คำ�นำ�
รายงานผลการดำ�เนินงาน พ.ศ. 2556 นี  ้ วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จดั ทำ�ขึน้
เพื่อนำ�เสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได้ทราบถึงผลการดำ�เนินงานในรอบ 1 ปี นับตั้งแต่ 1
ตุลาคม 2555  -  30  กันยายน  2556  และความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิน่ อันประกอบด้วย  พัฒนาการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ จำ�นวนนักศึกษาและจำ�นวนผูส้ �ำ เร็จการศึกษา
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ผลงานด้านการวิจัย ระบบสนับสนุนงานวิจัย ด้านบริการวิชาการกับสังคม ด้าน
ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบสนับสนุนการบริหาร  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2556  
รายงานนี้จะสำ�เร็จไม่ได้ หากขาดความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยฯ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุก
ฝ่าย รวมทั้งเครือข่ายในการพัฒนาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งวิทยาลัยใคร่ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี่ด้วย  
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ตุลาคม 2556
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สารบัญ
คำ�นำ�
สารบัญ

2

หน้า
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
จำ�นวนนักศึกษาและจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรที่ได้รับรางวัล ปี 2556
ระบบสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
- ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ด้านทุนการศึกษา
6. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
7. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ
(หลักสูตรนานาชาติ)
- หลักสูตร 2 ปริญญา  (Dual Degree) ระดับปริญญาโท ระหว่างวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Northern Illinois University  
8. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะกรรมการอำ�นวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
9. โครงสร้างองค์กร /บุคลากรวิทยาลัย
- คณะผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
- คณาจารย์
- โครงสร้างสำ�นักงานคณบดีของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
10. การประกันคุณภาพ
11. ผลงานด้านการวิจัย
- การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
- ผลงานการตีพิมพ์บุคลากรสายสนับสนุน
- ผลงานวิจัยของนักศึกษา
- ผลงานด้านวิชาการของอาจารย์
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สารบัญ
หน้า
12. ระบบสนับสนุนงานวิจัย
- กองทุนวิจัยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
- สื่อสิ่งพิมพ์
• วารสารการบริหารท้องถิ่น
• วารสาร Journal of African & Asian Local Government Studies
- การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
13. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
- ทุนวิจัยจากภายนอก
- ทุนวิจัยจากภายใน
14. ด้านบริการวิชาการกับสังคม
- โครงการบริการวิชาการ
- การรับเชิญเป็นวิทยากรของบุคลากรวิทยาลัย
15. ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
16. ด้านการพัฒนาบุคลากร
17. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมในการดำ�เนินงานของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
- ภายในประเทศ
- ภายนอกประเทศ
- รายงานการรับบริจาคเงินจากศิษย์เก่าและผู้ที่มีจิตศรัทธา ประจำ�ปี 2556
18. อาคันตุกะจากต่างประเทศ/หน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงานวิทยาลัย  
19. สรุปสถานภาพทางการเงินและรายงานสอบบัญชี
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วิสัยทัศน์

นโยบายคุณภาพ

พันธกิจ

ค่านิยม/วัฒนธรรม

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรใน
กำ�กับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการยอมรับ
ในมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม
จริยธรรม ยึดมั่นในหลักการธรรมาภิบาลและสร้าง
เครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในการพัฒนาวิชาการและความ
เข้มแข็งของสถาบันรวมทั้งเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลาง
ของนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิ ท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ น องค์ ก รใน
กำ�กับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีธรรมภิบาลในการ
บริหารจัดการและมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาและ
บริการวิชาการแก่สังคมบนหลักการของการสร้างเครือ
ข่ายและภาคีหุ้นส่วน เพื่อนำ�ไปสู่ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติต่อไป

วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ เป็นองค์กรทีม่ งุ่
สร้างและพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และจรรยาบรรณ           
ในการบริหาร แก่บคุ ลากรของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาค
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยึดมั่น
ในการรับใช้และบริการสังคม โดยการค้นหาและสร้าง
องค์ความรูเ้ พือ่ นำ�ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิน่ บนพืน้ ฐาน
ของคุณธรรมและจริยธรรม

S = Service Mind การมีจิตที่พร้อมจะให้บริการ
P = Professionalism การทำ�งานแบบมืออาชีพ
E = Enthusiastic ความกระตือรือร้น
E = Engagement ความมีจิตผูกพันกับองค์กร
D = Diversity and Team work ความหลากหลายและ
การทำ�งานร่วมกันเป็นทีม

วัตถุประสงค์

เอกลักษณ์

1. เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการบริหารจัดการและการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการและให้บริการ
วิชาการทางด้านการพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น
3. ร่วมมือทางวิชาการทางด้านการบริหาร
การปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
4. เป็ น ศู น ย์ ก ลางของนวั ต กรรมทางการ
บริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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REAL
R = Ready to work พร้อมทำ�งาน
E = Engagement มีส่วนร่วม มีจิตผูกพันกับองค์กร
A = Assertiveness กล้าแสดงออก
L = Life-long Learner เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

อัตลักษณ์

Servant Leadership  ผู้นำ�ในการรับใช้สังคม

พัฒนาการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับคณะที่เป็นองค์กรในกำ�กับของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มีพัฒนาการเริ่มต้นมาจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน่ กระทรวงมหาดไทย ว่าการกระจายอำ�นาจและศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐทีด่ ี เป็นเงือ่ นไขสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ
2 กุมภาพันธ์ 2548 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2548 มีมติเห็นชอบ โครงการความร่วม
มือทางวิชาการหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย
20 พฤษภาคม 2548 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น โดยนายสาโรส คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีนายสมชาย สุนทร
วัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธานในพิ ธี ล งนาม เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นรุ่นที่ 1
และแห่งแรกของประเทศไทย
24 พฤศจิกายน 2548 มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ
ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นรุ่นที่ 1 ร่วมกับสถาบันการ
อุดมศึกษา 34 แห่งทั่วประเทศไทย
1 กรกฎาคม 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จดั ตัง้ “สำ�นักงานโครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยรับการถ่าย
โอนภารกิจใน การบริหารจัดการหลักสูตรภายใต้
ความร่วมมือทั้งหมดจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักงาน
อธิการบดี
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4 เมษายน 2550

10 มิถุนายน 2550

9 สิงหาคม 2550
18 ธันวาคม 2550

23 มกราคม 2551

7 กุมภาพันธ์ 2551
22 เมษายน 2551

7 มิถุนายน 2551
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สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 มีมติให้จัดตั้ง วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรในกำ�กับ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่
1/2553 ให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     
พิธีเปิดสำ�นักงานคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้อง
ถิน่ ณ ชัน้ 6 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ธีรวุฒิ บุตร
ศรีภูมิ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น
เป็นประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการในตำ�แหน่งคณบดี
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาบัณฑิตจำ�นวน 1,230 คน ของหลักสูตรรัฐประ
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้อง
ถิ่น รุ่นแรก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการการคลัง และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและ
ผังเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นคณบดีวทิ ยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับกองบัญชาการศึกษา
ศึกษา สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหา
บัณฑิต วิชาเอกการบริหารงานตำ�รวจและชุมชน
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
พิธวี างศิลาฤกษ์กอ่ สร้างอาคารวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น โดยมีนายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรี
ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น เป็นประธาน

ตุลาคม 2552

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามในบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ University of
Missouri, Columbia และ University of Hawaii
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ปริญญาเอก Doctor of Public Administration
in Public Affairs Management

24 พฤษภาคม 2553 พิธีเปิดอาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย
มี ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็น
ประธานในพิธี

31 พฤษภาคม 2553 วันเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำ�นวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิน่ สาขาวิชาการจัดการการคลัง และสาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง
ซึ่งเป็นการเปิดรับบุคคลทั่วไปที่สำ�เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาเป็น
ครั้งแรก
6 กรกฎาคม 2554 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 มี
มติเห็นชอบให้วทิ ยาลัยการปกครองท้องถิน่ ปรับลดหน่วยบริการการศึกษานอกสถานทีต่ งั้ ให้
เหลือ 2 แห่งคือ 1) โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
7 กุมภาพันธ์ 2555 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คนที่สอง
20 กันยายน 2555 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Northern
Illinois University, DeKalb, Illinois, USA ในการ
พัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา (Dual Degree) ระดับ
ปริญญาโท
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สถานที่ตั้งและติดต่อ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-203124 โทรสาร 043-203875, 043-203133  http://www.cola.kku.ac.th
Email: cola.kku.ac.th

จำ�นวนนักศึกษาและผู้สำ�เร็จการศึกษา
1. จำ�นวนนักศึกษา
ตารางที่ 1 จำ�นวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในแต่ละหลักสูตรจำ�แนกตามปีที่รับเข้าศึกษาและกลุ่มการศึกษา
กลุ่มการศึกษา
ขอนแก่น
นครราชสีมา อุบลราชธานี
หลักสูตร
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2551 2552 2553 2554 2555 2556
2551
2551
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง
*
*
69
73
50 62
*
*
ท้องถิ่น (ภาคปกติ)
สาขาวิชาการปกครอง
*
*
112
*
40
*
*
*
ท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)
สาขาวิ ช าการจั ด การ
*
*
73
81
56 77
*
การคลัง (ภาคปกติ)
*
สาขาวิ ช าการจั ด การ
33
การคลัง (ภาคพิเศษ)
47
*
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิ ช าการจั ด การ
งานช่ า งและผั ง เมื อ ง (ภาคปกติ)
สาขาวิ ช าการจั ด การ
งานช่ า งและผั ง เมื อ ง 72
(ภาคพิเศษ)
รวม
119

*  ไม่มีการรับนักศึกษา

8

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี 2 5 5 6

-

17

44

10

78

*

-

-

-

-

-

44

112

159

238

116

217

77

*
33
33

รวม
(คน)

254
152
287
80

149

149
1,147

ภาพที่ 1 จำ�นวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเข้าศึกษา
ตารางที่ 2

จำ�นวนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ จำ�แนกตาม
ปีที่รับเข้าศึกษาและกลุ่มการศึกษา

ภาค/กลุ่มการ
ศึกษา

ปีที่รับเข้าศึกษา
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2548/1 2548/2 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ภาคเหนือ
เชียงใหม่
127
พิษณุโลก
14
นครสวรรค์
*
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
122
อุบลราชธานี
127
นครราชสีมา
102
สกลนคร
*
ภาคกลาง
ปทุมธานี
130
สมุทรปราการ
120
ภาคตะวันออก
ระยอง
104
ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี
111
ภาคใต้
สงขลา
114
ภูเก็ต
90
สุราษฎร์ธานี
78
ตรัง
*
ประจวบคีรีขันธ์
*
รวม
1,239

*  ไม่มีการรับนักศึกษา

รวม
(คน)

148
116
*

109
117
*

101
102
108

93
82
89

61
64
51

51
52
47

*
*
*

*
*
*

*
*
*

690
547
295

148
129
98
*

132
107
117
*

122
103
105
106

160
98
112
68

223
112
88
63

193
119
69
*

239
98
*
*

371
129
*
*

96
*
*
*

1,806
1,022
691
237

143
142

146
123

131
106

70
76

55
38

70
*

*
*

*
*

*
*

745
605

114

107

101

77

48

*

*

*

*

551

114

119

106

74

28

*

*

*

*

552

81
*
*
*
*
418

57
*
*
*
*
557

*
*
*
*
*
96

1,069
156
627
317
77
9,987

135 117 105 142 162 156
66
*
*
*
*
*
128 117 101 56
75
72
*
117 97
42
61
*
*
*
77
*
*
*
1,481 1,428 1,571 1,239 1,129 829
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ตารางที่ 3

แสดงจำ�นวนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการบริหารงานตำ�รวจ
และชุมชน จำ�แนกตามปีที่รับเข้าศึกษาตามกลุ่มการศึกษา

กลุ่มการศึกษา
ขอนแก่น
หนองคาย
รวม

*  ไม่มีการรับนักศึกษา
ตารางที่ 4

ปี
2552
38
23
61

ปี
2553
41
*
41

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวม

ปี
2554
6

ปีที่รับเข้าศึกษา
ปี
2555
5

รวม
(คน)
11

รวม (คน)
248
63
311

6

5

11

หมายเหตุ
1) พม่า จำ�นวน 1 คน
2) แอฟริกาใต้ จำ�นวน 1 คน
3) เวียดนาม จำ�นวน 1 คน
4) จีน จำ�นวน 1 คน

จำ�นวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556
หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
3 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง
รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท
1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการบริหารงานตำ�รวจและชุมชน
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ )
รวม
รวมทั้งหมด

10

ปี
2556
20
*
20

แสดงจำ�นวนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ
(หลักสูตรนานาชาติ) จำ�แนกตามปีที่รับเข้าศึกษา

กลุ่มการศึกษา

ตารางที่ 5

ปี
2551
46
40
86

ปีที่รับเข้าศึกษา
ปี
ปี
2554 2555
80
23
*
*
80
23

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี 2 5 5 6

จำ�นวนนักศึกษา (คน)
275
216
132
623
864
32
8
(ลาออก 3 คน )
904
1,527

ภาพที่ 2 จำ�นวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556
ตารางที่ 6

ประเภทของนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้อง
ถิ่นจำ�แนกตามต้นสังกัดปี พ.ศ. 2556

กลุ่มการศึกษา
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
หาดใหญ่
รวม

ข้าราชการและ
หารและสมาชิก
พนักงานสังกัดองค์กร ผู้บริสภาท้
องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
339
24
163
5
99
21
601
50

ทุนส่วนตัว
หน่วยงานราชการอื่น ๆ
และภาคเอกชน
168
34
11
213

รวม
531
202
131
864

ภาพที่ 3 ประเภทของนักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
จำ�แนกตามต้นสังกัดปี พ.ศ. 2556
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ตารางที่ 7

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละหลักสูตร จำ�แนกตามปีที่รับเข้าศึกษาและกลุ่ม
การศึกษา
กลุ่มการศึกษา
ขอนแก่น
นครราชสีมา อุบลราชธานี
รวม
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2553 2554 2555 2556
2554
2554

หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ภาคปกติ)
*
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ภาคพิเศษ)
83
สาขาวิชาการจัดการการคลัง (ภาคปกติ)
*
สาขาวิชาการจัดการการคลัง (ภาคพิเศษ)
*
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (ภาค *
ปกติ)
สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (ภาค *
พิเศษ)

*
*
*
*

*
24
*
*

62
44
65
*

*
*
*
75

*
*
*
*

62
151
65
75

*

*

15

*

*

15

64

*

*

44

33

141

*  ไม่มีการรับนักศึกษา
ตารางที่ 8

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
และกลุ่มสาขาวิชาการบริหารงานตำ�รวจและชุมชน จำ�แนกตามปีที่สำ�เร็จการศึกษา

ปีที่สำ�เร็จ นัจำก�ศึนวน
รุ่นที่ การศึ
กษา
กษา ทั้งหมด
1-2
2551
3
2552
4
2553
5
2554
6
2555
7
2556
รวมจำ�นวน

12

2,906
1,487
1,562
1,317
1,099
849
9,220

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี 2 5 5 6

การสำ�เร็จการศึกษา
จำ�นวน
แยกตามประเภท
รวม
ข้าราชการ ข้าราชการ ทุน อปท. ข้าราชการ ข้าราชการ ผู้สำ�เร็จ
กรมฯ
ตำ�รวจ
กรมฯ
ตำ�รวจ การศึกษา
106
86
2,675
106
2,781
52
61
1,295
52
1,347
72
1,464
71
82
1,617
63
80
1,124
56
30
1,210
59
23
994
53
27
1,074
35
20
744
22
25
791
387
270
8,296
360
164
8,820

แยกตามประเภท
ทุน
อปท.
2,714
1,374
1,490
1,174
1,017
794
8,563

นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรที่ได้รับรางวัล ในปี 2556
ในปีพ.ศ. 2556 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมีนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
นักศึกษาและศิษย์เก่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ลำ�ดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นายสุรยิ า ยีขนุ นักศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
รุ่นที่ 7

2

3

4

5

6

รางวัลที่ได้รับ

วัน /เดือน/ปี

โล่ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละใบประกาศ 10 พ.ย. 55
เกียรติคุณ “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ
เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ย รั ฐ เอกชน
และประชาคม”  ในงานการประชุม
วิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้ง
ที่ 14 ประจำ�ปี 2555 เรื่อง “การ
ปฏิรูปรัฐสภา: มุมมองเชิงเปรียบ
เทียบ” (Parliamentary Reform:
Comparative Perspectives)
นายทศพร ป่อยยิ้ม
นักร้องชายยอดเยี่ยม อันดับ 1
16 พ.ย.55
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน ใ น ก า ร ป ร ะ ก ว ด D U T C H I E
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ BOY&GIRL 2012
ปกครองท้องถิ่น
นายณัฏฐพงศ์ ผลดี
โล่เกียรติยศรางวัล “คนดีศรีอสี าน” 13 ธ.ค.55
และนายภุชงค์ คำ�ทอง ศิษย์เก่า ประจำ�ปี 2555
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้อง
ถิ่น รุ่นที่ 2
นายสุริยานนท์ พลสิม
โล่รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่ 9 ม.ค.56
นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสน นำ�ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ”
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ปกครองท้องถิ่น
นายพีระพล พัฒนพีระเดช ศิษย์ รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ปี 25 ม.ค. 56
เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 2556
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น รุ่นที่ 1
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ศิษย์เก่า รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 56
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา ขอนแก่น ประจำ�คณะ ประจำ�ปี
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้อง 2555
ถิ่น รุ่นที่ 1

ชื่อหน่วยงานที่ให้
รางวัล
สถาบันพระปกเกล้า

กรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง

ทำ�เนียบรัฐบาล

สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
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ชื่อหน่วยงานที่ให้
รางวัล
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ลำ�ดับ

ชื่อ – นามสกุล

รางวัลที่ได้รับ

วัน /เดือน/ปี

7

นายสัตยา ประเสริฐ นักศึกษา
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครอง
ท้องถิ่น
นางสาวธนาภรณ์ วงศ์คำ�คูณ
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ปกครองท้องถิ่น
นายวัชระ สิทธิ
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ปกครองท้องถิ่น
นายทรงกลด วงศ์แพทย์
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการการคลัง
นายสุริยานนท์ พลสิม
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ปกครองท้องถิ่น
นายศุภชัย วงหาริมาตย์ นักศึกษา
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครอง
ท้องถิ่น
นายปรีชา อัสธิ นักศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการปกครองท้องถิ่น

รางวั ล ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมเสริ ม
หลั ก สู ต รดี เ ด่ น ประเภทนายก
สโมสรนักศึกษา

5 ก.พ. 56

รางวั ล ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรดีเด่น ประเภทประธาน
ชมรม

5 ก.พ. 56

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รางวั ล ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรดีเด่น ระดับคณะวิชา

5 ก.พ. 56

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รางวัลนักศึกษา ต้นแบบ KKU 3 D

5 ก.พ. 56

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

8

9

10

11

12

14

โล่และใบประกาศเกียรติคณ
ุ จากเข้า 15 มี.ค. 56
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน
โครงงานสหกิจศึกษา ประเภทกลุ่ม
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ในงาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ และนำ�
เสนอผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1
ประจำ�ปี 2556
นายวิรวมพล สีคุณโกสุม
โล่และใบประกาศเกียรติคณ
ุ จากเข้า 15 มี.ค. 56
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ โครงงานสหกิจศึกษา ประเภทกลุ่ม
จัดการการคลัง
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ในงาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ และนำ�
เสนอผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1
ประจำ�ปี 2556

