknornt@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0301
โทร 092-629-9629
E-mail: nathnorthn@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 092-783-2489
E-mail: numstar13@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด.
มรภ.พระนครศรี
อยุธยา
รหัสผู้ประเมิน PR0073
โทร. 081-588-2349
E-mail Pakasit.jr@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.นครสวรรค์
รหัสผู้ประเมิน PR0060
โทร 093-149-8914
E-mail: yolsiritham@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0306
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วันที่ 15 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

สาขาวิชา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

วัน/เวลา/สถานที่

สาขาวิชา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

4. นางสุภรัตน์ เครือวงษา
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
สาขาวิชาศิลปกรรม
ผู้ประสานงาน อ.นิลรัตน์ ปัททุม
โทร. 092-700-5071

กรรมการ
ภายนอก
()



1. ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
(ประธานกรรมการ)
* Online



2. ผศ.ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย
(กรรมการ)
* Online



3. อ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร
(กรรมการและเลขานุการ)



4. น.ส.สุนทรี รื่นชู



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
โทร 084-114-5560
E-mail: korapin.klin@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 082-979-9799
E-mail: suparut_koy_7@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทรเกษม
รหัสผู้ประเมิน PR0022
โทร 089-718-5195
E-mail: nattakorn65@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
รหัสผู้ประเมิน PR0640
โทร 086-192-4519
E-mail: tanakorn.su@bsru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0602
โทร 087-607-9783
E-mail: n_sarawut@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
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วันที่ 15 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมหาง
นกยูง (21/302)

กรรมการ
ภายใน
()

วัน/เวลา/สถานที่

สาขาวิชา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

กรรมการ
ภายใน
()

กรรมการ
ภายนอก
()

ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
โทร 092-783-2489
E-mail: numstar13@gmail.com
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- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563
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- ภาพประกอบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304)
รูปแบบการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------
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