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แบบสัมภาษณก์ารวิจัย 

เร่ือง การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................................................... 
ตําแหน่ง....................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ ............................................................................................................. 
 
ตอนท่ี1 ข้อมลูเก่ียวกับผู้ให้ขอ้มูลสําคญั 
 กรุณาเล่าประวัติโดยย่อเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ประวัติการศึกษา........................................................................................................... 
 ประสบการณ์ทํางาน...................................................................................................... 
 ระยะเวลาในการทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน………………….............................................. 
  
ตอนท่ี2 ใหท้่านแสดงความคิดเห็นของท่าน ดังน้ี 
1. การเรียนรู้ทัง้ 5 ด้าน ตามที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
 - ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 - ด้านความรู้ 
 - ด้านทักษะทางปัญญา 
 - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 โปรดอธิบายความคิดเห็นของท่านที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตของสาขาวิขารัฐประศาสน
ศาสตร์ ในแต่ละด้าน พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบด้วย…………………………………………...…………… 
2. จุดที่ควรพัฒนา คุณลักษณะของบัณฑิตของสาขาวิขารัฐประศาสนศาสตร์ ในแต่ละด้าน พร้อม
อธิบายเหตุผลประกอบด้วย………………………………………………………………………………………………… 
3. ความคิดเหน็อ่ืนๆ (ถ้าม)ี……………………………………………………................................................. 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง 

การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน 

1. แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
2. แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตฯ 
3. แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตรฯ 
4. แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ที่ท่าน

ได้รับจากการเรียนการสอน 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมายลงใน    หน้าข้อความท่ีเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน 

1. เพศ 
  ชาย  หญิง 
2. อายุ 
  18 ปี  19 ปี  20 ปี    
 21 ปี  22 ปี  23 ปีขึ้นไป 

3. ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   นักศึกษาช้ันปีที่ 1   นักศึกษาช้ันปีที่ 2  นักศึกษาช้ันปีที่ 3 
   นักศึกษาช้ันปีที่สุดท้าย 

ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1=น้อยมาก 
 

คุณลักษณะบณัฑิต ระดับความพงึพอใจ
5 4 3 2 1

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการทํางานให้
สําเร็จ 

     

1.2 มีนํ้าใจ มีจติอาสา จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อประโยชน์
ส่วนรวม 

     

1.3 มคีวามซื่อสัตย์ ขยัน อดทน    
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คุณลักษณะบณัฑิต ระดับความพงึพอใจ
5 4 3 2 1 

1.4 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม    
1.5 มคีวามตรงต่อเวลา    
2. ด้านความรู ้
2.1 มคีวามสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ และสร้าง
นวัตกรรมในการทํางานได้ 

     

2.2 มคีวามสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการในการทํางาน    
2.3 มคีวามรู้ตามทฤษฎี หลกัการ ในสาขาวิชาตรงตามตําแหน่งงาน
ของตนอย่างเพียงพอ 

     

2.4 มคีวามรู้ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

2.5 มคีวามรู้รอบตัวที่จําเป็นในการทํางาน    
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผูใ้ฝ่รู ้สามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง    
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการทํางาน ตามสภาพจริงได้

     

3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ    
3.4 นําความรู้มาประยุกต์ ในชีวิตประจําวัน แก้ไขปัญหา และปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

     

3.5 มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์      
4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของสังคม 

     

4.2 มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้    
4.3 มคีวามเป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดี      
4.4 มทีักษะการทํางานเป็นทีม    
4.5 มคีวามมั่นใจในตนเองกลา้แสดงความคิดเห็น    
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มกีารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าหาความรู้ จัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูล 

     

5.2 มคีวามสามารถในการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่าง
เหมาะสม 

     

5.3 มทีักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน เช่น 
Microsoft Word / Excel / PowerPoint อย่างเหมาะสม 

     

5.4 มคีวามสามารถในการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน 

     

5.5 ความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและ    
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คุณลักษณะบณัฑิต ระดับความพงึพอใจ
5 4 3 2 1 

คณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม  
 
ตอนท่ี 3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1=น้อยมาก 

คุณภาพบัณฑิต ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1

1. หลักสูตร 
1.1 การจัดการศึกษาสอดคลอ้งกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

     

1.2 โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

     

1.3 การได้รับการฝึกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรอย่างเพียงพอ      
1.4 หลักสูตรมคีวามสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และสภาพสังคมในปัจจุบัน 

     

1.5 รายวิชาที่เรียนเป็นประโยชน์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนได้ 

     

2. อาจารย์ผู้สอน
2.1 อาจารย์มคีุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน       
2.2 อาจารย์สอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ      
2.3 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างสมํ่าเสมอ 

     

2.4 อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหา และเวลาที่กําหนด    
2.5 อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้
เหมาะสม 

     