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี 2 5 5 6

งานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

งานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ลำ�ดับ

ชื่อ – นามสกุล

13

นางสาวศรัญญา เรืองวิชา
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7
นายอุ เ ทน บั ว แสง นั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานช่าง
และผังเมือง
นายอภิชิต คำ�ป้อง
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ปกครองท้องถิ่น
นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต ศิษย์เก่า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้อง
ถิ่น รุ่นที่ 6

14

15

16

17

18

19

20

รางวัลที่ได้รับ

วัน /เดือน/ปี

รางวั ล ชมเชย บทความวิ จั ย ด้ า น 1 เม.ย.56
พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ระดั บ ชาติ
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำ�
ปี 2556
รางวั ล นั ก ศึ ก ษาที่ แ ต่ ง กายดี เ ด่ น 29 เม.ย. 56
ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ประจำ�ปี 2555
รางวั ล นั ก ศึ ก ษาที่ แ ต่ ง กายดี เ ด่ น 29 เม.ย. 56
ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ประจำ�ปี 2555

เจ้าของผลงานวิจัย (วิทยานิพนธ์)
เรื่อง “นวัตกรรมในการจัดการขยะ
ของเทศบาลเมืองรังสิต” ได้รับการ
คัดเลือก จากสถานีโทรทัศน์ TPBS
ให้ นำ � มาผลิ ต เป็ น รายการสารคดี
โทรทัศน์ ชุดวิทยานิพนธ์ “เพือ่ แผ่น
ดินรางวัล”
นายวรกิจ ทีสุกะ
โล่เกียรติคุณแก่ลูกที่มีความกตัญญู
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน กตเวที อ ย่ า งสู ง ต่ อ แม่ ประจำ � ปี
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ 2556
ปกครองท้องถิ่น
นายวรกิจ ทีสุกะ นักศึกษา
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “นักศึกษา
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร ต้นแบบคนทำ�ดี” ตามโครงการคัด
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครอง เลือกนิสิต นักศึกษาต้นแบบ 3 ดี 5
ท้องถิ่น
สถาบัน ประจำ�ปีการศึกษา 2556
นายศุภชัย วงหาริมาตย์
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “นักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน ต้นแบบคนทำ�ดี” ตามโครงการคัด
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ เลือกนิสิต นักศึกษาต้นแบบ 3ดี 5
ปกครองท้องถิ่น
สถาบัน ประจำ�ปีการศึกษา 2556
นางสาวจรรคไพริน คลังแสง
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “นักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเทคโนโลยี ต้นแบบคนทำ�ดี” ตามโครงการคัด
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน เลือกนิสิต นักศึกษาต้นแบบ 3 ดี 5
ช่างและผังเมือง
สถาบัน ประจำ�ปีการศึกษา 2556

ชื่อหน่วยงานที่ให้
รางวัล
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น

มิ.ย.56

สถานีโทรทัศน์
TPBS

12 ส.ค.56

สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

16 ส.ค.56

16 ส.ค.56

กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

16 ส.ค.56

กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

15

Annual Report 2013

ลำ�ดับ

ชื่อ – นามสกุล

รางวัลที่ได้รับ

วัน /เดือน/ปี

21

นายกฤษณ ลาคำ�
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการการคลัง
นางสาววนิดา เสริมเหลา
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการการคลัง
นายภัทรวัต สัมฤทธิ์
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเทคโนโลยี
บัณฑิต สาชาวิชาการจัดการงาน
ช่างและผังเมือง
นายทรงกลด วงศ์แพทย์
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการการคลัง
นายวัชระ  สิทธิ
นักศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
นายวิเชียร อุทรส
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6
นายอรรถ ปิ่นคำ�
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 9
นายศุภชัย วงหาริมาตย์
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ปกครองท้องถิ่น
นายเกียรติศักดิ์ พันธาโฮม
นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 4

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “นักศึกษา
ต้นแบบคนทำ�ดี” ตามโครงการคัด
เลือกนิสิต นักศึกษาต้นแบบ 3 ดี 5
สถาบัน ประจำ�ปีการศึกษา 2556
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “นักศึกษา
ต้นแบบคนทำ�ดี” ตามโครงการคัด
เลือกนิสิต นักศึกษาต้นแบบ 3 ดี 5
สถาบัน ประจำ�ปีการศึกษา 2556
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “นักศึกษา
ต้นแบบคนทำ�ดี” ตามโครงการคัด
เลือกนิสิต นักศึกษาต้นแบบ 3 ดี 5
สถาบัน  ประจำ�ปีการศึกษา 2556
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “นักศึกษา
ต้นแบบคนทำ�ดี” ตามโครงการคัด
เลือกนิสิต นักศึกษาต้นแบบ 3 ดี 5
สถาบัน ประจำ�ปีการศึกษา 2556
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “นักศึกษา
ต้นแบบคนทำ�ดี” ตามโครงการคัด
เลือกนิสิต นักศึกษาต้นแบบ 3 ดี 5
สถาบัน ประจำ�ปีการศึกษา 2556
โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ และเกี ย รติ
บั ต ร “องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ ง
ถิ่น และผู้นำ�ท้องถิ่นดีเด่น” ประจำ�
ปี 2556
โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ และเกี ย รติ
บั ต ร “องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ ง
ถิ่น และผู้นำ�ท้องถิ่นดีเด่น” ประจำ�
ปี 2556
รางวั ล เยาวชนดี เ ด่ น จั ง หวั ด
ขอนแก่น ประจำ�ปี 2556

16 ส.ค.56

ได้รบั รางวัลชมเชย พร้อมใบประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ จากการประกวดแต่ ง
เพลง ในชื่ อ เพลง “พลั ง งานคื อ
ชีวิต” ตามโครงการ “การประกวด
แต่งเพลงอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่
1 ประจำ�ปี 2556 “

22

23

24

25

26

27

28

29
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ชื่อหน่วยงานที่ให้
รางวัล
กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

16 ส.ค.56

กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

16 ส.ค.56

กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

16 ส.ค.56

กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

16 ส.ค.56

กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

13 ก.ย.56

นิตยสารเส้นทางไทย
โดยมูลนิธิ
เพื่อสังคมไทย

13 ก.ย.56

นิตยสารเส้นทางไทย
โดยมูลนิธิ
เพื่อสังคมไทย

16 ก.ย.56

จังหวัดขอนแก่น

16 ก.ย.56

งานจัดการพลังงาน
และนวัตกรรม
กองอาคารและ
สถาน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ลำ�ดับ

ชื่อ – นามสกุล

30

Mr. Norbu Zangpo
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอก
การบริหารงานตำ�รวจและชุมชน

31

นายวรกิจ ทีสุกะ
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ปกครองท้องถิ่น
นางปริณดา บุญชัย
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7
นางปริณดา บุญชัย
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7
นางปริณดา บุญชัย
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7
นางปริณดา บุญชัย
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7

32

33

34

35

ชื่อหน่วยงานที่ให้
รางวัล
รางวั ล The Best Paper 11 ต.ค. 56   วิทยาลัยบัณฑิต
Award ด้วยผลงานวิจัยที่มีชื่อว่า
เอเชีย
“ATTITUDE OF ROYAL BHUTAN
POLICE OFFICERS TOWARDS
COMMUNITY POLICING IN
BHUTAN”
รางวัลพระราชทาน “ศรีกลั ปพฤกษ์” 17 ธ.ค.56
มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ประจำ � ปี
ขอนแก่น
2556
รางวัลที่ได้รับ

เกียรติบตั ร “ยอดสตรีศรีขอนแก่น”
สาขานักการเมือง ปี 2555
โล่รางวัลแห่งเกียรติยศ “เพชรของ
แผ่นดิน”สาขานักการเมืองดีเด่น
โล่รางวัลแห่งเกียรติยศ “คนดีศรี
สังคม”
โล่รางวัล “ชุมชนต้นแบบ”รองชนะ
เลิศอันดับที่ 1 (ระดับประเทศ) จาก
การนำ�เสนอผลงาน “เรื่องเล่า:การ
ลดช่องว่างในการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช”
โล่รางวัลจากคณะศึกษาดูงาน “การ
ทำ�ชุมชนต้นแบบ เพื่อลดช่องว่าง
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

วัน /เดือน/ปี

จังหวัดขอนแก่น

สำ�นักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต
ระดับประเทศ”
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บุคลากรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
นายณัฐพงษ์ วัฒนบุตร ตำ�แหน่ง นักบริหารงานอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
จากการแข่งขันยิงปืนยาว ขนาด .22 ในเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาด ในช่วงเดือนธันวาคม 2555
ณ จังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณ ผลงานวิจัยเด่นประจำ�ปี 2555 ในโครงการการสร้างเครือข่าย
สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ในวันที่ 19 ธันวาคม
2555 โดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา ตำ�แหน่ง นักบริหารงานอุดมศึกษา ปฏิบัติ
งานด้านเลขานุการและพัฒนาหลักสูตร ได้รับรางวัลชมเชย จากงาน
วิจัยสถาบัน เรื่อง “การพัฒนากระบวนงานการให้บริการนักศึกษา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 30
พฤษภาคม 2556 โดยสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยฯ ได้รบั รางวัลบทความ
วิชาการยอดเยี่ยม The Best Paper Award ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม
2556 โดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา
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รศ.ดร.พิชญ์ สมพอง อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยฯ ได้รับโล่แสดงความยินดี
กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ กลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี
และขอบคุณ ประจำ�ปี 2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 โดยมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยฯ ได้รับโล่แสดงความ
ยิ น ดี กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากหน่ ว ยงานภายนอกในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงาน “ชืน่ ชม
ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำ�ปี 2556 วันที่      13 พฤศจิกายน
2556 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝา่ ยบริหาร วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่ง
ปี 2013” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นางสาวภาภรณ์ เรืองวิชา ตำ�แหน่งบุคลากรสายสนับสนุน ปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ใบประกาศเกียรติคณ
ุ ”ลูกทีม่ คี วามกตัญญู” ในงานประเพณี
ออกพรรษาไต้ประทีปบูชา พุทธกตัญญู จังหวัดขอนแก่น ประจำ�ปี 2556 ใน
วันที่ 19 ตุลาคม 2556 โดย เทศบาลนครขอนแก่น
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ระบบสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร

วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ได้ตระหนักถึงการพัฒนานักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงได้กำ�หนดจัดกิจรรมการเสริมหลักสูตรสำ�หรับนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นใน
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
ลำ�ดับ

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

ระยะเวลา

1

โครงการเปิ ด โลกทั ศ น์ แ ห่ ง การเรี ย นรู้ แ ก่
นักศึกษา ณ อปท. จ.ชลบุรี
กิจกรรมประเพณีงานลอยกระทง ประจำ�ปี
2555
ผู้บริหารพบปะนักศึกษา รปม. รุ่น 9
งาน “ราตรี เ รา ชาวท้ อ งถิ่ น ” งานเลี้ ย ง
เชื่อมสัมพันธ์ นักศึกษาระหว่างรุ่นพี่ – รุ่น
น้อง วปท.
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญา
โท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 10 และ
กลุม่ วิชาเอกการบริหารงานตำ�รวจและชุมชน
รุ่นที่ 5
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย ให้ ก ลุ่ ม
นั ก ศึ ก ษาได้ นำ � เสนอนโยบายของผู้ ส มั ค ร
กรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา
2556
การประชุมเครือข่ายสิงห์อาสาพันธ์ ครั้งที่ 1
ในวาระ “การพัฒนาคุณภาพนักศึกษากับ
กิจกรรมจิตอาสา”
กิจกรรมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้ง
ที่ 3
โครงการปฏิบัติธรรมและอยู่ปริวาสกรรม
ประจำ�ปี 2556

จังหวัดชลบุรี

4-6 ต.ค.55

จำ�นวนผู้
เข้าร่วม
160

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28 พ.ย. 55

150

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

5 ม.ค.56
11 ม.ค.56

250
250

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

12 ม.ค.56

250

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

24 ม.ค.56

50

คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 ก.พ.56

2

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำ�นักปฏิบัติธรรมสีสปาวัน
ต.นํ้าพอง อ.นํ้าพอง
จ.ขอนแก่น

2-3 ก.พ.56

40

1 มี.ค.56

150

2
3
4

5

6

7

8
9
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ลำ�ดับ

กิจกรรม/โครงการ

10

กิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

11

12

13

14
15
16
17
18

19

20
21

22

สถานที่

ระยะเวลา

โรงเรียนศูนย์เด็กวัดพัฒนา
1-3 มี.ค.56
ราม บ้านหนองจิก ตำ�บลชุมแพ
อำ�เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม “สานสายใย ม.ดินแดงรปม.รุ่น 9 กลุ่มการศึกษาหาดใหญ่ จังหวัด 2 มี.ค.56
สายสัมพันธ์รปม.รุ่น 10” กลุ่มการศึกษา
สงขลา
หาดใหญ่  
โครงการเตรียมความพร้อมสำ�หรับนักศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
9-24 มี.ค.
สำ�หรับการทดสอบมาตรฐานความรู้ความ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
2556
สามารถทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(โครงการพิเศษ)
โครงการการนำ�เสนอผลการปฏิบตั งิ านสหกิจ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14-15 มี.ค.56
ศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
สัมมนาเตรียมความพร้อมรับน้องสร้างสรรค์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
18 มี.ค.56
ปี 2556
งานปัจฉิมนิเทศผู้สำ�เร็จการศึกษา ประจำ� วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
31 มี.ค.56
ปี 2555
งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 เม.ย.56
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
28 พ.ค.56
ประจำ�ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ต้นแบบรับน้อง
วัดป่าเทพเจริญธรรม
1-2 มิ.ย. 56
วิถีพุทธ
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร รป.ด. สาขา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
3 มิ.ย.56
วิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตร
นานาชาติ)
กิจกรรม COLA Family รับน้องสร้างสรรค์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1- 23 มิ.ย. 56
งานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
8 มิ.ย.56
ศึ ก ษา หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ พบปะนักศึกษา ประจำ�ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
25 ก.ค. 56
การศึกษา 2556 ครั้งที่ 1

จำ�นวนผู้
เข้าร่วม
100

80

40

145

30
700
50
250
200

10

200
110

350
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ลำ�ดับ

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

ระยะเวลา

23

กิจกรรมทำ�บุญถวายเทียนเข้าพรรษา
และผ้าอาบนํ้าฝน
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสร้างเครือข่าย
ทางการศึกษา

วัดป่าบ้านหนองจิก
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
ม.เชียงใหม่
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

18 ก.ค. 56

24

25

26
27
28
29

30

31
32

22

โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาดู ง าน
แลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมไทย-สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 9/1 กลุ่มการศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตรุ่นที่
1 สู่อนาคตใหม่ที่มั่นคง
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน รป.ม. ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรมงาน “ตลาดนัดงาน COLA Job Fair
2013” ครั้งที่ 1
โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาดู ง าน
แลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมไทย-สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 9/2 กลุ่มการศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมถ่ายทอดค่านิยมและเตรียมความ
พร้ อ มในการสอบประมวลความรู้ ใ ห้ กั บ
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร รปม.สาขาวิ ช าการ
ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 9
โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เรี ย นรู้
วัฒนธรรมต่างชาติ
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาลโลก
กับคำ�พิพากษา เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร”

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี 2 5 5 6

จำ�นวนผู้
เข้าร่วม
50

12-15 ก.ย.
56  
20-22 ก.ย.56

40

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

28 ก.ย.56

150

โรงแรมปาร์ควิว
จังหวัดปัตตานี
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

2 ต.ค. 56

100

3 ต.ค.56

150

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

4-5 ต.ค.56

56

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

26 ต.ค.56

210

เมืองสุราบายา
ประเทศอินโดนีเซีย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

4-16 พ.ย.56

6

5 พ.ย.56

250

นอกจากนี้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ยังมีสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทน
นักศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และกลุ่มหรือชุมนุมกิจกรรมต่างๆ อาทิ กลุ่มจิตอาสาดาว
เหนือ กลุ่ม COLA คนทำ�หนัง ชุมนุมฟุตบอล วปท. ชุมนุมบาสเกตบอล วปท. ชุมนุมรักบี้ฟุตบอล วปท. เป็นต้น

ด้านทุนการศึกษา

วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ได้ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ ได้จดั สรรทุนการศึกษา เพือ่
พัฒนานักศึกษาและบุคลากรดังต่อไปนี้
ทุนการศึกษาสำ�หรับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้ศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ รวม
จำ�นวน 4 ทุน ได้แก่ทุนต่างประเทศ จำ�นวน 3 ทุนๆ ละ 1,500,000 บาท สำ�หรับอาจารย์ของวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่นที่กำ�ลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นทุนสำ�หรับค่า
ธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการทำ�การวิจัยในต่างประเทศของนักศึกษา และจำ�นวน 1 ทุน สำ�หรับใน
หลักสูตร D.P.A (Public Affair Management) หลักสูตรนานาชาติ
ทุนการศึกษาสำ�หรับบุคลากรสายสนับสนุน ปีละ 2 ทุนๆ ละ 60,000 บาท รวมทั้งทุนสำ�หรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีละ 1 ทุนๆ ละ 60,000 บาท รวมทั้งสื่อมวลชน จำ�นวน 1 ทุน เช่นกัน เพื่อศึกษาต่อใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ทุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ได้มกี ารจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้
กับนักศึกษาต่างชาติ ปีละ 10 ทุน ซึง่ ในปี พ.ศ. 2556 นี้ วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ได้จดั สรรทุนให้กบั นักศึกษาต่าง
ชาติ จำ�นวน 9 ทุน จากนักศึกษาประเทศลาว จำ�นวน 1 ทุน ประเทศกัมพูชา จำ�นวน 3 ทุน และประเทศจีน จำ�นวน
2 ทุน โดยเป็นทุนสำ�หรับค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ 120,000 บาท ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และนักศึกษาจากประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน ประเทศละ
1 ทุน ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีละ
270,000 บาท ดังรายชื่อดังนี้
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ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
1 Mr. Seumsamay Souvanhnalerh
2

Miss Channy Song

3

Mr. Loun Phanit

4

Mr. Virak Pheap

5

Miss Yang Fenglian

6

Miss Zhang Man

7

Mr. Michael Kiwanuka

8

Mr. Vien Bui Van

9

Miss Ying Liu

หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ)
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ)
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประเทศ
ลาว
กัมพูชา
กัมพูชา
กัมพูชา
จีน
จีน
แอฟริกาใต้
เวียดนาม
จีน

ทุนสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นยังได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา
นักศึกษา โดยมีวงเงินเบื้องต้น จำ�นวน 2 ล้านบาท และนำ�ดอกผลที่ได้มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาให้
กับนักศึกษา
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นอกจากนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นยังได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำ�นวน 87 ทุน ดังตารางดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ – สกุล
นายวัชระ   สิทธิ
นายคีริน   ภูโตนนา
น.ส.จิราวรรณ  ผิวเหลือง
นายอุเทน   บัวแสง
นายสุรศักดิ์   ตุ้มทอง
นายทรงกลด   วงศ์แพทย์
น.ส.วาสนา   เกตุชาติ
นายอำ�นาจ  โอกระโทก
น.ส.สุกัญญา   แถลงการณ์
นายศุภชัย   วงหาริมาตย์
น.ส.สมฤทัย   อะทอยรัมย์
น.ส.สุบญ
ุ ญา   วรรณอมรกุล
นายณัฐพล  เวียงคำ�
นายจักรภูมิ   ตะคำ�วรรณ
นายเจน   หมอยาดี
น.ส.สุจิตรา  สวนไผ่
น.ส.ศศิธร   ศรีษะ
นายธีระชาติ  ภูวะศรี

