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หมวดท่ี 1 ข อมูลท่ัวไป 

รหัสหลักสูตร 25480191106912 
อาจารย(ประจําหลักสูตร 

มคอ 2 
คุณวุฒิ/ระดับ

การศึกษา 
ตําแหน<งทาง

วิชาการ 
ตรงหรือ

สัมพันธ(กับ
หลักสูตร 

ประวัติการศึกษา 

1.นายธีระ กุลสวัสดิ ์ ปริญญาเอก ผู�ช�วย
ศาสตราจารย  

ตรง/
สัมพันธ  

ปร.ด. (การวิจยัและสถิติทางวิทยาการป)ญญา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
รป.ม. (การบริหารท่ัวไป) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

2.นายวีระวิทย  วิวัฒนวานิช ปริญญาโท อาจารย ผู�มีความรู�
ความสามารถ
พิเศษ 

ตรง M.P.A. (Master of Public Affairs) 

3.นายพรภวิษย  พรหม
อินทร  

ปริญญาโท อาจารย  สัมพันธ  ร.ม. (การบริหารงานยตุิธรรมและสังคม) 
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร ) 

4.นายอํานาจ หอมปลื้ม ปริญญาโท อาจารย  ตรง รป.บ. (การบรหิารท่ัวไป) 
บธ.บ. (การตลาด) 

5.นางสาววิภา สิงห สมบูรณ  ปริญญาโท อาจารย  สัมพันธ  ร.ม. (การจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง) 
รป.บ. (การบรหิารท่ัวไป) 

 

ป,การศึกษา 2557 
คุณวุฒิ/ระดับ

การศึกษา 
ตําแหน<งทาง

วิชาการ 
ตรงหรือ

สัมพันธ(กับ
หลักสูตร 

ประวัติการศึกษา 

1.นายธีระพงษ  ภูริปาณิก ปริญญาโท อาจารย  ตรง รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร ) 

2.นางสาวสโรชา แพร�ภาษา ปริญญาเอก อาจารย  ตรง ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร ) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
ศศ.บ. (การจัดการคอมพิวเตอร ธุรกิจ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

3.นายพงศธร แก�วมณ ี ปริญญาโท อาจารย  ตรง M.P.A. (Public Administration) 
รป.บ. (การบรหิารท่ัวไป) 

4.นางสาวนพวรรณ พ่ึงพา ปริญญาโท อาจารย  ตรง M.P.A. (Public Administration) 
รป.บ. (การบรหิารท่ัวไป) 

5.นายวีระวิทย  วิวัฒนวานิช ปริญญาโท อาจารย ผู�มีความรู�
ความสามารถ
พิเศษ 

ตรง M.P.A. (Master of Public Affairs) 
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อาจารย(ผู สอน 
ตารางคุณสมบัติผู สอน 

รายชื่อ คุณวุฒิ/ระดับการศึกษา ตําแหน<ง
ทาง

วิชาการ 

ตรงหรือ
สัมพันธ(กับ
หลักสูตร 

ใน
ภาค
ฯ 

ใน
คณะ

ฯ 

ใน  
ม. 

นอก 
ม. 

นายธีระพงษ  ภูริปาณิก รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) อาจารย  ตรง /    
นางสาวสโรชา แพร�ภาษา Ph.D. (Public Administration) อาจารย  ตรง /    
นายพงศธร แก�วมณ ี M.P.A. (Public Administration) อาจารย  ตรง /    
นางสาวนพวรรณ พ่ึงพา M.P.A. (Public Administration) อาจารย  ตรง /    
นายวีระวิทย  วิวัฒนวานิช M.P.A. (Public Affair) อาจารย  ตรง /    
นายสมคิด เพชรประเสริฐ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร ) อาจารย  ตรง /    
นางสาวภัสนันท  พ�วงเถ่ือน ร.ด.(รัฐศาสตร ) อาจารย  สัมพันธ  /    
พันตํารวจโทไวพจน  กุลาชัย ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร ) อาจารย  ตรง /    
นายธีระ กุลสวัสดิ ์ ปร.ด.(การวิจัยและสถิติฯ) ผศ. สัมพันธ  /    
นางสาวอมรทิพย  อมราภิบาล ปร.ด.(อาชญาวิทยาฯ) อาจารย  สัมพันธ  /    
นายธีรพงษ  บัวหล�า Ph.D. (Regional and Rural 