3. การใหค้ําแนะนาํปรึกษาแก่นักศึกษา
3.1 มรีะบบการให้นักศึกษาเข้าพบอย่างเหมาะสม เช่น มตีารางการ
เข้าพบและให้คําปรึกษา 

     

3.2 มีช่องทางการให้คําปรึกษาที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็ว      
3.3 มกีารติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด    
3.4 ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา    
3.5 ให้คําแนะนําเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อหรือแนวทางการ
ประกอบอาชีพ 

     

4. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
4.1 มกีิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา เช่น การศึกษานอกสถานที่    
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คุณภาพบัณฑิต ระดับความพงึพอใจ
5 4 3 2 1 

การฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ เป็นต้น 
4.2 มกีิจกรรมนักศึกษาที่จัดพัฒนาทักษะการทํางานที่ดีให้แก่นักศึกษา    
4.3 มกีิจกรรมนักศึกษาที่จัดพัฒนาทักษะความคิดให้แก่นักศึกษา      
4.4 มกีิจกรรมนักศึกษาพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่นักศึกษา    
4.5 มกีิจกรรมนักศึกษาที่จัดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา    
5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

     

5.2 วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา    
5.3 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม    
5.4 การจัดตารางการเรียนการสอนมีช่วงเวลาให้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง

     

5.5 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพ
และ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้

     

6. การวัดและการประเมินผล 
6.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

     

6.2 อาจารย์ผูส้อนได้แจ้งให้นักศึกษาทราบวิธีการประเมินผลรายวิชา
ก่อนการสอน 

     

6.3 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง 
ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า  

     

6.4 การวัดและประเมินผล โปร่งใส และตรงตามเวลา    
6.5 อาจารย์ผูส้อนมีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย    
7. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
7.1 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา  

     

7.2 ระบบบริการห้องสมุดและแหล่งค้นคว้ามีความเหมาะสม และเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

     

7.3 ห้อง/สถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพียงพอและ
เหมาะสม 

     

7.4 ระบบบริการสารสนเทศ อุปกรณ์เทคโนโลยีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

     

7.5 ความสอดคล้องระหว่างจํานวนนักศึกษา บุคลากร ต่อจํานวนวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ 

     

8. การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
8.1 มกีารเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง    



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

คุณภาพบัณฑิต ระดับความพงึพอใจ
5 4 3 2 1 

ต่าง ๆ ได้ เช่น ทางโทรศัพท์ ไลน์ เฟชบุ๊ค หรือส่วนบุคคล เป็นต้น
8.2 มกีารช้ีแจงเกี่ยวกับคําร้องเรียนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
รับทราบ 

     

8.3 มกีารดําเนินงานตามคําร้องเรียนของนักศึกษาในกรณีที่สามารถ
ดําเนินการได้ 

     

8.4 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช้ีแจงเหตุผลที่มี
การร้องเรียนเกิดขึ้น 

     

8.5 มกีารตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเป็น
ปัจจุบัน 

     
 

ตอนท่ี 4  ระดับความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ที่ทา่นได้รับจากการเรียนการสอน 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  � ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1=น้อยมาก 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้ ระดับความคดิเห็น
5 4 3 2 1

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1.1 พัฒนานิสยัและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วย
ความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม   

     

1.2 สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและ
ความรู้สึกของผู้อ่ืน 

     

2. ด้านความรู ้
2.1 เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

     

2.2 รูแ้ละเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์

     

2.3 ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

     

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจรงิและทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่
เก่ียวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

     

3.2 สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรอืสภาพปัญหาที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

     



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้ ระดับความคดิเห็น
5 4 3 2 1 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มคีวามรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึง่ภาวะผู้นํา
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

     

4.2 สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 

     

4.3 มคีวามคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

     

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มทีักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
ค้นคว้าหาความรู้และการนําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
รูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 

     

5.2 สามารถใช้เคร่ืองมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

     

5.3 สามารถสือ่สารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบคุณท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

บัณฑติท่ีให้ข้อมูลสําคญั  
 

บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือผูส้ําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่เข้ารับเมื่อปีการศึกษา 2556 และสําเร็จการศึกษาเมื่อปี
การศึกษา 2559 