สาขาวิชา
การปกครองท้องถิน่
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการงานช่าง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการงานช่าง
การจัดการงานช่าง
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การจัดการงานช่าง
การจัดการงานช่าง
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการงานช่าง

เจ้าของทุน
ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
ทุนพระราชทาน
ทุน ชอ-อุษา ทวีแสงสกุลไทย
ทุน ชอ-อุษา ทวีแสงสกุลไทย
ทุน ชอ-อุษา ทวีแสงสกุลไทย
ทุน ชอ-อุษา ทวีแสงสกุลไทย
ทุน ชอ-อุษา ทวีแสงสกุลไทย
ทุน ชอ-อุษา ทวีแสงสกุลไทย
ทุน ชอ-อุษา ทวีแสงสกุลไทย
ทุน ชอ-อุษา ทวีแสงสกุลไทย
ทุน ชอ-อุษา ทวีแสงสกุลไทย
ทุน ชอ-อุษา ทวีแสงสกุลไทย
ทุนเล นัม คิม
ทุนมูลนิธิ มข.
ทุนมูลนิธิชาวสวิสฯ
ทุนโวล์ฟกัง
ทุนมูลนิธิบางกอกโพสต์

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

น.ส.ชญาณิศ  ฉัตรโอภาส
น.ส.เบญญาภา   จุทะสิงห์
นายปรัชญา  ภาคแก้ว
นายอภิชิต   คำ�ป้อง
น.ส.ดลนภา   ทำ�ทอง
นายกฤตกร   วิถีเทพ
น.ส.สุภัสตรา  ยางธิสาร
น.ส.วิรินณา   ดวงมาลา
นายอนุวัต   โคบาล
น.ส.อัมรา   อุตรนคร

การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง

กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่

จำ�นวนทุน (บาท)
20,000
20,000
20,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
ทุนเล นัม คิม
(ต่อเนื่อง)
ทุนมูลนิธิชาวสวิสฯ
(ต่อเนื่อง)
ทุนมูลนิธิบางกอก
โพสต์
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
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ลำ�ดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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ชื่อ – สกุล
น.ส.ภาชินี   ยิ่งเลิศ
นายกิตติวัตน์  แซ่ตัน
นายวรกิจ  ทีสุกะ
นายเจตริน   ชาวนา
น.ส.ทัศนีย์   บัวศรี
น.ส.วรารินทร์   พุทธิวงศ์
นายศุภักษร   ปัญญายาว
นายจิรัฏฐ์   พนาใหญ่
น.ส.ญาดา  สุภิมารส
น.ส.สุธารัตน์  ข้อยุ่น
นายอัครเดช   สินมา
นายยุทธศักดิ์   ทิพย์เนตร์
น.ส.พัชรีพร เลิศตระกูลไพศาล
น.ส.วราพร   ประสานทอง
น.ส.พัชรินทร์   อุปมาระ
น.ส.ศศิธร  ขุลาศรี
นายสุริยานนท์   พลสิม
น.ส.เกศริน   รอดไธสง
น.ส.รุ่งนภา   ศรีสงคราม
น.ส.นิลดา  พันธุ์วงศา
นายเจตริน   ชาวนา
น.ส.รุ่งนภา   ศรีสงคราม
น.ส.ทัศนีย์   บัวศรี
นายจิรัฏฐ์   พนาใหญ่
นายอัครเดช   สินมา
นายยุทธศักดิ์   ทิพย์เนตร์
น.ส.ศศิธร  ขุลาศรี
น.ส.เกศริน   รอดไธสง
น.ส.ญาดา  สุภิมารส
นายศุภักษร   ปัญญายาว
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สาขาวิชา
การจัดการการคลัง
การจัดการงานช่าง
การปกครองท้องถิน่
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การจัดการงานช่าง
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การจัดการงานช่าง
การปกครองท้องถิน่
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การจัดการงานช่าง
การจัดการงานช่าง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง

เจ้าของทุน
จำ�นวนทุน (บาท)
กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
10,000
กองทุนวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
8,000
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
10,000
โตโยต้า (ต่อเนื่อง)
20,000
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000

ลำ�ดับ
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ชื่อ – สกุล
น.ส.นิลดา  พันธุ์วงศา
นายทวีพร   ฝ้ายขาว
น.ส.ชัฎชฎา  อ้มเถื่อน
นายธวัชชัย   ก๊กวิลัย
น.ส.ขนิษฐา   แพรขุนทด
น.ส.ส้มโอ  ทองบ้านทุ่ม
น.ส.จิราภรณ์   กองหาโคตร
น.ส.มาลินี   สำ�นักวังชัย
น.ส.ทิพวรรณ  พรรคทิง
น.ส.จุรีพร   สมท่า
นายสุพงษ์   เฮียงคำ�ซาว
น.ส.สุภาวดี   พาสิงห์
น.ส.ศศิธร   ทองยศ
น.ส.พัชมณฑ์  ฟูกำ�เนิด
น.ส.นิตยา  โมกขะรัตน์
นายนฤพล   ลุนบง
น.ส.จุไรพร   ม่วงโสภา
น.ส.สกุณา  ประโลมรัมย์
นายวรวัฒน์  จินดาพรรณ
นายวัชระ   สิทธิ
น.ส.สุธารัตน์  ข้อยุ่น
น.ส.พัชรีพร เลิศตระกูลไพศาล
น.ส.วราพร   ประสานทอง
น.ส.พัชรินทร์   อุปมาระ
นายสุริยานนท์   พลสิม
น.ส.วิลาวัลย์ หล้าคำ�
น.ส.นิตยา โมกขะรัตน์
นายพันวิสิทธิ์  อิ่มเอิบ
นางสาวฉัตรธิดา สีหาบุตร

สาขาวิชา
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการงานช่าง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การจัดการงานช่าง
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การปกครองท้องถิน่
การจัดการงานช่าง
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง
การจัดการการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการงานช่าง
การจัดการคลัง
การปกครองท้องถิน่
การจัดการการคลัง

เจ้าของทุน
จำ�นวนทุน (บาท)
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
กองทุนสยามบรมราชกุมารี ฯ
10,000
ทุนนายประกิต ทองแท่งไทย
10,000
ทุนนายประกิต ทองแท่งไทย
10,000
ทุน พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
60,000
ทุน พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
60,000
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การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรสำ�หรับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นทั้ง 3 ระดับ ทั้งในระดับปริญญา
ตรี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของวิทยาลัย ที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นั้น การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจะมีขั้นตอน
กระบวนการในการพิจารณากลั่นกรองตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึง่ หลักสูตรทัง้ หมดของวิทยาลัยได้มกี ารดำ�เนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ดังนี้
หลักสูตร

วัน เดือน ปี
วัน เดือน ปี ที่ผ่าน
ที่สภา
ฉบับ
คณะกรรมการกลั่น
มหาวิทยาลัย ปรับปรุง
กรองหลักสูตร
อนุมัติ

ระดับปริญญาตรี
1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ครั้งที่ 15/2553
2 ต.ค.2552

2 ธ.ค. 2552

2556

2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการคลัง

ครั้งที่ 21/2550
4 ธ.ค.2550

5 มี.ค.2551

2556

3. เทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขา
วิ ช าการจั ด การงานช่ า งและ
ผังเมือง
ระดับปริญญาโท
1. รั ฐ ประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น
2. รั ฐ ประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต

ครั้งที่ 3/2551
22 ก.พ.2551

7 พ.ค. 2551

2556

ครั้งที่ 4/2548
3 มี.ค.2548

20 เม.ย.
2548

2554

ครั้งที่ 11/2551
27 มิ.ย.2551

6 ส.ค. 2551

2555

ระดับปริญญาเอก
1. รั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
กิ จ การสาธารณะ (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ)
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ครั้งที่ 2/2553
2 มี.ค.2553

(หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.
2553)

ขั้นตอนการดำ�เนินการ
ตามกรอบ TQF
ดำ�เนินการแล้ว
(สภาอนุมัติ เมื่อครั้งที่ 3/2556 วัน
ที่ 6 มี.ค.2556)
ดำ�เนินการแล้ว
(สภาอนุมัติ เมื่อครั้งที่ 3/2556 วัน
ที่ 6 มี.ค.2556)
ดำ�เนินการแล้ว
(สภาอนุมัติ เมื่อครั้งที่ 3/2556 วัน
ที่ 6 มี.ค.2556)
ดำ�เนินการแล้ว
(สภาอนุมัติ เมื่อครั้งที่4/2554 วันที่
1 มิ.ย.2554)
ดำ�เนินการแล้ว
(สภาอนุมัติ เมื่อครั้งที่ 7/2554 วัน
ที่ 4 ก.ค.2555)
ดำ�เนินการแล้ว
(สภาอนุมัติ ครั้งที่ 4/2553 วัน
ที่ 6 พ.ค.53 และสภาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำ�
หลักสูตรครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2555
ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 5 ก.ย.2555
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 9 ม.ค.2556)

โครงสร้างหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
30     หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
90     หน่วยกิต
รายวิชาเฉพาะด้าน              81   หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเลือก               9    หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                     
   6     หน่วยกิต
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
126     หน่วยกิต
2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
  30     หน่วยกิต
สาขาวิชาการจัดการการคลัง
2) หมวดวิชาเฉพาะ
  90     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป                 30 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาสหกรณ์และรัฐวิสาหกิจชุมชน   18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการคลังองค์กรภาครัฐและท้องถิ่น  33 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเลือก      9  หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                     
   6     หน่วยกิต
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
126    หน่วยกิต
3. เทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขา 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
  30    หน่วยกิต  
วิ ช าการจั ด การงานช่ า งและ 2) หมวดวิชาเฉพาะ
  30    หน่วยกิต
ผังเมือง
กล่มวิชาบังคับ                   81   หน่วยกิต
  90    หน่วยกิต
สหกิจศึกษาหรือโครงการ        9    หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                     
   6   หน่วยกิต
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
126   หน่วยกิต
ระดับปริญญาโท
1. รั ฐ ประศาสนศาสตรมหา
แผน ก แบบ
แผน ข
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครอง
ก (2)
ท้องถิน่ มี 2 แผน คือ แผน ก แบบ 1) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
3
3
ก (2) และ แผน ข
2) หมวดวิชาบังคับ
27
27
3) หมวดวิชาเลือก
6
4) วิทยานิพนธ์
12
5) การศึกษาอิสระ
6
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
39
39
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แผน ก แบบ ก (1) แผน ก แบบ
ก (2)
3
3
(ไม่นับหน่วยกิต)
(ไม่นับ
หน่วยกิต)
6
2) หมวดวิชาบังคับ
27
(ไม่นับหน่วยกิต)
   - วิชาแกน
6
12
(ไม่นับหน่วยกิต)
   - กลุ่มสาขาวิชาเฉพาะ
15
3) หมวดวิชาเลือก
4) วิทยานิพนธ์
39
12
5) การศึกษาอิสระ
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอด
39
39
หลักสูตร   

2. รั ฐ ประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต มี 3 แผน คือ แผน ก
แบบ ก (1) แผน ก แบบ ก (2) 1) วิชาเสริมพื้นฐาน
และ แผน ข

ระดับปริญญาเอก
1. รั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร 1) วิชาเสริมพื้นฐาน
กิ จ การสาธารณะ (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ)  มี 2 แบบ คือ แบบ
1.1 และแบบ 2.1
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
4) ดุษฎีนิพนธ์
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
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แบบ 1.1
3
(ไม่นับ
หน่วยกิต)
3
(ไม่นับ
หน่วยกิต)
48
48

แผน ข
3
(ไม่นับ
หน่วยกิต)
27
12
15
9
3
39

แบบ2.1
3
(ไม่นับ
หน่วยกิต)
12
36
48

การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ)
สืบเนือ่ งจากปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในสมัยนั้น และรองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้อง
ถิ่นในสมัยนั้น ได้เดินทางเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ) (Doctor of Public
Administration - in Public Affairs Management ร่วมกับ University of Missouri และ University of Hawaii
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ หลักสูตรดังกล่าว ได้ผา่ นความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 และได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
ในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีนกั ศึกษาคนไทยและคนต่างชาติ รวมจำ�นวน 8 คน โดยแยกเป็นรุน่
ที่ 1 จำ�นวน 4 คน และรุ่นที่ 2 จำ�นวน 4 คน และวิทยาลัยฯ ได้มีอาจารย์ต่างชาติมาสอนบรรยายและให้คำ�ปรึกษา
เกี่ยวกับการทำ�ดุษฎีนิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก ได้แก่
ที่
ชื่อ-สกุล
1 Associate Professor
Dr. Curtis Wood
2
3
4
5

รายวิชา
ระยะเวลา
สถาบัน
Advanced Research 22 พ.ค. 56
The Northern Illinois
Methods in Public ถึง 18 มิ.ย.56
University, USA
Administration
Associate Professor
Seminar on Governance 2-21 ก.ค. 56 Harry S. Truman School of
Dr. Charles Sampson
and Public Affairs
Public Affairs, University of
Missouri, USA
Professor. Dr. Gayl Ness
ให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับการทำ� 9-24 ก.ค.56
University of Michigan,
ดุษฎีนิพนธ์
USA
Professor. Dr. Hirofumi Ando ให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับการทำ� 9-24 ก.ค.56 Nihon University, Japan
ดุษฎีนิพนธ์
Mr. John Charles Draper
Advanced Reading and
ส.ค.56
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
Writing in English for
Graduate Student
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หลักสูตร 2 ปริญญา (Dual Degree) ระดับปริญญาโท ระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Northern Illinois University  
ตามที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ�โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนา
กร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ ที่ปรึกษาคณบดีฝ่าย
วิจยั และกิจการระหว่างประเทศ (คณบดีผกู้ อ่ ตัง้ วิทยาลัยฯ) นายชาติชาย โฆษะวิสทุ ธิ์ ทีป่ รึกษาคณบดีฝา่ ยยุทธศาสตร์
ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา และนายณรงค์เดช มหาศิริกุล อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยฯ เดินทางเพื่อลงนามความร่วม
มือทางวิชาการกับ Dr. Raymond W. Alden III, Executive Vice President and Provost for Academic and
Student Affairs, The Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ที่ผ่าน
มานั้น
ในปีที่ผ่านมานี้ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของ Northern Illinois
University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประชุมผ่าน video conference เพื่อร่วมกันกำ�หนดทบทวนการจัดรายวิชา
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายวิชาเรียนที่ Northern Illinois University และวิทยาลัยได้ดำ�เนินการทบทวนจัดรายวิชาใน
หลักสูตรใหม่ให้เป็นฝ่ายละครึง่ ของหลักสูตร และค่าใช้จา่ ยในการลงทะเบียนเรียนสำ�หรับนักศึกษา ซึง่ ขัน้ ตอนต่อไป
วิทยาลัยจะดำ�เนินการร่างหลักสูตร 2 ปริญญา ตามกรอบมาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (TQF) และจัด
ทำ�บันทึกข้อตกลงรายละเอียดของหลักสูตร (MOA) เพื่อเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนที่จะมีการลงนาม
ในเดือนมีนาคม 2557 ต่อไป
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. คณะกรรมการอำ�นวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
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2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น แต่งตั้ง
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
เป็นกรรมการ
3. อาจารย์เสรี พิจิตรศิริ
เป็นกรรมการ
4. อาจารย์ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์
เป็นกรรมการ
5. ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
6. นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง แต่งตัง้ โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ สุธิดา สรุงบุญมี
เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ
เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์อนงค์นุช   เทียนทอง
เป็นกรรมการ
4. ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
เป็นกรรมการ
5. อาจารย์ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์
เป็นกรรมการและเลขานุการ
6. นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง แต่งตั้ง
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกอบด้วย
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นรองประธานกรรมการ
3. ดร.ทองเปลว ทองจันทร์
เป็นกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
เป็นกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์
เป็นกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ดำ�รงชัย
เป็นกรรมการ
7. อาจารย์ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์
เป็นกรรมการ
8. อาจารย์ณรงค์เดช มหาศิริกุล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
9. นายเฉลิมพงษ์   พงษ์ประชา
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
เป็นประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
เป็นกรรมการ
3. นายเสรี   พิจิตรศิริ
เป็นกรรมการ
4. พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา
เป็นกรรมการ
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ
6. นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา

เป็นกรรมการและเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการ
สาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ) แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุมนต์  สกลไชย
เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พีรสิทธิ์  คำ�นวณศิลป์  
เป็นกรรมการ
(ผู้อำ�นวยการหลักสูตร รป.ด. สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ)
3. Prof. Dr. Richard  Pratt
เป็นกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำ�ปาง แม่นมาตย์
เป็นกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
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โครงสร้างสำ�นักงานคณบดี/บุคลากรวิทยาลัย
โครงสร้างสำ�นักงานคณบดีของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มีลักษณะ Matrix Organization

บุคลากรวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

บุคลากรประจำ�วิทยาลัย จะแยกออกเป็น 1) บุคลากรสายบริหาร อันได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และผู้ช่วยคณบดี 2) บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ประจำ�วิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่เป็นนัก
วิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และผู้ที่เคยบริหารหน่วยงานระดับสูงตั้งแต่ผู้อำ�นวยการกองขึ้นไป จำ�นวน
39 คน 3) บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งที่ประจำ�ที่สำ�นักงานคณบดี และที่กลุ่มการศึกษา จำ�นวนทั้งสิ้น 33 คน
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คณะผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นายเสรี พิจิตรศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำ�นวยการ

นายณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา
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อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
Professor Gayl D. Ness, Ph.D. Professor Hirofumi Ando, Ph.D. Associate Professor Charles
Sampson, Ph.D.
Associate Professor Curtis
Dr. Bonnie Brereton
Mr. John Charles Draper
Wood, Ph.D
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
รศ.ดร.ไพศาล สุริยะมงคล
รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
รศ.ดร.สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ
รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์
รศ.ดร.ลิลี่ โกศัยยานนท์
รศ.ดร.นีออน พิณประดิษฐ์
รศ.คูณ โทขันธ์
ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ
พลเอก ดร.ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
ดร.หควณ ชูเพ็ญ
ดร.สมพงษ์ เปรมฤทัยรัตน์
ดร.ภิญโญ นิลจันทร์
ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์
ดร.พรรณา ไวคกุล
ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล
อาจารย์เสรี พิจิตรศิริ
อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย อาจารย์สมสงวน บุราคม
อาจารย์สนธยา ลือประไพ
อาจารย์ณรงค์เดช มหาศิริกุล
อาจารย์ศิริวรรณ สมานมิตร   
อาจารย์ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์
อาจารย์สมประสงค์  สหวัฒน์
อาจารย์จารึก ปริญญาพล
อาจารย์อจิรภาส์ เพียรขุนทด  
อาจารย์กฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์ ‚ อาจารย์ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม ƒ
อาจารย์ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ „

กำ�ลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
1. ศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตร D.P.A. Public Administration มหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์
2. ศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตร D.P.A. Public Administration มหาวิทยาลัย Missouri-Columbia ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
3. ศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตร D.P.A. Public Administration มหาวิทยาลัย Missouri-Columbia ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
4. ศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตร D.P.A PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC AFFAIRS
MANAGEMEN มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
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ตารางที่ 10 จำ�นวนอาจารย์สายวิชาการ แยกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ
ตำ�แหน่งทางวิชาการ
จำ�นวน
ศาสตราจารย์
3
รองศาสตราจารย์
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1
อาจารย์
25
รวม
39