Development Planning) 
ผศ. สัมพันธ  /    

นายสัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ ์ Ph.D.(Political Science) ผศ. สัมพันธ  /    
นายอนุรัตน  อนันทนาธร Ph.D.(Public Administration) อาจารย  ตรง /    
นายปYยะ นาควัชระ ปร. .(รัฐประศาสนศาสตร ) อาจารย  ตรง /    
นางสาวปาริฉัตร ป[องโล�ห  M.P.A. (Public Administration) อาจารย  ตรง /    
นายศุภชัย เหลืองแสงทอง บ.ร.ด.(การบริหารทรัพยากรมนุษย ) อาจารย  สัมพันธ  /    
นายสุรินทร  สรงสระแก�ว พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร ) อาจารย  ตรง /    
นายสยุมพร ลิ่มไทย พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร ) อาจารย  ตรง /    
นายวัลลภ ศัพท พันธุ  ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร ) อาจารย  ตรง /    
นางสาวจุฬาลักษณ  พันธัง รป.ม.(การจัดการภาครัฐและเอกชน) อาจารย  สัมพันธ  /    
นายพฤกษพงศ  วิสุทธ์ิดวงดุษฎี รป.ม.(บริหารโครงการและนโยบาย) อาจารย  สัมพันธ  /    
นายวิทยา เชาว เจรญิรตัน  รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร ) อาจารย  ตรง /    
นายอํานาจ หอมปลืม้ รป.ม. อาจารย  ตรง /    
นายสกฤติ อิสริยานนท  รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร ) อาจารย  ตรง  /   
นายจักรี ไชยพินิจ รด.(ความสัมพันธ ระหว�างประเทศ) อาจารย  สัมพันธ   /   
นายไพฑูรย  โพธิสว�าง ร.ด.(รัฐศาสตร ) ผศ. สัมพันธ   /   
นายโอฬาร ถ่ินบางเตยีว ปร.ด.(รัฐศาสตร ) ผศ. สัมพันธ   /   
นางสาวชยาภรณ  จตุรพรประสิทธิ ์ M.A.(Political Science) อาจารย  สัมพันธ   /   
นายสรชัย ศรีนิศานต สกุล ปร.ด.(สหวิทยาการ) อาจารย  สัมพันธ   /   
นายภัทรพงษ  รัตนเสวี Doctor of Philosophy (International Relation) อาจารย  สัมพันธ   /   
นางสาวฌญาพัทร  ธัญญกิจ รม. (การเมืองการปกครอง) อาจารย  สัมพันธ   /   
พันตํารวจโทประลอง ศิรภิูล น.ด. อาจารย  สัมพันธ   /   
นายวสุธร ตันวัฒนกุล Ph.D. (Biomedical Science) รศ. สัมพันธ    /  
นายเกรียงศักดิ์ พราหมณ พันธ  ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ผศ. สัมพันธ    /  
นายชารี มณศีร ี M.Ed. (Ed.Ad) รศ. สัมพันธ    /  
นางชลธิชา ภูริปาณิก ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา) อาจารย  สัมพันธ    /  
นายปกาศิต เจิมจอด น.ม.(กฎหมายธุรกิจ) อาจารย  สัมพันธ     / 
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ธัญลักษณ  นามจักร น.ม.(กฎหมายเอกชน) อาจารย  สัมพันธ     / 
นายศิริชัย สิทธิโภาสนันท  น.ม.(นิติศาสตร ) อาจารย  สัมพันธ     / 
นางสาวนภัสวรรณ สภุาทิตย  ปร.ด.(ไทยศึกษา) อาจารย  สัมพันธ     / 
นายภควัต เลาหวิโรจน  บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) อาจารย  สัมพันธ     / 
นายจิรพัฒน  อุ�มมนุษย ชาต ิ วทม.(จิตวิทยาการให�คําปรึกษา) อาจารย  สัมพันธ     / 
นายเทียนชัย ศศิศาสตร  ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร ) อาจารย  ตรง    / 
นายปริญญา สริิอัตตะกุล วท.ม.(เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา) อาจารย  สัมพันธ     / 
สิรลิักษณ  รตัน วิทยากรณ  ร.ม. (การบริหารความยุติธรรมและสังคม) อาจารย  สัมพันธ     / 
นายภูษิต แจ�มศร ี รป.ม. อาจารย  ตรง    / 
ทัศนีย  ปาละ ศศ.ม. (การบรหิารการศึกษา) อาจารย  สัมพันธ     / 
นายพงษ นรินทร  อัศวเศรณ ี ร.ม.(บริหารรัฐกิจ) อาจารย  สัมพันธ     / 

 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 
การกํากับให เปAนไปตามมาตรฐาน  

 เกณฑ(การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 จํานวนอาจารย(ประจําหลักสูตร ในปeการศึกษา 2557 มีการแต�งต้ังอาจารย 