 
1  5646530007  นางสาวมลิวัลย์ ป้องกัน    หมู่ 25  
2  5646530010  นายสิทธิโชค บูชาบุญ    หมู่ 25  
3  5646530015  นางสาวนิตยา อ้อมแก้ว    หมู่ 25  
4  5646530016  นางสาวละอองดาว สังข์วาลย์   หมู่ 25 
5  5646530019  นางสาววรางคณา ยืนยง    หมู่ 25 
6  5646530020  นางสาวบุญรักษา เอ่ียมละออ   หมู่ 25  
7  5646530021  นายมงคล คงเป่ียม    หมู่ 25  
8  5646530028  นายอรินธราช ท้วมทอง    หมู่ 25  
9  5646530032  นางสาวเพ็ญนภา ผกาเชิด   หมู่ 25 
10  5646530033  นางสาวขวัญจิรา สุวรรณโณ   หมู่ 25  
11  5646530038  นายอําพล มติุพันดา    หมู่ 25 
12  5646530042  นายพงศธร พูลสําราญ    หมู่ 25 
13  5646530046  นายบุญฤทธ์ิ โพธ์ิดี    หมู่ 25  
14  5646530047  นางสาวศุภิวรรณ สีนิล    หมู่ 25  
15  5646530052  นายอุดมศักด์ิ ภักดี    หมู่ 25  
16  5646530055  นายตวงเพชร จันทุดม    หมู่ 25  
17  5646530058  นายสฤษด์ิพงศ์ น้อยพานิช   หมู่ 25  
18  5646530059  นางสาวปรินทิพย์ บุญเกลี้ยง   หมู่ 25  
19  5646530061  นายวัชรากร บ้านพวน    หมู่ 25  
20  5646530063  นางสาวทิพย์วิมลณ์ พลนอก   หมู่ 25 
21  5646530068  นายสุริยา อันโน     หมู่ 25  
22  5646530073  นายธวัชชัย พลเสนา    หมู่ 26  
23  5646530079  นายกิตติพงษ์ เพ่ิมสูงเนิน    หมู่ 26  
24  5646530080  นางสาวปวีณา กลีบกลาง    หมู่ 26  
25  5646530082  นางสาวเสาวลักษณ์ นวลมิ่ง   หมู่ 26  

 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

บัณฑติท่ีให้ข้อมูลสําคญั (ต่อ) 
 
26  5646530083  นายธีรพงษ์ หงษ์อาจ    หมู่ 26  
27  5646530088  นางสาวพัชรา ทาเคอูจ ิ    หมู่ 26  
28  5646530092  นางสาวอรญา พิลึกนา    หมู่ 26  
29  5646530094  นางสาวพัชรี ยอดจันทร์    หมู่ 26  
30  5646530099  นางสาวรุ้งนภา ผาสนาม    หมู่ 26 
31  5646530101  นางสาวสุกัญญา พิมพา    หมู่ 26  
32  5646530105  นางสาวหทัยภัทร ชาวป่า    หมู่ 26  
33  5646530111  นายอนุชา เปลี่ยนสุ่น    หมู่ 26  
34  5646530117  นางสาวปาริตา ตันไซกลึง   หมู่ 26  
35  5646530122  นางสาวศรีสุดา กาบินพงษ์   หมู่ 26  
36  5646530129  นางสาวสุรัสวดี สืบบุญ    หมู่ 26 
37  5646530001  นางสาวอรัญญา ภู่ฉิม    หมู่ 04  
38  5646530002  นางสาววิชุณี ศรีสวัสด์ิ    หมู่ 04  
39  5646530003  นายฤทธิพร วรรณผ่อง    หมู่ 04  
40  5646530005  นายอดิศร ศิรสิวัสด์ิ    หมู่ 04 
41  5646530040  นายชลนที น้อยหุ่น    หมู่ 04 
42  5646530044  นายบุญอนันต์ กมลวิมานฐาพร   หมู่ 04 
43  5646530065  นางสาวกมลพร แก้วชัง    หมู่ 04 
44  5646530075  นายกิตติ จันทร์ธรรม    หมู่ 04 
45  5646530097  นางสาวปุยฝ้าย บุญยงค ์    หมู่ 04 
46  5646530103  นายณัฐปคัลภ์ ฉิมคง    หมู่ 04 
47  5646530120  นายสานนท์ คําฝอย    หมู่ 04 

 
 
 

 
ผู้บริหาร/อาจารย์ท่ีให้ข้อมูลสําคัญ 

 
1  อาจารย์วัชรพล ยงวณิชย์ ตําแหน่ง   ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
2  อาจารย์สุรย์ีพร สลับส ี ตําแหน่ง   กรรมการบริหารหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
3  อาจารย์พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิร ิ ตําแหน่ง   กรรมการบริหารหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

ประวตัิผู้วิจยั 
 
ช่ือ   นางสาวสุรีย์พร สลับส ี

วัน เดือน ปีเกิด  4  กมุภาพันธ์  2533 

วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต                 
(การบริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา   2555 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต             
มหาวิทยาลัยบูรพา   2557 

สถานที่ทํางานปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

ประวตัิผู้วิจยัร่วม 
 
ช่ือ   นายพงษ์พัต  วัฒนพงศ์ศิริ 

วัน เดือน ปีเกิด  8  มิถุนายน  2527 

วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  2550 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   2552 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   2556 

สถานที่ทํางานปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 


	10)ภาคผนวก
	11)ประวัติ