ร้อยละ
7.69
25.64
2.56
64.11
100

ภาพที่   จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการ (จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ)

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ
ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ
ดร.ภิญโญ นิลจันทร์
ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย
อาจารย์สมศักดิ์ ทองเอี่ยม
อาจารย์กิตติบดี ใยพูล
ดร.พรรณา   ไวคกุล

รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล
รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
รศ.กิตติพงษ์  ตันมิตร
ผศ.วรรณี เนตรสิงหนาท
ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล
ดร.พรรณา ไวคกุล
อาจารย์อัจฉราพร ลีหาวัฒนะ
อาจารย์จากสถาบันภาษา
นายถาวร  เศษมะผล

รศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า
รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม
ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
อาจารย์นิติกร ไชยสิทธิ์
อาจารย์อรสุดา แสงกํ่า
นายโฆสิต  สุวินิจจิต
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อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการคลัง

รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์
ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม
ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ
ดร.กรวิภา พูนผล
ดร.ภิญโญ นิลจันทร์
ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย
อาจารย์สมศักดิ์ ทองเอี่ยม
อาจารย์ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ
อาจารย์ณัฐกานต์ บุญนนท์
อาจารย์จากสถาบันภาษา

รศ.ดร.อนงค์นุช เทียนทอง
ผศ.อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
ผศ.วรรณี เนตรสิงหนาท
ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล
ดร.พรรณา ไวคกุล
อาจารย์อัจฉราพร ลีหาวัฒนะ
อาจารย์โฆษิต สุวินิจจิต
อาจารย์ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์

รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง
ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส
ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
อาจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
อาจารย์นิติกร ไชยสิทธิ์
อาจารย์พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง

รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์
รศ.ประเสริฐ ดำ�รงชัย
ผศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์
ดร.สญชัย ลบแย้ม
ดร.พิพัธน์  เรืองแสง
อาจารย์ณรงค์เดช มหาศิริกุล
อาจารย์สถาบันภาษา

รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์
รศ.กิตติพงษ์ ตันมิตร
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย
ดร.พรรณา ไวคกุล
อาจารย์ธรรมวัฒน์ อินทรจักร

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ
รศ.ดร.สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ
รศ.วุฒิสาร ตันไชย
พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
ดร.หควณ ชูเพ็ญ
ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์
อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
อาจารย์จักรี สุจริตธรรม

ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
รศ.ดร.ลิลี่ โกศัยยานนท์
รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์
รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
พล.อ.ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ
ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล
ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
ดร.วิไล อึงพินิจพงศ์
อาจารย์สุกิจ เจริญรัตนกุล
อาจารย์เจตน์ ธนะวัฒน์

รศ.ดร.เพ็ญนี  แนรอท
รศ.วินัย ศรีอำ�พร
ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ
ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์
ดร.วิรงรอง มงคลธรรม
อาจารย์ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์
อาจารย์กิตติบดี ใยพูล

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
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ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
รศ.ดร.ลำ�ปาง แม่นมาตย์
รศ.ดร.ไพศาล สุริยะมงคล
รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม
ผศ.กำ�จร ใจบุญ
พล.อ.ดร.ศุภลักษณ์ สุวรรณชฏ
ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
ดร.ภิญโญ  นิลจันทร์
ดร.บุษบามินตรา ฉลวยแสง
อาจารย์จารึก ปริญญาพล
อาจารย์เสรี พิจิติรศิริ

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชาเอกการบริหารงานตำ�รวจและชุมชน

ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
พล.อ.ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ
พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา
พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร
พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช
รศ.ดร.ลำ�ปาง แม่นมาตย์
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
ดร.วิไล อึงพินิจพงศ์

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร
พล.ต.ต.ดร.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์
พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิ์พันธุ์
พ.ต.อ.ดร.พงษ์ศิริ สวนแก้ว
รศ.ดร.ศุภวัตนากร วงศ์ธนวสุ
รศ.ดร.มาลี กาบมาลา

พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
พล.ต.ต.วรยุทธ อินทรสุวรรณ
พ.ต.อ.ดร.การุณย์ บัวเผื่อน
พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
ผศ.กำ�จร ใจบุญ
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อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ)

Professor Gayl D.Ness, Ph.D.
Professor Richard Dick Pratt,
Ph.D.
Professor  Richardson Lilliard,
Ph.D.
ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
Dr. Bonnie Brereton

นางสุภาวดี แก้วคำ�แสน
นางสาวจิตรลัดดา แสนตา
นางสาวภาภรณ์ เรืองวิชา
นางนันทนา สุทธิประภา
นายณัฐพงษ์ วัฒนบุตร
นางสาวกนกอร ธานี
นายพีชานนท์ ระนาด
นางสาวศิรินาฎ มาตรา
นายวราสันต์ นิ่มแก่น
นางกาญจนา เชียงนางาม
นางเพ็ญ เอกวงษ์
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Professor Hirofumi Ando, Ph.D. Professor Barton Wechsler, Ph.D.
Professor James K. Scott, Ph.D. Professor Christopher Grandy,
Ph.D.
Associate Professor Charles
Associate Professor Curtis
Sampson, Ph.D.
Wood, Ph.D
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
รศ.ดร.ศุภวัตนากร วงศ์ธนวสุ
Mr. John Charles Draper

บุคลากรสายสนับสนุน

นางปวีณา สุวรรณไตรย์
นางสาวธัญลักษณ์ ญาติสม
นางสาวภัคจิรา แสนใจ
นางสาวนิตยา วิชาชัย
นางสาวพิชญ์อนัญ พินิจสกุล
นายวีระศักดิ์ สายจันทา
นายฐิติวัฒน์ โสคำ�แก้ว
นายทวี เลพล
นายอ่อนจันทร์ ดลปัดชา
นางสุจิตรา ธรรมจินดา
นางประภัสสร โคตรดง

นางนวลจันทร์ งามธุระ
นางสาวจริยา  ศุภรัตน์ภิญโญ
นางสาวธัญญชาติ จันทร์ภิรมย์
นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
นางสาวณิชาภา เพ็งเอี่ยม
นายวชิรวิชญ โชติชัยชาญพัฒน์
นางสาวแก้วตา ศรีจันทร์
นายน้อย ดงกลาง
นางเกศร เพียจันทร์
นางสาวมยุรี สีทอนสุด
นางสุวรรณี นันคำ�

การประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีพ.ศ. 2556 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตามลำ�ดับดังนี้
1. การตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ�ปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมจิตร  ห่อนบุญเหิม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม
ประธานกรรมการตรวจประเมิน  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศีขรินทร์  สุขโต
กรรมการตรวจประเมิน  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพพร  มังธานี
กรรมการตรวจประเมิน  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  วัฒนกูล
ฝึก สกอ.  
6. นางพัชลี  พวงคต
QA อาสา
7. นายคมสันต์  พันธ์ชัยเพชร
ผู้แทนสำ�นักงานประเมิน
สรุปผลการประเมิน
1. สรุปคะแนนผลการดำ�เนินงาน  (IQA 42 ตัวชี้วัด)    ได้คะแนน 4.46 อยู่ในระดับ  ดี
2. สรุปผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)  ได้คะแนน 4.88 อยู่ในระดับ ดีมาก
3. สรุปผลการประเมินในภาพรวมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
จุดเด่น
1) ภาวะผู้นำ�องค์กรที่ดีและนำ�ไปสู่การร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรสู่เป้าหมาย
2) เป็นองค์กรในกำ�กับที่มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) อาจารย์มีคุณวุฒิและตำ�แหน่งทางวิชาการและมีประสบการณ์สูง
4) ประสิทธิภาพในการทำ�งานของสายสนับสนุนที่เข้มแข็ง
5) มีเครือข่ายวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้มแข็ง
6) หลักสูตรที่บูรณการทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการต่อสังคม
7) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานที่เป็นรูปธรรม เช่น เรื่องภาษา การแต่งกาย
8) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษาปริญญาโทเป็นจำ�นวนมาก
9) ระบบการพัฒนานักศึกษาและความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดีมาก
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2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะตาม
เกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ�ปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร
ประธานกรรมการตรวจประเมิน  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี  ภักดี
กรรมการตรวจประเมิน  
3. ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
ฝึกประสบการณ์
4. นางเบญจรรณ ใจเที่ยง
ฝึกประสบการณ์
5. นางสาววรลักษ์ ศรีอนันต์
ผู้ประสานงานฯ
สรุปผลการประเมิน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำ�ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยได้คะแนน 197.5

3. การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยได้รบั การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ งั้ ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1. ดร.ถนอม อินทรกำ�เนิด  
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.)
2. รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข์
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
อาจารย์ประจำ�ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
4. อาจารย์เสรี พิจิตรศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำ�นวยการ
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุริยะมงคล
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
7. ดร.หควณ  ชูเพ็ญ
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
8. ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1. ดร.ถนอม อินทรกำ�เนิด  
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.)
2. ดร.สุวิชากร ชินะผา  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางวราภรณ์  สีหนาท
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. นางนภาพร อาร์มสตรอง    
ผู้อำ�นวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์  คำ�นวณศิลป์
ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการระหว่าง
ประเทศ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
4. อาจารย์เสรี พิจิตรศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำ�นวยการ
5. นายณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์
ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิชาการและพัฒนานักศึกษา
6. พลเอก ดร.ศุภลักษณ์  สุวรรณะชฎ
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
7. ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
9. ดร.หควณ  ชูเพ็ญ
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร
ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวาจา แจ้งว่าการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้ง 2 แห่ง  
“ผ่าน” การประเมินและระบบสนับสนุนและสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในมาตรฐานที่ดี ศิษย์เก่า
สามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองได้เป็นอย่างดี และสามารถต่อยอดขององค์ความรู้
ที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในสถาบัน ซึ่งถือว่าเป็น
สินทรัพย์ที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจประเมินยังได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ
เกีย่ วกับการกำ�หนดประเด็นการวิจยั หรือการจัดการศึกษาอิสระของนักศึกษาทีว่ ทิ ยาลัยได้กำ�หนดไว้ 3 ประเด็น ได้แก่
1) ประเด็นที่มุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนางานประจำ�ของนักศึกษา 2) ประเด็นที่มีลักษณะ Project Development
หรือ Policy Development หรือจาก Problem to Solution 3) ประเด็นที่มีลักษณะจาก Tacit Knowledge สู่
Explicit Knowledge ซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นการนำ�
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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สรุปผลการประเมินด้านคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ตัวชี้วัดต่างๆ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มีผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 – 2555      
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) 42 ตัวชี้วัด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 – 2555

      

46

2. ผลการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา (สกอ.) 23 ตัวชี้วัด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2555
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3. ผลการประเมินปฏิบัติราชการตามเกณฑ์ กพร. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 – 2555
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ด้านการวิจัย
จากการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วิทยาลัยมีผลงานด้านการวิจัยทั้งที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ และการนำ�เสนอในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังนี้

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโท

การประเมินคุณภาพของนักศึกษาปริญญาโทวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นนั้น ส่วนหนึ่งสามารถประเมิน
ได้จากผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือการนำ�เสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยที่วิทยาลัยถือว่าการเผยแพร่ผลงานงานวิชาการต้องเป็นเงื่อนไขของการสำ�เร็จ
การศึกษาสำ�หรับนักศึกษา ตามประกาศของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 10/2555
เรือ่ ง เงือ่ นไขการสำ�เร็จการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ดังนัน้ ในระยะ
เวลาที่ผ่านมานั้นผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาโทของวิทยาลัยมีเพิ่มเป็นจำ�นวน 556 ผลงาน ดังนี้
ตารางที่ 11 จำ�นวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในปี 2556
งานวิจัยที่ได้รับการนำ�เสนอผลงานทาง
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์
วิชาการ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
รวม
รวม
จำ�นวนผลงาน จำ�นวนผลงาน
จำ�นวนผลงาน จำ�นวนผลงาน
137
1
138
417
1
418

ภาพที่   จำ�นวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปี 2556
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รวมทั้งหมด
556

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำ�วิทยาลัย

ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยฯ
มีผลงานทางวิชาการ โดยการจัดตั้งกองทุนวิจัยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 12 จำ�นวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ�วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในรอบปี 2555-2556
งานวิจัยที่ได้รับการนำ�เสนอผล
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์
งานทางวิชาการ
ปีปฏิทิน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ TCI Scopus/ISI ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
ปี ป ฏิ ทิ น 2555  
(ม.ค. – ธ.ค.55)
10
16
5
7
ปี ป ฏิ ทิ น 2556  
(ม.ค. – ธ.ค.56)
4
8
4
2
11
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556

  

ภาพที่   จำ�นวนผลงานทางวิจัยของอาจารย์ประจำ�วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในรอบปี 2555-2556

ผลงานวิจัยอาจารย์ประจำ�ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ดังนี้
1. Hhakuan Choopen. (2012). The role of central government in local government in
Thailand. Journal of African and Asian Local Government Studies, Vol.1(1), p.26-33.
2. Sirisak Laochankham, Peerasit Kamnuansilpa. (2012). People’s views of Tambon
administrative organization and the progress of decentralization. Journal of African and Asian
Local Government Studies, Vol.1(1), p.86-96.
3. Peerasit Kamnuansilpa. (2012). The Challenges of rapid urbanization for local
government in Thailand. Journal of African and Asian Local Government Studies, Vol.1(1), p.113-123.
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4. General Supaluk Suvarnajata. (2012). Impact of Constitutions on Decentralization of
Local Government in Thailand. Journal of African and Asian Local Government Studies, Vol.1(2),
p.68-86.
5. Supawatanakorn Wongthanavasu, Peechanon Ranad. (2012). Applying the Citizens’
Dialogue Process to Educational Strategic Management of Local Administration. Journal of
African and Asian Local Government Studies, Vol.1(3), p.29-43.
6. Pit sompong. (2012). Developing the Potential of Thai Elected Local Executives for
Socio-Economic Change in the Next Decade. Journal of African and Asian Local Government
Studies, Vol.1(3), p.60-67.
7. Suwanlee  Piampiti. (2012). The Role of Local government in Adjusting to Population
Change in Thailand over the Next Decade. Journal of African and Asian Local Government
Studies, Vol.1(3), p.84-91.
8. Lily Kosiyanon. (2012). Budgetary Spending Behavior of Local governments in
Thailand: Some Observation. Journal of African and Asian Local Government Studies, Vol.1(3),
p.106-124.
9. Bonnie Pacala Brereton. (2012). Will Khon Kaen Become “Sinsai City”? Using an
Ancient Lao Epic to Inspire a Modern Thai Municipality. Journal of African and Asian Local
Government Studies, Vol.1(4), p.55-67.
10. John Draper. (2012). The Isan Culture Maintenance and Revitalization Programme.
Journal of African and Asian Local Government Studies, Vol.1(4), p.68-92.
11. Tatchalerm Sudhipongpracha. (2013). The Specter of Leviathan in the Central-Local
Relations: a Comparative Historical Analysis of the Decentralization Reform in Thailand and
the Philippines. Journal of African and Asian Local Government Studies, Vol.2(1), p.15-31.
12. Tatchalerm Sudhipongpracha, Achakorn Wongpreedee. (2013). Possibilities and Realitie
of Unionization in Thai Local Government. Journal of African and Asian Local Government
Studies, Vol.2(2), p.70-84.
13. Tatchalerm Sudhipongpracha. (2013). Fiscal Federalism and Comparative Research:
Conceptual and Analytical Issues. Journal of African and Asian Local Government Studies, Vol.2(3),
p.79-91.
14. John Draper. (2013). Introducing Multilingual Thai-Isan-English Signage in a Thai
University. The Journal of Lao Studies, Online: Vol.4(1), p.11-42.
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ได้แก่
1. เพ็ญณี  แนรอท.  (2555).  การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ กรณีศึกษา: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพ่อจันทร์ที ประทุมภา. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่, ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 (กรกฎาคม –สิงหาคม 2555): หน้า 17-18.
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2. สุวัลลีย์   เปี่ยมปิติ และวิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ. (2555). การพัฒนาระบบการดำ�เนินงานด้าน
การเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำ�บลถนนโพธิ.์ วารสารการบริหารท้องถิน่ ,ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม
2555)
3. พีรสิทธิ  ์ คำ�นวนศิลป์ และอารมณ์ แก้วศรีสขุ . (2555). การจัดการความรูเ้ รือ่ งการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว
ของศูนย์ข้าวชุมชนตำ�บลดงใหญ่, วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2555)
4. คูณ   โทขันธ์ และธัชพล  ท้าวนาง. (2555).  การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำ�ข้าวเม่าของบ้าน
แก่งโพธิ์, วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2555)
5. สุจินต์  สิมารักษ์และสมปอง  จันทร์เก. (2555). แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
อัดเม็ด บ้านเหล่าใหญ่. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2555)
6. พิชญ์  สมพอง และเบญจมาศ  แสงใส. (2555). การบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำ�ตำ�บลไผ่, วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2555)
7. พีรสิทธิ์   คำ�นวณศิลป์ และปรีชา  ดาวเรือง. (2555). กระบวนการอนุรักษ์ประเพณีการแห่ปราสาท
ผึ้งตำ�บลหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555)
8. คูณ โทขันธ์ และธนยา  ชัยมงคล. (2555). การจัดการความรูป้ ระเพณีบญ
ุ ข้าวประดับดินของประชาชน
ตำ�บลนาหนาด. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555)
9. สนธยา  ลือประไพ และพวงทอง  อำ�นวยสมบัต.ิ (2555). ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาป่าชุมชนด้วยการ
ปลูกพืชสมุนไพรขององค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองแก้ว. วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน
– มิถุนายน 2555)
10. พิชญ์ สมพอง และณัฐพล  คำ�แปง. (2555). การบริหารที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลฟ้าห่วน. วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555)
11. หควณ  ชูเพ็ญ และอนุสรณ์   นาเวียง. (2555). การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลกู่จาน. วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2555)
12. พิชญ์   สมพอง และกาญจน์   วันแก้ว. (2555). การส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมทอเสื่อเตยขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลโคกสว่าง. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2555)
13. สุวัลลีย์  เปี่ยมปิติ และจันทร์ฉาย  รุ่งวิสัย. (2555). การจัดการความรู้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานเปล
ไม้ไผ่ ตำ�บลท่าหลวง. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2555)
14. พีรสิทธิ์  คำ�นวณศิลป์ และศุภมาศ  พรหมเดช. (2555). บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำ�บลควน
โสในการอนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้ด้านการแกะสลักรูปหนังตะลุง. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม – กันยายน 2555)
15. พิชญ์   สมพอง และเกริกชัย สายสมบัติ. (2555). การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลหนองบ่อ. วารสารการบริหารท้องถิ่นปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)
16. หควณ  ชูเพ็ญ และปุณยนุช  ศิริมั่ว. (2555). การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารการบริหารท้องถิ่นปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)
17. สนธยา ลือประไพ และวนิดา ผลากุล. (2556). การเตรียมความพร้อมในองค์การบริหารส่วนตำ�บล
บ้านช้าง. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2556)
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18. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และวานิพร  สอนเสน. (2556). การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ชุมชนต้นแบบ. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2556)
19. ศุภลักษณ์ สุวรรณชฏ และอรวี บุญกัลยา. (2556). การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2556)
20. พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ และไดวงรัตน์ นิลนนท์. (2556). การประเมินผลการดำ�เนินงานของอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำ�บลหัวไทร. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม
– มีนาคม 2556)
21. ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ และนุสรณ์   วุฒศิ กั ดิ.์ (2556). ความตระหนักในการจัดการนํา้ เสียของผูบ้ ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน –มิถุนายน
2556)
22. สนธยา  ลืมประไพ และรุ่งรัตน์  พละทรัพย์. (2556). การเพิ่มคุณภาพดินนาข้าวของเกษตรกรตำ�บล
คลองพระยาบันลืออำ�เภอลาดบัวหลวง. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน –มิถุนายน 2556)
23. ประชาสรรค์  แสนภักดี และฉลอง  สุวรรณะ. (2556). สถานการณ์และสาเหตุของการเกิดนํ้าท่วมใน
เขตเทศบาลเมืองคอหงส์. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน –มิถุนายน 2556)
24. ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ และพิทักษ์ พละศักดิ์. (2556). แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งนํ้า
สาธารณะในเขตตำ�บลบางกระเจ้า. วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน –มิถุนายน 2556)
ได้แก่

ผลงานวิจยั อาจารย์ประจำ�ทีม่ กี ารตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติทอี่ ยูใ่ นฐานข้อมูล Scopus และ ISI

1. Draper, J. (2012). Revisiting English in Thailand. Asian EFL Journal, Vol.13 (4) December
2012, pp.5-38.
2. Draper, J. (2012). Reconsidering compulsory English in developing countries in Asia:
English in a Community of Northeast Thailand. TESOL Quarterly, Vol. 46(4) December 2012,
pp.777-811.
3. Pennee Kantavong Narot, Sompat Tantriratana, Chanarong Heingrat, Wallapha Areeratana,
Chokchai Yuenyong.  (2012). Professional Learning Community in the Khon Kaen Local Learning
Enrichment Network (LLEN) Project.  European Journal of Social Sciences, Vol.36 (2) December
2012, pp.143-147.
4. Pennee Kantavong Narot, Chokchai Yuenyong, Jiraporn Tupsai.  (2012). Science Teachers’
Constructing Knowledge and Skills for New Teaching Approach: Case of Khon Kaen Thailand
LLEN Project.  European Journal of Social Sciences, Vol. 36(1) December 2012, pp.99-107.
5. Pennee Kantavong Narot, Teerachai Nethanomsak, Nuchwan Luang-ungkool. (2012).
Inclusive Education in Thailand after 1999 National Education Act: A Review of a Pre-Service
Teacher Education System. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.69 December 2012,
pp.1043-1051. International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2012).
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6. John Draper.  (2013). The Isan Culture Maintenance and Revitalisation Programme’s
multilingual signage attitude survey. Multilingual and Multicultural Development, Online: 17 July
2013.
7. John Draper.  (2013). The Status of Thailand’s implementation of international
treaty obligations regarding linguistic human rights in education. Current Issues in Language,
Online: 27 June 2013.
8. Tatchalerm Sudhipongpracha.  (2013). Measuring community empowerment as a
process and an outcome: preliminary evaluation of the decentralized primary health care
programs in northeast Thailand.  Community Development, Online: 24 October 2013.
9. Pennee Kantavong Narot, Patitta Han-asa and Chokchai Yuenyong.  (2013). Development
of Constructivism among Upper Primary School Students’ Analytical Thinking in Learning
about Food and Nutrient through Science Technology and Society (STS) Approach.  European
Journal of Social Sciences, Vol.37 (2) February 2013, pp.171-175.
ผลงานวิชาการที่ได้รับการนำ�เสนอในระดับชาติ ได้แก่
1. ศิวัช ศรีโภคางกุล. (2013) ทำ�ความเข้าใจกระบวนการปรองดองของรัฐบาลอินเดียต่อเหตุการณ์
ความรุนแรงที่กระทำ�ต่อชาวซิกซ์ในปี 1984-1993, การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่
14 (พ.ศ.2556), ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ระหว่างวันที่ 27-28
พฤศจิกายน 2556
2. ศิวัช ศรีโภคางกุล. (2013) การปฏิวัติดอกมะลิ: บทวิเคราะห์ว่าด้วยการปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง
ต้นศตวรรษที่ 21, การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน,
ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2556
ผลงานวิชาการที่ได้รับการนำ�เสนอในระดับนานาชาติ ได้แก่
1. Sirinbhattra Sathabhornwong. (2012). Community Planning in Local Administrative
Areas of Thailand: From Principle to Practice, “The International Conference on Social Policy
and Governance Innovation: towards Social Equity and Cohesion in Asia”, 1-2 December 2012.
Guangzhou, Hongkong Institute of Education.
2. Narin Jareonsubphayanont. (2012). The Effect of Speed Limits and Pre-hospital Care
System on Road Traffic Fatal Injury Death Rate, “The International Conference on Social Policy
and Governance Innovation: towards Social Equity and Cohesion in Asia”, 1-2 December 2012.
Guangzhou, Hongkong Institute of Education.
3. Tatchalerm Sudhipongpracha. (2012). Local Emergency Management in Decentralized
Thailand: Analysis of Thai Municipal Administrators’ Perceptions of Democratic Accountabilities
in the Post-Decentralization Era, “The International Conference on Social Policy and Governance
Innovation: towards Social Equity and Cohesion in Asia”, 1-2 December 2012. Guangzhou, Hongkong
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Institute of Education.
4. Supaluck Suvarnajata. (2012) Consolidation of Thai Sub-District Municipalities and
Sub-District Administrative Organizations, into One Organization: Suitable or Not, การประชุม
วิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 “การปกครองท้องถิ่นในบริบทสากล” ณ วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
5. Tatchalerm Sudhipongpracha. (2012). The Specter of Leviathan in the Central-Local
Relations: A comparative Historical Analysis of the Decentralization reform in Thailand and
the Philippines, การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 “การปกครองท้องถิ่นในบริบท
สากล” ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
6. John Draper. (2012). The Isan Culture Maintenance and Revitalization Program, การ
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 “การปกครองท้องถิ่นในบริบทสากล” ณ วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
7. Bonnie Pacala Brereton. (2012) Using an Ancient Lao Epic to Inspire a Modern Thai
Municipality, การประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นการปกครองท้องถิน่ ครัง้ ที่ 3 “การปกครองท้องถิน่ ในบริบทสากล”  
ณ  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
8. Tatchalerm Sudhipongpracha. (2013) Fiscal Federalism and Comparative Research:
Conceptual and Analytical Issues, The Fourth International Conference on Local Government,
18-20 September 2013, Universitas 17 Agustus 1,945 Surabaya (UNTAG).  
9. General Supaluk Suvarnajata. (2013) A Study of Problems-Related on Traffic and
Transportation between Bangkok Metropolitan Administration and Jakarta Capital City
Administration, The Fourth International Conference on Local Government, 18-20 September
2013, Universitas 17 Agustus 1,945 Surabaya (UNTAG).  
10. Vanchai Vatanasapt, Thawilwadee Bureekul, Sujinant Horasit, Rachwadee Sangmahamhad.
(2013) The Deliberative Process Attempt for the Public Policy in Energy Development Plan,
The Fourth International Conference on Local Government, 18-20 September 2013, Universitas 17
Agustus 1,945 Surabaya (UNTAG).  
11. John Draper. (2013) Introducing Multilingual Thai-Isan-English Signage in a Thai
University, The 4th International Conference on Language and Education Multilingual Education
for All in Asia and the Pacific, Policies, Practices, and Processes, 6-8 November 2013, Mahidol
University.  
12. John Draper. (2013) The Isan Culture Maintenance and Revitalization Programme’s
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13. Siwach Sripokangkul. (2013) Read Reconciliation Paradigm of Transitional Thai
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นอกจากนี้ วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จดั ทำ�เอกสาร  ตำ�รา/
หนังสือและเอกสารประกอบการสอน ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
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เรื่อง
คู่มือการมือส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน
Local Governments in A Global Context
สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น
คู่มือการพัฒนาโครงร่างการวิจัย
Experiencing Grandparenthood
Community Visioning Programs
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชนฉบับถอดบท
เรียนจากประสบการณ์ในประเทศไทย
ความขัดแย้ง: หลักการเครื่องมือแก้ปัญหา
ผู้นำ� นำ�การเปลี่ยนแปลง
คู่มือการพัฒนาโครงร่างการวิจัย

ปี
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2556

ชื่อเจ้าของตำ�รา/หนังสือ
ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำ�นวณศิลป์
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์

2556 ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์
2556 ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์
2556 รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ศั ก ยภาพและความพร้ อ มขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น และภาค 2556 รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ประชาชนในการจัดการสุขภาพ
ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
หนังสือ “หลักเมือง หลักชัย หลักรวมใจ ไทขอนแก่น”
2556 รศ.ดร.พีรสิทธิ์   คำ�นวณศิลป์
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
อ.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม
บริบททางรัฐประศาสนศาตร์ Context of Public Administration 2556 อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
ระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 2556 ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
ภาษาอังกฤษสำ�หรับรัฐประศาสนศาสตร์
2556 รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่
2556 ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2556 ดร.ภิญโญ นิลจันทร์
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Title : Public Management and the Blue Economy
Author : Peerasit Kamnuansilpa , Charles L.Sampson
Year: 2012
Location : Khon Kaen : College of Local Administration,
Khon Kaen University

Title : Local governments in a global context
Author : Peerasit Kamnuansilpa , Bonnie Pacala Brereton
Year : 2012
Location : Khon Kaen : College of Local Administration,
Khon Kaen University

Title : Thailand decentralizes : local views
Author : Peerasit Kamnuansilpa, Supawatanakorn
Wongthanavasu , Hirofumi Ando, Gayl D. Ness
Year : 2013
Location : Khon Kaen : College of Local Administration,
Khon Kaen University
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ระบบสนับสนุนงานวิจัย
กองทุนวิจัยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ของคณาจารย์และบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของโลก จึงได้จัด
ตั้งกองทุนวิจัยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนการให้รางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการที่มีมาตรฐานสากล การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมในการนำ�เสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การให้ทนุ ส่งเสริมการผลิตตำ�ราแก่อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยเพือ่ ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น             และการกำ�หนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ทุนวิจัยสถาบันแก่บุคลากรสายสนับสนุน ระบบการสนับสนุนของวิทยาลัยดังกล่าวนี้จะนำ�ไปสู่การเพิ่มผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์และบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

นอกจากระบบสนับสนุนงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาแล้วในข้างต้น ในรอบปีทผี่ า่ นมา วิทยาลัยยังได้จดั ประชุมวิชาการ
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้แก่
 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะของประเทศไทย (Public Affairs
Management) “บริการสาธารณะ: ทางเลือกของประชาชน (Public Service: People’s Choices)”
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยร่วมกับ
เครือข่ายภาคีหุ้นส่วนที่สำ�คัญ ประกอบด้วย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน่ กองบัญชาการศึกษา สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เพือ่ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานวิทยานิพนธ์ และการศึกษา
อิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้นำ�เสนอผลงาน จำ�นวน 59 คน จากผู้สมัครเข้าร่วมจำ�นวน 111 คน

 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 (The Third International
Conference on Local Government: Local Governments in the Global Context)
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 โดยร่วมกับสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 เทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัย มิซซูรี่ มหาวิทยาลัย
ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP) ธนาคารโลก (World Bank) และนคร KOBE จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้ง

58

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี 2 5 5 6

ที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา และสะท้อนปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ณ
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
โดยได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานใน
พิธีเปิด และยังได้รับเกียรติจาก Professor Brady J. Deaton Chancellor ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิกา
รด้านการเกษตรและอาหารของประธานาธิบดี Barack Obama และเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แสดงปาฐกถาเกียรติยศในงานดังกล่าวโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 17 ประเทศ จำ�นวนผู้นำ�เสนอผล
งานทางวิชาการมาจากประเทศต่าง ๆ ทั้งหมดจำ�นวน 61 คน

 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4 (The Fourth International
Conference on Local Government) ณ เมือง Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2556 โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมร่วมกับ
Universitas 17 Agustas 1945 (UNTAG) Surabaya, Indonesia และคณะผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ�โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ ทีป่ รึกษางานด้านวิจยั
และกิจการระหว่างประเทศ ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์
ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำ�วิทยาลัย ได้แก่ Professor Dr. Gayl Ness Professor
Dr. Hirofumi Ando Professor Dr. Charles Samson อาจารย์เสรี พิจิตรศิริ พลเอก ดร.ศุภลักษณ์ สุวรรณ
ชฏ และ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้ง
ที่ 4 (The Fourth International Conference on Local Government) โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชวาตะวันออก และนายกเทศมนตรีนครสุราบายา เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่นครั้งที่ 4 ได้เชิญรอง
ศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ และ Professor Dr. Gayl Ness ให้บรรยายพิเศษในพิธีเปิดการประชุม
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โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ บรรยายเรื่อง Thailand’s Local Government Structural
Reforms: A Bumpy Road Ahead ซึ่งมีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในการปฏิรูปโครงสร้างการปกคร
องท้องถิ่นของประเทศไทย สำ�หรับ Professor Dr Gayl Ness ได้บรรยายเรื่อง Economic Gardening: Local
Promotion of Local Economic Development ซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในมลรัฐ
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
และเมื่อการบรรยายพิเศษสิ้นสุดลง Professor Dr. Charles Sampson ได้นำ�เสนอที่มาและหลักการข
องสมาคมนักปกครองท้องถิ่นสากล (International Association of Local Governments: IALG) ซึ่งเป็นองค์กร
วิชาชีพทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั วิชาการและนักบริหารกิจการสาธารณะในชุมชนท้องถิน่ ร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรูท้ าง
ด้านการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น สำ�หรับ
สมาชิกภาพของ IALG มีทั้งสิ้น 2 ประเภท คือ สมาชิกภาพรายบุคคล (Individual Membership) และสมาชิกภาพ
องค์กร (Institutional Membership) ทัง้ นีส้ มาชิกของ IALG ประเภทบุคคลจะได้รบั ส่วนลด 50% จากค่าลงทะเบียน
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นทุกปี และวารสารวิชาการ Journal of African and
Asian Local Government Studies (JAALGS) ทุกฉบับ
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ พลเอก ดร.ศุภลักษณ์ สุวรรณชฏ และ ดร. ธัชเฉลิม สุทธิ
พงษ์ประชา ยังได้น�ำ เสนอผลงานวิจยั ในการประชุมกลุม่ ย่อยด้วยซึง่ ถือเป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ อ้ มูลเชิงวิชาการที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ และดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ยังได้รบั เกียรติจากคณะกรรมการจัดการ
ประชุมฯ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูด้ �ำ เนินการอภิปราย (Moderator) ในห้องประชุมกลุม่ ย่อยเรือ่ ง Local Government
and Community Management อีกด้วย
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สื่อสิ่งพิมพ์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ได้พฒ
ั นาสือ่ สิง่ พิมพ์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารตลอดจนผลงานวิจยั ของวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย
Journal of African & Asian Local Government Studies
Journal of African & Asian Local Government Studies ซึง่ ได้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาการโดยฐานข้อมูล Academic Search International Database ของบริษัท EBSCO และฐานข้อมูล Ingenta
Connect ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองโดยสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เว็บ
ไซด์ www.jaalgs.net/journal

วารสารการบริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) เว็บไซด์ www.cola.kku.ac.th/jm/  
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E-Cola News ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในการทำ�โครงการวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย ใน
ปี พ.ศ.2556  
ลำ�ดับ
ชื่อโครงการ
1 ความโปร่งใสอิเล็กทรอนิกส์: เว็บไซด์กบั การเสริมสร้างความ
โปร่งใสองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย
2 การเตรียมความพร้อมขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิน่ ไทย
สู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ.2558
3 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง สร้างโมเดลพื้นที่ อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า  
จ.ขอนแก่น
4 นักเรียนที่ถูกรัฐไทยจิตนาการ: การก่อรูปผลิตซํ้าตัวตนต่อ
นักเรียนผ่านกรณี ข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่ง
ชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์
อ.ศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ดร.ศิวัช  ศรีโภคางกุล

งบประมาณ
70,000
80,000
980,000

ดร.ศิวัช  ศรีโภคางกุล
70,000
1,200,000

ทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำ�ของวิทยาลัยและนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนในการทำ�โครงการวิจยั จากภายนอกมหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ.2556  
ลำ�ดับ
1

งบประมาณ
(บาท)
ชุดโครงการปฏิรูปภาครัฐและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 3  โครงการย่อย รวมเงิน 2,079,000 บาท
โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  ผู้อำ�นวยการโครงการฯ
โครงการย่อยที่ 1 ความเหลื่อ สำ � นั ก ง า น ค ณ ะ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ก.ค.55 –
590,832
มลํ้าการคลังท้องถิ่นและการ กรรมการวิจัยแห่ง และรศ.ดร.ลิ ลี่ โกศั ล ยา ธ.ค.56
จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อความ ชาติ
นนท์
เสมอภาค
โครงการย่ อ ยที่ 2 ปั จ จั ย ที่ สำ � นั ก ง า น ค ณ ะ ดร.หควณ  ชูเพ็ญ
ก.ค.55 –
352,880
กระทบต่อการแสดงความรับ กรรมการวิจัยแห่ง และรศ.ดร.ไพศาล สุริยะ ต.ค.56
ผิดชอบทางการบริหารองค์กร ชาติ
มงคล
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อโครงการ

แหล่งเงินทุน

หัวหน้าโครงการ

ระยะสัญญา
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ลำ�ดับ

2

3

4

5
6

7
8

64

ชื่อโครงการ
โครงการย่อยที่ 3 ความเข้าใจ
ในการกระจายอำ�นาจและการ
ปกครองท้องถิ่นของพลเมือง
ไทยและการปฏิรูปการบริหาร
ตามแนวทางการกระจายอำ �
นาจ
โครงการวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งดั ช นี
ระบบความไว้วางใจอย่างฉลาด
ต่อสังคมรอบตัวของนักศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ
ในประชากรในพื้นที่รอบเขต
ประกอบการ IRPC   จังหวัด
ระยอง และการจัดทำ�ทะเบียน
มะเร็ง (โครงการระยะ 3)
โครงการสร้างความตระหนัก
และการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
เกาะสมุ ย สู่ เ มื อ งต้ น แบบลด
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
อย่างยั่งยืน
โครงการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งในการบริหารท้องถิ่นของ
ประเทศไทย
โครงการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพ
และพั ฒ นาความพร้ อ มของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และภาคประชาชนในการ
จัดการสุขภาพ
โครงการสถานการณ์ ก าร
พนั น ในประเทศไทยมุ ม มอง
เศรษฐกิจและสังคม
โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นา
รู ป แบบกระบวนการสร้ า ง
การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน
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แหล่งเงินทุน

หัวหน้าโครงการ

ระยะสัญญา

สำ � นั ก ง า น ค ณ ะ รศ.ดร.ศุ ภ วั ฒ นากร วงศ์ ก.ค.55 –
กรรมการวิจัยแห่ง ธนวสุ  
ธ.ค.56
ชาติ
และดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์
ประชา

งบประมาณ
(บาท)
1,135,288

สำ � นั ก ง า น ค ณ ะ รศ.ดร.นีออน พิณประดิษฐ์ ก.ค.55 –
กรรมการวิจัยแห่ง
ก.ค.56
ชาติ

560,000

มูลนิธิหัวใจอาสา ศ.นพ.ดร.วันชัย วัฒนศัพท์ ก.ค.54 –
และคณะ
มิ.ย.56

8,741,150

ก ร ม พั ฒ น า ศ.นพ.ดร.วันชัย วัฒนศัพท์ พ.ค.55 –
พลั ง งานทดแทน และคณะ
เม.ย.56
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน

6,700,000

กรมส่ ง เสริ ม การ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ พ.ค.55 –
ปกครองท้องถิ่น และคณะ
ธ.ค.56

4,665,650

สถาบันวิจัยระบบ รศ.ดร.ศุ ภ วั ฒ นากร วงศ์ ส.ค.55 –
สาธารณสุข
ธนวสุ
ก.ค.56
และดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์
ประชา

754,500

สำ�นักงานสลากกิน รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ มี.ค.56 –
แบ่งรัฐบาล
และคณะ
ก.พ.57

4,000,000

กระทรวงพลังงาน ศ.นพ.ดร.วันชัย วัฒนศัพท์
และคณะ

2,500,000

มี.ค.56 –
ส.ค.56

ลำ�ดับ
9

ชื่อโครงการ

แหล่งเงินทุน

หัวหน้าโครงการ

ระยะสัญญา

ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล สำ � นั ก ง า น ค ณ ะ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ ก.ย.56และความโปร่ ง ใสในองค์ ก ร กรรมการวิจัยแห่ง และคณะ
ม.ค.58
ภาครั ฐ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามแนวคิ ด ชาติ  
การบริหารกิจการสาธารณะ
แนวใหม่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
31,558,300

งบประมาณ
(บาท)
1,558,000

ภาพที่    เปรียบเทียบทุนวิจัยระหว่างภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย

65

Annual Report 2013

ด้านบริการวิชาการกับสังคม
โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการกับสังคม ถือเป็นภารกิจและนโยบายหลักประการหนึ่งของวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่นที่มุ่งเน้นจะตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง
30 กันยายน 2556) ที่ผ่านมา วิทยาลัยได้จัดโครงการบริการทางวิชาการ ดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

66

ผู้เข้าร่วม
(คน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R (Routine to Research)
10 ต.ค.55
32
การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3*
15-16 พ.ย.55 415
การจัดทำ�บัญชีและรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยระบบ 20-21 พ.ย.55
32
คอมพิวเตอร์ รุ่น 1 งบประมาณบัญชีและรายรับ-รายจ่าย
การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สำ�หรับองค์กร 26-28 พ.ย.55
26
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น พัสดุ e-GP ของ 28-30 พ.ย.55
24
อปท. รุ่น 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น พัสดุ e-GP ของ 17-19 ธ.ค.55
29
อปท. รุ่น 2
การจัดทำ�บัญชีและรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยระบบ 11-15 ธ.ค.55
94
คอมพิวเตอร์ รุ่น 2 งบประมาณบัญชีและรายรับ-รายจ่าย
การสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานเรื่อง “บทบาทผู้นำ�ท้องถิ่นกับประชาคม 15-18 ธ.ค.56
50
อาเซียน ปี 2558”
การจัดทำ�บัญชีและรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยระบบ 8-12 ม.ค.56
55
คอมพิวเตอร์ รุ่น 3งบประมาณบัญชีและรายรับ-รายจ่าย
การจัดทำ�บัญชีและรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยระบบ 18-22 ม.ค.56
77
คอมพิวเตอร์ รุ่น 5 งบประมาณบัญชีและรายรับ-รายจ่าย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพ 11-14 มี.ค.56
40
ผู้ตรวจสอบภายใน อปท. รุ่นที่ 1
การเมืองและสังคมไทย ในอดีต ปัจจุบันอนาคต
16 มี.ค.56
105
การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ“กฎหมายและรัฐธรรมนูญเวียดนาม: มุมมองและภาพ 17 มี.ค.56
110
สะท้อนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 1992”
การจัดเสวนาหัวข้อ “ท้องถิ่นไทยในศตวรรษที่ 21”
23 มี.ค.56
200
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 1
9-10 พ.ค.56
150
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 13-19 พ.ค.56
50
ท้องถิ่น
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โครงการบริการวิชาการ

ระยะเวลา

ผู้เข้าร่วม
(คน)
17 การจัดทำ�บัญชีและรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยระบบ 10-14 มิ.ย.56
96
คอมพิวเตอร์ รุ่น 9 งบประมาณบัญชีและรายรับ-รายจ่าย**
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักบริหารท้องถิ่นเชิงบูรณาการขั้นสูง” รุ่นที่ 1 17-19 มิ.ย.56 100
19 การฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายสำ�หรับนักบริหารท้องถิ่น มืออาชีพ” รุ่นที่ 1
20 มิ.ย.56
200
20 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จังหวัดยโสธร จำ�นวน มิ.ย.-ก.ย.56
630
4 หลักสูตร รวม 16 โครงการ***
21 การฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายสำ�หรับนักบริหารท้องถิ่น มืออาชีพ” รุ่นที่ 2
15-17 ก.ค.56 100
22 การจัดทำ�บัญชีและรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยระบบ 15-19 ก.ค.56 103
คอมพิวเตอร์ รุ่น 10 งบประมาณบัญชีและรายรับ-รายจ่าย
23 การฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายสำ�หรับนักบริหารท้องถิ่น มืออาชีพ” รุ่นที่ 2
8 ส.ค.56
100
หมายเหตุ *   จัดที่โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น
            **  จัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
            *** จัดที่จังหวัดยโสธร
ลำ�ดับ

โครงการบริการวิชาการ

ระยะเวลา

67

Annual Report 2013

การรับเชิญเป็นวิทยากรของบุคลากรประจำ�วิทยาลัยฯ

นอกจากการจัดโครงการบริการวิชาการดังกล่าวในข้างต้นแล้ว ในปีทผี่ ่านมา อาจารย์ประจำ�ของวิทยาลัยฯ
ได้บทบาทสำ�คัญในการเผยแพร่วิชาการความรู้ที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรหรือ
กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึง่ ในการเร่งรัดและเสริมสร้างศักยภาพทาง การบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้พร้อมทีจ่ ะดำ�เนินการตามนโยบายและแนวทางการกระจายอำ�นาจ ตลอดจนเพือ่ เป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  
ลำ�ดับ
รายการ/หลักสูตร
1 การแลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น กั บ เอ
ก อั ค ร ฑู ต ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ป ร ะ จำ �
ประเทศไทย
2 ความเป็นเลิศด้านครุศกึ ษาและสุดยอด
แห่งนวัตกรรมวิจยั ภายใต้โครงการ 120
ปี การฝึกหัดครูไทยถวายองค์ราชัน ธ
ผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน
3 ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กั บ การดำ � รงหลั ก
นิติธรรม”

ระยะเวลา
สถานที่
วิทยากรที่รับเชิญ
10 ต.ค.55 วิทยาลัยการปกครอง รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำ�นวณศิลป์
ท้องถิ่น
29 ต.ค.55

มหาวิทยาลัยราชภัฏ รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
มหาสารคาม

30 ต.ค.55 วิทยาลัยการปกครอง รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำ�นวณศิลป์
ท้องถิ่น และ
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การบรรยายและร่วมเสวนาแลกเปลีย่ น 9 ธ.ค.55 วิทยาลัยการปกครอง รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำ�นวณศิลป์
เรี ย นรู้ ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ประชาคม
ท้องถิ่น
เศรษฐกิจอาเซียน สิทธิมนุษยชน และ
สิทธิมนุษยชนในมุมมองใหม่
5 เส้นทางสู่เป้าหมาย
8 ก.พ.56
คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 การพัฒนาคุณภาพงานวิจยั สูก่ ารตีพมิ พ์ 18 ก.พ.56 คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
ในระดับชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 ความสำ�คัญของระบบประกันคุณภาพ 26 ก.พ.56
คณะนิติศาสตร์
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 แนวทางการพั ฒ นาพนั ก งาน ใน 26 ก.พ.56
โรงพยาบาลศูนย์ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ศตวรรษที่ 21 ให้มีลักษณะ HR ที่ดี
ขอนแก่น
9 โครงการเหย้าเยือนเพื่อพลังแผ่นดิน 28 ก.พ. 56 กรุงเทพมหานคร ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
10 Future Research
12 มี.ค.56 คณะมนุษย์ศาสตร์และ รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำ�นวณศิลป์
สังคมศาสตร์ มข.
11 ท้องถิ่นไทยในศตวรรษที่ 21
23 มี.ค.56 วิทยาลัยการปกครอง รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ท้องถิ่น
12 เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคม 26 มี.ค.56 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558
จังหวัดขอนแก่น
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ลำ�ดับ
รายการ/หลักสูตร
13 การจัดทำ�คำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ให้ แ ก่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสัมมนา
ชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบตั ริ าชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
14 การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ
16
17

18

19

20
21

22

ระยะเวลา
9 เม.ย.56

26 เม.ย.56

สถานที่
ท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น

โรงแรมแก่นอินทร์
จ.ขอนแก่น
29 เม.ย.56 ห้องฝึกอบรม ชั้น 6
อาคารพิมลกลกิจ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารกิจการสาธารณะในศตวรรษ 7 พ.ค.56 วิทยาลัยการปกครอง
ที่ 21
ท้องถิ่น
การใช้สุนทรียสาธกเพื่อเสริมสร้างพลัง 27-29 ทันตสาธารณสุขในโรง
ในการทำ�งานชุมชน
พ.ค.56
พยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำ�บล
จังหวัดกาฬสินธุ์
Key note speakers ในการประชุม 31 พ.ค.- มหาวิทยาลัย State
International Conference 1มิ.ย.56
University of
Promoting Collaboration for
Surabaya
optimizing in Autism for Global
Perspective
การเสวนาเพื่ อ วิ พ ากษ์ ยุ ท ธศาสตร์ 6 มิ.ย.56 สำ�นักงานคณะกรรม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4 ภาค
การกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาชุมชน
จังหวัดขอนแก่น
การบริหารเครือข่าย
17 มิ.ย.56 วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น
การเตรียมความพร้อมขององค์กรการ 19 มิ.ย.56 เทศบาลตำ�บลปริก
ปกครองท้องถิ่นในเขตอำ�เภอสะเดา
อำ�เภอสะเดา
จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับประชาคม
จังหวัดสงขลา
อาเซียน
คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาสังคม: 9 ก.ค.56
คณะมนุษยศาสตร์
มุมมองศาสนาอิสลาม
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากรที่รับเชิญ
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์
ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี

รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำ�นวณศิลป์
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

รศ.ดร.นีออน พิณประดิษฐ์

69

Annual Report 2013

ลำ�ดับ
รายการ/หลักสูตร
ระยะเวลา
สถานที่
23 การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน 10 ก.ค.56 สำ�นักงานส่งเสริมการ
สารบรรณ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.
ปกครองท้องถิ่น
2556
จังหวัดขอนแก่น
24 การบริหารเครือข่าย รุ่นที่ 2
17 ก.ค.56 วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น
25 การทำ�งานเป็นทีม ตามโครงการฝึก 24 ก.ค.56 คณะแพทยศาสตร์
อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ม.ขอนแก่น
ใหม่ ประจำ�ปี 2556
26 การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจตาม 15 ส.ค.56 สำ�นักงานพลังงาน
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการ
จังหวัดนครราชสีมา
ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัว
และมหาวิทยาลัย
เรือน
ราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
27 วัยรุ่น สื่อ sex”
22 ส.ค.56 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาตร์
ม.ขอนแก่น
28 บทบาทและอำ�นาจหน้าทีข่ องฝ่ายสภา 29 ส.ค.56 เทศบาลตำ�บลบ้านค้อ
ท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ประจำ� ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร    
การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร
ในองค์กร ประจำ�ปี 2556
29 TRADE & LOGISTICS SUPPLY 3 ก.ย.56
ห้องประชุมมหิศร
CHAIN VALUE CREATOR
เอสซีบี ปาร์ค กทม.
30 รู้เขา รู้เราเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 6 ก.ย.56
จังหวัดขอนแก่น
ประชาคมอาเซียน
31 ผลกระทบจากความผันผวนการเงิน 6 ก.ย.56
โรงแรมพูลแมน
โลกต่อภูมิภาค
ขอนแก่น ราชออคิด
จังหวัดขอนแก่น
32 การทำ � แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action 9-10
โรงแรมการ์เด้น ซีวิว
Plan) เครือข่ายบริการสุขภาพอำ�เภอ ก.ย.56 รีสอร์ท พัทยา-นาเกลือ
คลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดย
อำ�เภอบางละมุง
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปรั บ กลยุ ท ธ์ ก าร
จังหวัดชลบุรี
บริหารจัดการระบบสุขภาพ ที่ก้าวสู่
การเป็นผู้นำ�ประชาคมอาเซียน
33 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการ 11 ก.ย.56 โรงพยาบาลบ้านแท่น
ทั่ ว ทั้ ง เครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ ด้ ว ย
อำ�เภอบ้านแท่น
ระบบบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผล
จังหวัดชัยภูมิ
สัมฤทธิ์”
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วิทยากรที่รับเชิญ
อ.เสรี พิจิตรศิริ
รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำ�นวณศิลป์
ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล

ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี
ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี

อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
ดร.ภิญโญ นิลจันทร์

ดร.ภิญโญ นิลจันทร์

ลำ�ดับ
รายการ/หลักสูตร
ระยะเวลา
สถานที่
34 การติดตามผลการดำ�เนินงานของเครือ 12-13
โรงแรมรอยัล เจมส์
ข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ใน ก.ย.56
รีสอร์ท อำ�เภอพุทธ
บริบทปริมณฑล การดำ�เนินงานพัฒนา
มณฑล จังหวัด
หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยใช้กลยุทธ์
นครปฐม
35 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 16-20
โรงแรมมิโด้ ถนน
เพื่อขับเคลื่อนระบบคุณภาพ (HA QA ก.ย.56
ประดิพัทธ์ แขวง
PCA) ให้ยั่งยืน
สามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
36 การปรับกลยุทธ์ เพือ่ เป็นผูน้ �ำ การสร้าง 23-25 โรงแรมบ้านปู รีสอร์ท
สุขภาพและบริการสุขภาพมาตรฐาน ก.ย.56
แอนด์ สปา อำ�เภอ
สากล
เมือง จังหวัดตราด
37 ทิศทางใหม่ การปกครองท้องถิ่น กับ 30 ก.ย.56 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษาประเทศไทย
อุบลราชธานี
38 การระดมสมองปรับกลยุทธ์ ให้เป็นโรง 1 – 3
โรงพยาบาลรัตนบุรี
พยาบาลที่มีคุณภาพและความสุข
ต.ค. 56
จังหวัดสุรินทร์
39 ธุรกิจและธรรมนูญครอบครัว
6 ต.ค.56 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ (MBA)
ม.ขอนแก่น
40 จั บ โอกาสการลงทุ น กั บ หุ้ น คุ ณ ภาพ 12 ต.ค.56
ตลาดหลักทรัพย์
mai
แห่งประเทศไทย
41 กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ก ารเครื อ ข่ า ยบริ ก าร 17-25
เดอะฌาร์ม บูทีค
สุขภาพ
ต.ค.56 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
42 การติดตามความก้าวหน้าในการปรับ 21–22 ต.ค. โรงพยาบาลรัตนบุรี
กลยุทธ์ระบบบริการสุขภาพ
56
จังหวัดสุรินทร์
43 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารแบบบู ร ณา 24–25 ต.ค. โรงพยาบาลสามชุก
การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ
56
จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2557

วิทยากรที่รับเชิญ
ดร.ภิญโญ นิลจันทร์

ดร.ภิญโญ นิลจันทร์

ดร.ภิญโญ นิลจันทร์
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ดร.ภิญโญ นิลจันทร์
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
ดร.ภิญโญ นิลจันทร์

ดร.ภิญโญ นิลจันทร์
ดร.ภิญโญ นิลจันทร์
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ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จดั โครงการ/
กิจกรรมภายในวิทยาลัย เพื่อเป็นการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมประเพณีทดี่ งี าม และยังร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานภายนอก
ทั้งคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในปีที่ผ่าน วิทยาลัยมี
กิจกรรมในด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
ลำ�ดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดำ�เนิน
1 โครงการ “ธรรมะ...เยียวยาสังคม”
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
2 กิจกรรมกฐินสามัคคี ร่วมกับสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วัดป่าวิเวกธรรม ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3 กิจกรรมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อดินแดง ประจำ�ปี 2555
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 85 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช พุทธศักราช 2555
6 กิจกรรมพิธที �ำ บุญตักบาตร เนือ่ งในวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ครบรอบ 49 ปี
7 โครงการปฏิบัติธรรมและอยู่ปริวาสกรรม ประจำ�ปี 2556 สำ�นักปฏิบัติธรรมสีสปาวัน ตำ�บล
นํ้ า พอง อำ � เภอนํ้ า พอง จั ง หวั ด
ขอนแก่น
8 วันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ 6 ปี
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
9 กิจกรรมรดนํ้าขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เทศกาลสงกรานต์
10 กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 กิจกรรมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำ�ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
การศึกษา 2556
12 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
วัดป่าบ้านหนองจิก อำ�เภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
13 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
วั ด ถํ้ า ผาเกิ้ ง อำ � เภอเวี ย งเก่ า
จังหวัดขอนแก่น
14 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
15 กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำ�บลนํ้าพอง เทศบาลตำ�บลนํ้าพอง อำ�เภอนํ้า
จังหวัดขอนแก่น
พอง จังหวัดขอนแก่น
16 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเทศบาลตำ�บลบ้านเป็ด
ชุ ม ชนบ้ า นเป็ ด อำ � เภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
17 กิจกรรมตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา
วั ด พระบาทภู พ านคำ �  เทศบาล
ตำ � บลเขื่ อ นอุ บ ลรั ต น์ อำ � เภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วัน เดือน ปี
29 ต.ค.55
11 พ.ย.55
14 พ.ย.55
28 พ.ย.55
3 ธ.ค.55
25 ม.ค.56
1 มี.ค.56
31 มี.ค.56
10 เม.ย.56
11 เม.ย.56
13 มิ.ย.56
18 ก.ค.56
19 ก.ค.56
8 ส.ค.56
23 พ.ย.56
2-3 พ.ย.56
20 ต.ค.56
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นอกจากนี้ วิทยาลัยยังมุ่งเสริมสร้างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน เพื่อแสดงความ
เป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
(Isan Culture Maintenance and Revitalization Program - ICMRP) ซึ่งได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจาก
สหภาพยุโรปจำ�นวนเงิน 20 ล้านบาท และมีศนู ย์กลางการดำ�เนินการอยูท่ วี่ ทิ ยาลัยการปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือในการดำ�เนินการจากเทศบาล 4 แห่ง ได้แก่ 1) เทศบาลนครขอนแก่น
ดำ�เนินการจัดพิมพ์พจนานุกรมภาษาอีสานและสือ่ การเรียนการสอนต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น 2) เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ดำ�เนินการผลิตชุดทำ�งานพื้นเมืองของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 3) เทศบาลเมืองชุมแพ ดำ�เนินการติดตั้งป้ายพหุ
ภาษาของเทศบาลเมืองชุมแพ และ 4) เทศบาลเมืองเมืองพล ดำ�เนินการจัดทำ�บันทึกการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้อง
ถิ่นของเทศบาลเมือง เมืองพล นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกันเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำ�เนินโครงการดัง
กล่าวทุกๆ 2 เดือน เว็บไซด์ http://icmrpthailand.org
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อให้มีความ
รู้และทักษะในวิชาชีพ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 วิทยาลัยได้จัดสัมมนาให้
กับบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน และสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม และสัมมนา ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่
รายการ/หลักสูตร
1 สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

วัน เดือน ปี
19-21 ธ.ค.55

หน่วยงานที่จัด
ผู้เข้าร่วม
สำ�นักงานประเมิน นางสาวธัญลักษณ์ ญาติสม
และ
การประกันคุณภาพ
10-11 ม.ค.56 สำ�นักงานประเมิน นางสาวธัญลักษณ์ ญาติสม
และ
การประกันคุณภาพ
15 ม.ค.56 กองแผนงาน
นางสาวธัญลักษณ์ ญาติสม
สำ�นักงานอธิการบดี

2 การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รตั ว ชี้ วั ด การ
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน (IQA)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 การใช้งานโปรแกรมสำ�รวจภาวะการ
มี ง านทำ � ของบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น
4 แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละการนำ � ไปสู่ ก าร 23 ม.ค.56
ปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด
5 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 31 ม.ค.-1ก.พ.56
คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับชาติ
6
7

8
9
10
11

กองแผนงาน
สำ�นักงานอธิการบดี
สถาบัน National
Democratic
Institute
อบรมหลักสูตรเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา 27-28 ก.พ.56 สำ�นักงานประเมิน
เพื่อดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
และ
การประกันคุณภาพ
ศึกษาดูงานร่วมกับสำ�นักงานสลากกิน 6-7 มี.ค.56 สำ�นักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาลและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ
แบ่งรัฐบาล
บริหารจัดการสลาก
ของประเทศมาเลเซีย
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 19-20 มี.ค.56 สถาบัน National
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นระดั บ ชาติ
Democratic
(ต่อเนื่อง)
Institute
หลักสูตร MCore 101 ก้าวแรกสู่การ 27 มี.ค.-30 ส.ค. สถาบันพัฒนา
บริหารสำ�หรับสายสนับสนุน
56
ทรัพยากรมนุษย์
ประชุ ม เวที เ สวนาวิ ท ยานิ พ นธ์ สาร 29 มี.ค.56 สมาคม
นิ พ นธ์ แ ละภาคนิ พ นธ์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต
รัฐประศาสนศาสตร์
ศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์
แห่งประเทศไทย
ประชุ ม เครื อ ข่ า ยงานวิ จั ย เพื่ อ การ 10 เม.ย.56 Tokyo Gakugei
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้
University
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น

นางสาวธัญลักษณ์ ญาติสม
อ.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์
อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
นางสาวธัญลักษณ์ ญาติสม
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
อ.ณรงค์เดช มหาศิริกุล
นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
อ.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์
นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
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ที่
รายการ/หลักสูตร
วัน เดือน ปี
12 สั ม มนาเครื อ ข่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ 23-26 เม.ย.56
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ�ปี 2556
เรื่อง
“การระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผน
การสื่อสารยุทธศาสตร์ และนโยบายสู่
ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อย่างมีประสิทธิภาพ”
13 ประชุมรับฟังการชี้แจง การจัดทำ�แผน 25 เม.ย.56
ปฏิบตั ริ าชการและแผนงบประมาณของ
หน่วยงานในกำ�กับ ประจำ�ปีงบประมาณ
2557
14 การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 1-4 พ.ค.56
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552
15 อบรมหลักสูตร QA อาสา
7-8 พ.ค.56
16

17

18
19

20

หน่วยงานที่จัด
กองสื่อสารองค์กร

ผู้เข้าร่วม
นางสาวภาภรณ์ เรืองวิชา

กองแผนงาน
อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
สำ�นักงานอธิการบดี

สำ�นักบริหารและ
นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
พัฒนาวิชาการ
สำ�นักงานประเมิน นางสาวธัญลักษณ์ ญาติสม
และ
การประกันคุณภาพ
อบรมหลักสูตร Score 109 เพื่อการ 29 – 31 พ.ค.56 สถาบันพัฒนา
นางสาวภาภรณ์ เรืองวิชา
พั ฒ นาสมรรถนะสำ � หรั บ บุ ค ลากร
ทรัพยากรมนุษย์
มข.สายสนับสนุน
รุ่นที่ 2-3/2556
ประชุมวิชาการนำ�เสนอผลงานประเภท 30 พ.ค.56 สภาข้าราชการ
นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
วิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นางานในหน้ า ที่
พนักงานและ
นางสุภาวดี แก้วคำ�แสน
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ประจำ�ปี 2556
ขอนแก่น
การอบรมสั ม มนา “การพั ฒ นาการ 4-7 มิ.ย. 56 สำ�นักงานตรวจสอบ นายฐิติวัฒน์ โสคำ�แก้ว
ปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ”
ภายใน
นางนวลจันทร์ งามธุระ
นางสาวจริยา ศุภรัตน์ภิญโญ
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เครื อ ข่ า ย 13–15 มิ.ย. 56 กลุ่มภารกิจบริการ นางสาวภาภรณ์ เรืองวิชา
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการตลาดเชิ ง รุ ก
สำ�นักทะเบียนฯ
เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ
โครงการแนะแนวสัญจร ประจำ�ปี งบ
ประมาณ 2556
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกัน
1 ก.ค.56
วิทยาลัยการปกครอง รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คุณภาพการศึกษา ณ บัณฑิตวิทยาลัย
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ขอนแก่น และ
อ.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์
บัณฑิตวิทยาลัย
อ.เสรี พิจิตรศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
สกลนคร
นางสาวภัคจิรา แสนใจ
นายวชิรวิทย์ โชติชัยชาญวิทย์
นายพีชานนท์ ระนาด
นางสาวนิตยา วิชาชัย
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ที่
รายการ/หลักสูตร
21 กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นการนา
เทคโนโลยีมาช่วยประกอบการจัดการ
เรียนการสอน
22 สั ม มนาการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ก าร
บริหารเชิงรุกเพื่อนำ�ไปสู่ความเป็นหนึ่ง
และรวมพลังขับเคลื่อน วปท.
23 สัมมนาคณะกรรมการวิจยั มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
24 ประชุ ม ชี้ แ จงกรอบการวิ จั ย ประจำ �
ปีงบประมาณ 2556

วัน เดือน ปี
7 ส.ค. 56

หน่วยงานที่จัด
ผู้เข้าร่วม
วิทยาลัยการปกครอง คณาจารย์ทุกคน
ท้องถิ่น

3-6 ส.ค.56

วิทยาลัยการปกครอง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ
ท้องถิ่น
บุคลากรของวิทยาลัย ทุกคน

8 ส.ค.56

กองบริหารงานวิจัย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

19 ส.ค.56

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

25 ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาโจทย์
วิจัย
26 หลักสูตร SSpec 303 การให้ค�ำ ปรึกษา
แนะนำ� และการสะท้อนผลงาน
27 สัมมนาเครือข่ายผูป้ ระสานงานด้านศิลป
วัฒนธรรม
28 ประชุ ม “กกต.สั ญ จร เปิ ด ประตู สู่
ประชาคมอาเซียน”

22 ส.ค.56

สำ�นักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)
สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สำ�นักวัฒนธรรม
สำ�นักงานคณะ
กรรมการ
การเลือกตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
นางสาวธัญญชาติ จันทร์ภริ มย์

สถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
นางสาวภัคจิรา แสนใจ

28 ส.ค.56
13-14 ก.ย.56
16 ก.ย.56

29 ศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการบริหาร 21-27 ก.ย.56
จัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ
ประเทศญี่ปุ่น
30 หลั ก สู ต ร SSpec 202 การเขี ย น 27 ก.ย.56
บทความทางวิชาการจากแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา

นางสาวภัคจิรา แสนใจ
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ภาคีเครือข่ายที่ร่วมในการดำ�เนินงานของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมถึง การ
พัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงได้จัดให้มีการจัดดำ�เนินการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ ร่วมกับเครือข่าย ดังนี้

ภาคีเครือข่ายภายในประเทศ
ที่ วันเดือนปี
ชื่อ MOU
1 20 พ.ค.48 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งกรมส่ ง
เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 29 ก.ค.48 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย
การปกครองท้ อ งถิ่ น และมหา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 24 พ.ย.48 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งกรมส่ ง
เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 23 ม.ค.51 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งกรมส่ ง
เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 18 เม.ย.51 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น กั บ
มหาวิทยาลัยสุรนารี

6 22 เม.ย.51 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น กั บ กอง
บัญชาการศึกษา สำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติ     
7 3 ก.พ.52 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างสำ�นักงาน
ป ลั ด สำ � นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายละเอียด
หน่วยงานร่วม
ดำ � เนิ น การจั ด และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กรมส่งเสริมการ
ปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ดำ�เนินการจัดและพัฒนาหลักสูตร
สถาบันพัฒนาบุคลากร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม
วิชาการปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น
ดำ � เนิ น การจั ด และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กรมส่งเสริมการ
ปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ดำ�เนินการจัดและพัฒนาหลักสูตร
กรมส่งเสริมการ
ปริญญาตรี สาขาการจัดการงานช่าง ปกครองท้องถิ่นและ
และผังเมือง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมดำ�เนินการจัดหลักสูตร 3 หลักสูตร
ได้แก่หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการคลัง หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานช่างและผังเมืองหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการระบบ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
วิ ช าเอกการบริ ห ารงานตำ � รวจและ
ชุ ม ช น แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า โ ท
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต วิชา
เอกการบริหารงานตำ�รวจและชุมชน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุรนารี

กองบัญชาการศึกษา
สำ�นักงานตำ�รวจแห่ง
ชาติ     
สำ�นักงานปลัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ วันเดือนปี
ชื่อ MOU
8 26 มิ.ย.52 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย
ปกครองท้ อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นกับวิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 18 ส.ค.52 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น
10 9 เม.ย.53 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย
การปกครองท้ อ งถิ่ น กั บ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 15 ก.ค.54 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น กั บ คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 21 ก.ค.54 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย
การปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น กับองค์การบริหารส่วน
ตำ�บลเกาะกลาง อำ�เภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
13 18 ส.ค. 54 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย
การปกครองท้ อ งถิ่ น กั บ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
14 18 ส.ค.54 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย
การปกครองท้ อ งถิ่ น กั บ คณะ
สถาปั ต ยกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น
15 18 ส.ค.54 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย
การปกครองท้ อ งถิ่ น กั บ คณะ
วิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น

รายละเอียด
หน่วยงานร่วม
ดำ � เนิ น การจั ด และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร วิทยาเขตหนองคาย
ปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาการปกครองท้องถิ่น
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการ
การบัญชีและการจัดทำ�รายงานการ ปกครองท้องถิ่น
เงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงมหาดไทย
ดำ�เนินการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา คณะนิติศาสตร์
ตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ด้านวิชาการ ด้านการ
วิจัย ด้านการพัฒนานักศึกษา การ
บริการวิชาการและการทำ�นุบ�ำ รุงศิลป
วัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้าน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารและการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลเกาะกลาง
อำ�เภอเกาะ
ลันตา จังหวัดกระบี่

พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศึ ก ษา หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิ ช าการจั ด การงานช่ า งและ
ผังเมือง
พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัดการ คณะสถาปัตยกรรม
ศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง
พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
ศึ ก ษารวมถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์กร หลักสูตร
รั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
วิชาการจัดการการคลัง
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ที่ วันเดือนปี
ชื่อ MOU
16 5 ม.ค.55 ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
วิ ท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับโรงเรียน
พาณิชยการหาดใหญ่
17 28 มี.ค.55 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มื อ ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรทาง
สหกรณ์การเกษตรและราชการ
ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กบั
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 29 มี.ค.55 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่นกับเทศบาล
ตำ�บลหนองเรือ อำ�เภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
19 22 พ.ค.55 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือระหว่างวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เขต 8 อุดรธานี
20 7 ส.ค.55 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือระหว่างวิทยาลัยการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท
เวทีไทย จำ�กัด
21 31 ส.ค.55 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือระหว่างวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิน่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ
กลุ่มบริษัทพงสะหวัน จำ�กัด
22 7 ก.ย.55 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือระหว่างวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กับ เทศบาลนครสงขลา  
23 15 ต.ค.55 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นกับกองบัญชาการศึกษา

รายละเอียด
หน่วยงานร่วม
สถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร โรงเรียนพาณิชยการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา หาดใหญ่
วิชาการปกครองท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดทำ� กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะ
สั้นและ
ระยะยาว
พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบ เทศบาลตำ�บล
บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติ หนองเรือ อำ�เภอ
ราชการ
หนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น
พัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาระบบ สำ�นักงานหลักประกัน
บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติ สุขภาพแห่งชาติ เขต 8
ราชการ
อุดรธานี
การอนุรักษ์และฟื้นฟู ส่งเสริม เผย คณะศิลปกรรมศาสตร์
แพร่ แ ละสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ศิ ล ป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัฒนธรรมท้องถิ่น
บริษัทเวทีไทย จำ�กัด

ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา ร่ ว มมื อ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอั ง กฤษ รวมทั้ ง การจั ด อบรม
หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาวอื่นๆ
พั ฒ นาความสามารถในการปฏิ บั ติ
หน้าทีส่ คู่ วามเป็นเลิศทางวิชาการและ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรตำ�รวจ
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
24 11ก.พ.56 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การ
ระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้อง องค์กร รวมทั้งการจัดกิจกรรมบริการ
ถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วิชาการ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
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กลุ่มบริษัทพงสะหวัน
จำ�กัด
เทศบาลนครสงขลา
อำ�เภอเมือง จังหวัด
สงขลา
กองบัญชาการศึกษา

องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอ
เวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

ที่ วันเดือนปี
ชื่อ MOU
25 29 เม.ย. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
56
ระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้อง
ถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และ
จังหวัดยโสธร
26 28 มี.ค.56 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้อง
ถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และ
จังหวัดขอนแก่น
27 1 ก.ค.56 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งวิ ท ยาลั ย การปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น/
แ ล ะ ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
28 8 ก.ค.56 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้อง
ถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
29 28 ส.ค. 56 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งวิ ท ยาลั ย การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
และสมาคมวิ ศ วกรรมสถาน
แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
30 23 ก.ย.56 บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้อง
ถิ่น และบริษัทขอนแก่นแหอวน
จำ�กัด

รายละเอียด
หน่วยงานร่วม
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะ จังหวัดยโสธร
ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จั ด ทำ � โครงการ “การขอกู้ เ งิ น จาก จังหวัดขอนแก่น
สถาบั น การเงิ น ขององค์ ก รการ
ปกครองท้องถิ่น”
เครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการ คณะวิทยาการจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมการ สถาบันพัฒนาองค์กร
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ชุมชน (องค์การ
และการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาชน) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร สมาคมวิศวกรรมสถาน
และบุคลากรรวมถึงส่งเสริมการพัฒนา แห่งประเทศไทย ใน
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกร
พระบรมราชูปถัมภ์

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม บริษัท ขอนแก่นแห
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ อวน จำ�กัด
ชุมชนสัมพันธ์
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ภาคีเครือข่ายภายนอกประเทศ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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วัน/เดือน/ปี
27 February 2009
29 June 2009

MOU ได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
THE UNIVERSITY OF HAWAI´I AT MANOA, USA
CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI FOR THE UNIVERSITY OF
MISSOURI, COLUMBIA, USA
1 October 2009
PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM, UNIVERSITY OF HAWAI´I AT MANOA,
USA
28 November 2010 EDENZ Colleges, Auckland, New Zealand
20 September 2012 NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY, DEKALB, ILLINOIS, USA
11 January 2013 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, INDONESIA
21 January 2013 COLLEG OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE (FISIP) UNIVERSITAS 17
AGUSTUS 1945 SURABAYA, INDONESIA
22 January  2013 THE POST GRADUATE PROGRAM UNIVERSITAS NGURAH RAI, INDONESIA
23 January  2013 FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES, JENDERAL SOEDIRMAN
UNIVERSITY
24 January  2013 SRIWIJAYA UNIVERSITY
24 January 2013 THE FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES SRIWIJAYA UNIVERSITY,
INDONESIA
30 January 2013 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, INDONESIA
23 April 2013
DONG UNIVERSITAS Vietnam
24 April 2013
HO CHI MINh CITY UNIVERSITY OF LAW, Vietnam
27 May 2013
ROYAL SCHOOL OF ADMINISTRATION CAMBODIA
18 July 2013
PEACE CORPS THAILAND
28 July 2013
FACULTY OF EDUCATION STATE UNIVERSITY OF SURABAYA, INDONESIA
29 October 2013 THE PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTE OF HOME AFFAIRS (IPEN)
BANDUNG, INDONESIA
17 December 2013 FACULTY OF EDUCATION STATE UNIVERSITY OF SURABAYA, INDONESIA  
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รายงานการรับบริจาคเงินจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ประจำ�ปี 2556
ในรอบปี 2556 ทีผ่ า่ นมา วิทยาลัยได้รบั เงินบริจาคจากศิษย์เก่าและผูม้ จี ติ ศรัทธา โดยแยกรายการเป็น ตัวเงิน
รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 3,245,130 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) แยกเป็นสินทรัพย์ที่
ตีเป็นมูลค่าตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ ยี่ห้อ MAZDA โดยนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานมูลนิธิคุวานันท์ มูลค่า 290,000
บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาท) และรายการอื่นๆ ที่ตีมูลค่าเป็นตัวเงิน ได้แก่ ส่วนลดจากค่าจ้างเหมาโฆษณาผ่านสื่อ
จอ LCD โดยบริษัทโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด มูลค่า 1,269,538 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อย
สามสิบแปดบาทถ้วน) รวมยอดเงินบริจาคทั้งหมดเป็นจำ�นวนเงิน 4,804,668 บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่พันหกร้อยหก
สิบแปดบาทถ้วน)
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อาคันตุกะจากต่างประเทศ/หน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงานวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่ า่ นมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ ได้ด�ำ เนินการด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร/
สถาบันการศึกษาต่างประเทศจำ�นวนมากในลักษณะการศึกษาดูงาน นำ�เสนอผลงานและการเยีย่ มชม    การบรรยาย
พิเศษ และให้คำ�ปรึกษาด้านวิชาการของอาคันตุกะและผู้เชี่ยวชาญจากต่าง
ประเทศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. Prof. Dr. Edward Hundert ผู้อำ�นวยการศูนย์การเรียนการสอน
และการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด บรรยายหัวข้อเรือ่ ง “Teaching and
learning in the 21st century” ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
2. Ms. Jessica Smith เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเมืองของสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา ประจำ�ประเทศไทย และนายสมยศ สุธีรัตน์ เจ้าหน้าการเมือง
อาวุโส ในโอกาสเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำ�นวณศิลป์ ที่ปรึกษา
คณบดีด้านวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555
2. นางจุฬาลักษณ์ คำ�พิมพ์ หัวหน้าโครงการ SME PRO ธนาคารพง
สะหวัน จำ�กัด สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว นางดาลี พลเสนา รอง
ประธานบริหารธนาคารพงสะหวัน จำ�กัด ท้าวบุญดัน วงศ์สุริ บอร์ดสายการบิน
พงสะหวันแอร์ไลน์ และรองผู้อำ�นวยการใหญ่ ธนาคารพงสะหวัน จำ�กัด ท้าว
ชัยณรงค์ วงศ์ไพบูลย์ บอร์ดธนาคารพงสะหวัน จำ�กัด เยี่ยมชมวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดอบรมบุคลากรในกลุ่มพงสะ
หวัน จำ�กัด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555
3. Prof. Handy Williamson, Vice Provost for International
Programs at the University of Missouri-Columbia. ประเทศสหรัฐอเมริกา
Dr. Wen OuYang, Co-director, Missouri-Columbia Confucius Institute
ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr. Christopher McCord สังกัด Director, Center
for Southeast Asian Studies, The Northern Illinois University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา Dr. Deborah Pierce, Associate Provost, Division of
International Programs ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr. Christopher McCord, Dean of the College of Liberal
Arts and Sciences ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr. Judy Ledgerwood, Director, Center for Southeast Asian
Studies, The Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกาเยีย่ มชมวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ และหารือ
ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) และร่วมหารือด้านการพัฒนาการศึกษา
ของเทศบาลนครสงขลา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555
4. Professor Brady J. Deaton, Chancellor University of Missouri-Columbia USA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา Keynote Speaker ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อวัน
ที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
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5. Professor Larry Berman, Founding Dean Honors College. Georgia State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา Invited Speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อ วัน
ที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
6. Professor Barton Wechsler, Dean Harry S Truman School of Public Affairs University of
Missouri- Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา Invited Speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการ
ปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
7. Professor James Scott Harry S Truman School of Public Administration Program University
of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา Invited Speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการ
ปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
8. Professor Judith Stallmann Harry S Truman School of Public Affairs University of MissouriColumbia ประเทศสหรัฐอเมริกา Invited Speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการปกครองท้อง
ถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
9. Dr. Steven C. Deller, Department of Agricultural and Applied Economics University of
Wisconsin- Madison Invited Speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3
เมื่อ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
10. Dr. Andrew Sancton, Social Science Centre, Room 4133 The University of Western
Ontario Invited Speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่
15-16 พฤศจิกายน 2555
11. Mr. Klaus Viktor Kleerbaum, Executive Director, Training Institute of CDU for local
politicians and local officers, Invited Speaker from Konrad Adenauer Stiftung, Germany ประเทศ
เยอรมนี Invited Speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 1516 พฤศจิกายน 2555
12. Mr. Christoph Sommer, Mayor of Lippstadt Invited Speaker from Konrad Adenauer
Stifung, Germany ประเทศเยอรมนี Invited Speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการปกครอง
ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
13. Ms. Melissa Gibbs, Assistant Director, Australian Centre of Excellence for Local
Government, University of Technology, Sydney ประเทศเยอรมนี  Invited Speakers ในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
14. Mr. Alexius Amtaika ประเทศแอฟริกาใต้ Invited Speakers ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
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15. Prof.Dr.Drg.Ida.Aju Brahmasari, Dipl, Dhe, MPA อธิการบดี
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, INDONESIA และคณะผู้
บริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ การบริการวิชาการเพื่อตองสนองความต้องการ
ของชุมชน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556
16. Prof. Dr Mai Hong Quy, Director of Law University
of Ho Chi Minh city, Doctor of Law Dao Xuan Tien, member of
Central Law Association of Vietnam, Doctor of Law Nguyen Van
Tuan, member of Central Law Association of Vietnam, Doctor of
Law Nguyen Thi Phuong Hoa, Law University of Ho Chi Minh City,
Doctor of Law Pham Nhat Thanh, Law University of Ho Chi Minh
City, Mr. Nguyen Tanh Hoan, The Centre for Press and International Communication Cooperation
บรรยายในหัวข้อ“กฎหมายและรัฐธรรมนูญเวียดนาม : มุมมองและภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญปี 1992 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556
17. Kevin F. F. Quigley, Ph.D. หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
(Peace Corps Thailand) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of
Understanding: MOU) กับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
18. คณะผูบ้ ริหารจากนครหลวงเวียงจันทน์ แห่ง สปป.ลาว  นำ�โดย
ท่านงด เดือนคำ�วอน (รองหัวหน้าห้องการพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์
ยาก) ท่านยอยคำ� อะไพยะลาด (หัวหน้าแผนกพัฒนาชนบทและลบล้างความ
ทุกข์ยาก) ท่านสายคำ� วงละคร (หัวหน้าจัดตัง้ บริการและการเงิน) ท่านนางสุ
พาพอน พอมประเสริฐ (หัวหน้าแผนกแผนการและพัวพันระหว่างประเทศ)
ท่านสมสะไหว พันมุลาด (รองแผนกสั่งรวมเวียกก่อสร้างรากฐาน) คณะผู้
บริหารจากเมืองสังข์ทอง นำ�โดย ท่านบุญทรง ขุมสี (เจ้าเมืองสังข์ทอง) พร้อมด้วยชาวเมืองสังข์ทอง รวม 30 คน
เยี่ยมชมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและหารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
2556
19. คุณ Suthanya Sukphaisal, Executive and Communication
Assistant และอาสาสมัครสันติภาพ (Peace Corps Volunteers) องค์กร
สันติภาพแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำ�ประเทศไทย (Peace Corps
Thailand) จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำ�นวน 6 ท่าน ได้แก่ คุณ Kathleen
William, คุณ Charlie Brands, คุณ Khun Emily Langland, คุณ Josh
Gallegos, และคุณ Erin Gallegos ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2556 เพื่อดำ�เนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ
เช่น โครงการเสริมสร้างบทบาทเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ อำ�เภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
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20. ฯพณฯ Chudi Newington Okafor เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธ
ารณรัฐไนจีเรีย และฯพณฯ Danjuma Itahari TARFA อัครราชทูตสหพันธ์สา
ธารณรัฐไนจีเรียฯ ประจำ�ประเทศไทย เดินทางมาเยือนครอบครัววิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556
21. Professor Larry Berman, Founding Dean Honors College.
Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษในหัวข้อ
เรื่อง “The Obama Administration’s Approach to Decentralization”
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
22. Dr. Peter Simmons รองผู้ อำ � นวยการ School of
Communication and Creative Industries ประเทศออสเตรเลีย พบปะ
คณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556  และ
บรรยายพิเศษให้กบั นักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตร Doctor of Public
Administration (Public Affairs Management) และผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง ใน
หัวข้อ “Communication in Australian local authorities: A tool for good government”
23. Mr. Benhard Rondonuwu รองผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยกิ จ การ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และคณะนักศึกษาจากสถาบันข้าราชการพลเรือน
ของกระทรวงมหาดไทย หรือ IPDN (The Public Administration Institute
of Home Affairs) ณ นครบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำ�นวน 7 คน อัน
ประกอบด้วย Ms. Lin Nurfadillah B. Ms.Anita Dyah Asmaranti Mr.Fadhel
Geshana Putra Mr.Delano Robert Yosua Pinasang Mr.Lalu Rapta Muh.
Yusron Mr.Fadhil Achyari Mr.Innosensius Albert Yustiyan และ Ms.Jessica Lusiana เดินทางมาศึกษาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ
ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

หน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงานวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วันที่ 10 กันยายน 2555 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุราบายา (Sate University of Surabaya)
ประเทศอินโดนิเชีย นำ�โดย Dean Nyoman Sudarka เดินทางเข้าพบ
คณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ และได้แลกเปลีย่ นความคิด
เห็นและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเ
ทพสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี นำ�โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร หิรัญ
วงษ์ ผู้อำ�นวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำ�เภอ
เดิมบางนางบวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำ�ราญ พงษ์โอภาส ผู้อำ�นวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำ�เภอชัยบาดาล พร้อม
ด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงานเรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการ
บริหารงาน การปฏิบัติงานของส่วนงานของวิทยาลัยการปกครองท้อง
ถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดำ�เนินการในรู้
แบบองค์กรในกำ�กับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิยา
ลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) นำ�โดย รองศาสตราจารย์ รัตนาภรณ์ อัต
ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำ�กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และคณาจารย์
ประจำ�กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ นำ� นักเรียน ระดับมัธยมปลาย ปีที่ 5
จำ�นวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานเรือ่ งเกีย่ วกับ หลักสูตรการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วันที่ 13 มี.ค.56 คณาจารย์ และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากศูนย์
วิชาการ T-REX ขอนแก่น รวมจำ�นวนผู้ศึกษาดูงานกว่า 55 คน เยี่ยม
ชมวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ และรับฟังบรรยายเกีย่ วกับการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรและข้อมูลที่โดดเด่นในด้านต่างๆของวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น

วันที่ 19 มี.ค.56 คณะผู้บริหาร บุคลากรและสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าทอง
ต.ท่าทอง อ.กาญจนษฐ์ จ.สุราษธานี จำ�นวน 100 คน ศึกษาดูงานและ
รับฟังบรรยายพิเศษ เกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมของชุมชน บุคลากร
และระบบเศรษฐกิจของตำ�บลให้สามารถรองรับ และปรับตัวจากภาว
การณ์เปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจระดับประเทศ ทีจ่ ะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในปี 2558
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วันที่ 23 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหารจากนครหลวงเวียงจันทน์ แห่ง
สปป.ลาว นำ�โดยท่านงด เดือนคำ�วอน (รองหัวหน้าห้องการพัฒนา
ชนบทและลบล้างความทุกข์ยาก) ท่านยอยคำ� อะไพยะลาด (หัวหน้า
แผนกพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยาก) ท่านสายคำ� วงละคร
(หัวหน้าจัดตั้งบริการและการเงิน) ท่านนางสุพาพอน พอมประเสริฐ
(หัวหน้าแผนกแผนการและพัวพันระหว่างประเทศ) ท่านสมสะไหว พัน
มุลาด (รองแผนกสัง่ รวมเวียกก่อสร้างรากฐาน) คณะผูบ้ ริหารจากเมือง
สังข์ทอง นำ�โดย ท่านบุญทรง ขุมสี (เจ้าเมืองสังข์ทอง) พร้อมด้วยชาว
เมืองสังข์ทอง รวม 30 คน เยี่ยมชมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและ
หารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
วันที่ 23 สิงหาคม 2556  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยและสาขาการปกครองท้องถิน่ จากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำ�ภู
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู รับฟังบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตร และข้อมูลที่โดดเด่นในด้านต่างๆของวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น โดย อ.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนานักศึกษา
วันที่ 11 กันยายน 2556 คณะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาเยี่ยม
ชมศึกษาหาความรูแ้ ละประสบการณ์ตรงเพิม่ เติม เพือ่ ให้เกิดองค์ความ
รูใ้ นสาระเนือ้ หาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น

วันที่ 7 ตุลาคม 2556 คณะศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ่ เข้าศึกษาดูงานเรือ่ ง โครงสร้างการแบ่งส่วน
งานและการบริหารงาน การปฏิบัติงานของวิทยาลัยการปกครองท้อง
ถิ่น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ด�ำ เนินการในรู้แบบองค์กรในกำ�กับของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

89

Annual Report 2013

สรุปสถานภาพทางการเงินและรายงานสอบบัญชี
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เปรียบเทียบงบการเงินประจำ�ปีงบประมาณ 2550 - 2556
งบแสดงฐานะทางการเงิน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
สินทรัพย์

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

สินทรัพย์หมุนเวียน

330,145,371.68

346,049,306.29

125,590,195.23

58,326,019.09

366,607,880.17

325,211,891.62 329,091,800.31

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,113,468.88

3,118,217.53

374,537,895.51

478,681,645.15

120,893,640.85

108,019,117.13 100,296,077.67

รวมสินทรัพย์

334,258,840.56

349,167,523.82

500,128,090.74

537,007,664.24

487,501,521.02

433,231,008.75 429,387,877.98

หนี้สินสะสม

204,134,714.56

172,398,252.89

269,032,145.53

256,080,541.12

166,590,112.75

68,984,294.51

ทุนสะสม

130,124,126.00

176,769,270.93

231,095,945.21

280,927,123.12

320,911,408.27

364,246,714.24 390,098,196.02

รวมหนี้สินและทุนสะสม

334,258,840.56

349,167,523.82

500,128,090.74

537,007,664.24

487,501,521.02

433,231,008.75 429,387,877.99

2554

39,289,681.97

งบรายรับและรายจ่าย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
รายการ

2550

2551

2552

2553

รายรับ

124,245,935.03

230,926,987.65

246,985,446.87

209,873,277.31

182,098,410.17 140,310,213.97

125,088,181.95

รายจ่าย

164,798,003.21

224,833,910.90

239,547,456.16

198,004,329.68

187,467,657.89 118,078,500.24

118,411,906.57

6,093,076.75

7,437,990.71

11,868,947.63

(5,369,247.72)

รายรับสูง (ตํา่ ) กว่ารายจ่าย (40,552,068.18)

2555

22,231,713.73

2556

6,676,275.38

สถานภาพเงินสดและเงินฝากธนาคาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
รายการ

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

เงินฝากสะสมทรัพย์/
กระแสรายวัน

61,809,973.63

23,302,065.04

75,576,640.58

53,627,530.89

15,179,725.85

13,181,094.84

13,530,949.32

เงินลงทุนระยะสั้น

234,735,093.05

322,559,153.34

50,000,000.00

4,021,406.19

342,895,990.74

298,391,060.20

304,402,312.14

เงินลงทุนระยะยาว

-

-

286,152,494.66

363,442,339.76

11,662,420.71

-

4,514,729.09

411,729,135.24

421,091,276.84

369,738,137.30 311,572,155.04

รวม

296,545,066.68 345,861,218.38

322,447,990.55
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วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 – 2556
ปีงบประมาณ

จำ�นวน (บาท)
2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

13,225,153.84

15,179,725.85

53,627,530.89

75,574,544.69

23,288,680.71

61,809,973.63

304,402,312.14 298,391,060.20 342,895,990.74

4,021,406.19

50,015,650.54 127,217,548.71

60,000,000.00

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเที ย บเท่ า
เงินสด
13,547,949.32
เงินลงทุนระยะสั้น
รายได้ค้างรับ

9,239,944.05

13,588,177.58

8,532,163.58

-

ลูกหนี้อื่น

1,901,594.80

7,500.00

-

677,082.01

-

รวมสินทรัพย์

4,514,729.09

5,035,653.22

32,076,000.00

144,735,093.05 176,259,398.05

อาคาร เครื่องใช้สำ�นักงานและ
ครุภัณฑ์
95,781,348.58 102,983,463.91 109,231,220.14 115,239,305.39 88,385,400.85
เงินลงทุนระยะยาว

341,087.91

3,118,217.53

11,662,420.71 363,442,339.76 286,152,494.66 50,466,895.91

4,113,468.88
-

429,387,877.98 433,231,008.75 487,501,521.02 537,007,664.24 500,128,090.74 349,167,523.82 334,258,840.56

หนี้สินและทุนสะสม
310,324.44

1,392,842.25

4,175,709.09

7,313,389.89

11,319,511.72

24,640,490.56

เ งิ น กั น เ บิ ก จ่ า ย เ ห ลื่ อ ม
ปีงบประมาณ
15,413,461.11

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

20,658,805.72

32,259,770.50

82,299,582.06

88,952,672.34

41,386,991.20

30,228,063.04

รายได้รับล่วงหน้า

20,950,000.00

46,326,333.40

50,199,000.00

76,257,749.97

83,528,583.30 115,868,249.97 146,176,160.96

491,500.00

1,386,500.00

2,738,500.00

3,347,500.00

2,920,000.00

3,823,500.00

3,090,000.00

เจ้าหนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

-

80,000,000.00

-

86,317,500.00

-

-

เจ้าหนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

-

-

90,000,000.00

-

-

-

เงินประกันของเสียหาย

2,434,720.86

ทุน

268,261,216.00 236,427,837.09 233,867,369.88 222,169,491.92 170,676,194.18 170,676,194.18 170,676,194.18

ทุนสำ�รองวิทยาลัย

115,240,704.63 105,933,782.42 92,413,286.11

รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมหนี้สินและทุนสะสม
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6,596,275.39

22,187,425.68

(5,369,247.72)

46,888,683.57

46,888,683.57

-

-

11,868,947.63

13,531,067.46

6,093,076.75

-               
40,552,068.18

429,387,877.98 433,231,008.75 487,501,521.02 537,007,664.24 500,128,090.74 349,167,523.82 334,258,840.56

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 – 2556
ปีงบประมาณ

จำ�นวน (บาท)
2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

รายได้จากค่าธรรมเนียม
การเรียนการสอน

78,359,256.53

87,220,526.60

134,002,251.74 141,022,545.17 190,745,937.73 211,971,402.74

รายได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการ

8,203,079.13

13,163,600.67

16,156,154.23

42,852,194.00

34,013,717.00

14,706,448.00

-

รายได้จากการเงินอุดหนุน
หน่วยงานอื่น

14,353,224.73

10,630,020.50

12,210,700.00

3,521,600.00

-

-

-

-

-

1,187,965.00

1,278,134.64

2,498,776.00

1,767,905.00

-

ดอกเบี้ยรับ/กำ�ไรจากการ
ลงทุนในตราสารหนี้

6,257,667.87

13,192,857.29

6,920,129.79

3,933,567.50

5,817,925.02

2,481,231.91

356,951.06

รายได้อื่นๆ

17,834,953.69

16,103,208.91

11,621,209.41

17,265,236.00

13,909,091.12

-

-

รายได้จากการดำ�เนินงาน

รายได้จากเงินบริจาค

รวมรายได้

123,888,983.97

125,008,181.95 140,310,213.97 182,098,410.17 209,873,277.31 246,985,446.87 230,926,987.65 124,245,935.03

รายจ่าย
งบบุคลากร

14,890,980.33

14,100,814.40

10,505,424.36

งบดำ�เนินงาน

65,974,231.14

70,925,544.91

93,990,413.63

7,601,390.39

7,446,249.46

5,625,607.00

งบลงทุน

9,708,431.41

9,224,371.20

9,281,396.85

4,035,350.21

1,135,731.18

1,109,076.41

2,110,467.21

งบอุดหนุน

23,184,802.58

22,704,298.53

73,690,423.05

38,386,290.61

87,330,725.91

76,809,145.00

47,399,849.98

รวมค่ า ใช้ จ่ า ยจากการ
113,758,445.46 116,955,029.04 187,467,657.89 197,379,648.23 239,547,456.16 194,178,993.48
ดำ�เนินงาน

164,798,003.21

147,356,617.02 143,634,749.61 110,635,165.07

รายได้สูง (ตํ่า) กว่ารายจ่ายจาก
การดำ�เนินงาน

11,249,736.49

23,355,184.93

(5,369,247.72)

12,493,629.08

7,437,990.71

36,747,994.17

สมทบพัฒนามหาวิทยาลัย
ร้อยละ 5 และ 10

4,653,461.11

1,167,759.25

-

624,681.45

-

30,654,917.42

6,596,275.38

22,187,425.68 (5,369,247.72) 11,868,947.63

7,437,990.71

6,093,076.75

รายได้สูง (ตํ่า) กว่ารายจ่าย
ประจำ�ปี

3,491,374.40
111,796,311.62

(40,552,068.18)

(40,552,068.18)
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
อาจารย์เสรี พิจิตรศิริ
ดร.พรรณา  ไวคกุล

ผู้จัดทำ�/รวบรวม/วิเคราะห์เรียบเรียง
นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา
นางสาวนิภาภรณ์ พรรณศรี
นางสุภาวดี แก้วคำ�แสน
นางสาวภัคจิรา แสนใจ
นางสาวนิตยา วิชาชัย
นายวชิรวิชญ โชติชัยชาญพัฒน์

สนับสนุนข้อมูลจาก

บุคลากรในวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
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คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำ�นวยการ
อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยฯ

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
ฝ่ายประกันคุณภาพ
ฝ่ายงานด้านวิจัย
ฝ่ายบริการการศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา

นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรที่ ได้รับรางวัล

ประจำ�ปี 2556

นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรที่ ได้รับรางวัล

ประจำ�ปี 2556