ประจําหลักสูตร ครบ 5 คน ซ่ึงเปhนอาจารย 
ประจําจํานวน 4 คน และ อาจารย ผู�มีความรู�
ความสามารถพิเศษจํานวน 1 คน 

เอกสาร
แนบ 1 

2 คุณสมบัติของอาจารย(ประจํา
หลักสูตร 

อาจารย ประจําหลักสูตรทุกคนสําเร็จการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
ทุกคน ซ่ึงตรงสาขาจํานวน 4 คน และสาขาท่ีมี
ความสัมพันธ  1 คน โดยมีวุฒิการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาเอก 1 คน (ดร.สโรชา แพร�ภาษา) 
คิดเปhนร�อยละ 20 

เอกสาร
แนบ 2 

3 คุณสมบัติของอาจารย(
ผู รับผิดชอบหลักสูตร 

(ไม�มีเนื่องจากเปhนหลักสูตรปริญญาตรี)  

4 คุณสมบัติของอาจารย(ผู สอน (ไม�มีเนื่องจากเปhนหลักสูตรปริญญาตรี)  
5 คุณสมบัติของอาจารย(ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ(หลักและอาจารย(ท่ี
ปรึกษาการค นคว าอิสระ 

(ไม�มีเนื่องจากเปhนหลักสูตรปริญญาตรี)  

6 คุณสมบัติของอาจารย(ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ(ร<วม(ถ ามี) 

(ไม�มีเนื่องจากเปhนหลักสูตรปริญญาตรี)  

7 คุณสมบัติของอาจารย(ผู สอบ
วิทยานิพนธ(   

(ไม�มีเนื่องจากเปhนหลักสูตรปริญญาตรี)  

8 การตีพิมพ(เผยแพร<ผลงานของ
ผู สําเร็จการศึกษา 
 

(ไม�มีเนื่องจากเปhนหลักสูตรปริญญาตรี)  



๔ 

 

9 ภาระงานอาจารย(ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ(และการค นคว า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

(ไม�มีเนื่องจากเปhนหลักสูตรปริญญาตรี)  

10 อาจารย(ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ(
และการค นคว าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย<าง
ต<อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

(ไม�มีเนื่องจากเปhนหลักสูตรปริญญาตรี)  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสูตรได�รับการอนุมัติในปe พ.ศ. 2554 
ป)จจุบันยังไม�ครบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตร 

 

12 การดําเนินงานให เปAนไปตามตัว
บ<งช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 
 
ตัวบ<งช้ีท่ี 1 อาจารย ประจํา
หลักสูตรฯ อย�างน�อยร�อยละ 80 
มีส�วนร�วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ<งช้ีท่ี 2 มีรายละเอียดของ
หลักสูตรฯ ครอบคลุมหัวข�อตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล�องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. อาจารย ประจําหลักสูตรร�อยละ 80 มีส�วน
ร�วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานตามหลักสูตร โดยในปe
การศึกษา 2557 ท่ีผ�านมา (นับต้ังแต�มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย ประจําหลักสูตร) ได�มีการ
ประชุม เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
และวางแผนการจัดการเรียนการสอน ๓ ครั้ง
ได�แก� 
- พิเศษครั้งท่ี 1 วันท่ี    3 เมษายน 2558 
-        ครั้งท่ี 1 วันท่ี  ๒๘ พฤษภาคม 2558 
- พิเศษครั้งท่ี ๒ วันท่ี  ๒๕ มิถุนายน 2558 
 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ท่ีสอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ โดยผ�านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันท่ี 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และผ�านความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือ
วันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2555 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสาร
แนบ ๓ 
 
 
 
 
เอกสาร
แนบ ๔ 
 
 
เอกสาร
แนบ 4 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ตัวบ<งช้ีท่ี 3 มีรายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ ภาคสนาม
ครอบคลุมหัวข�อตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 ก�อนเปYดสอนในภาค
การศึกษานั้นทุกรายวิชา 
 
ตัวบ<งช้ีท่ี 4 จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ ภาคสนาม
ครอบคลุมหัวข�อตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปYดสอนให�
สมบูรณ ทุกรายวิชา (ไม�นับรวม
วิทยานิพนธ และสารนิพนธ ) 
 
ตัวบ<งช้ีท่ี 5 จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรฯ 
ครอบคลุมหัวข�อตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปe
การศึกษา 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ ภาคสนามครอบคลุมหัวข�อตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย�างน�อยก�อนเปYด
สอนในทุกภาคภาคการศึกษาครบถ�วนทุก
รายวิชา 
 
 
4. เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษามีการประชุมเพ่ือ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ 
ภาคสนามครอบคลุมหัวข�อตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษา
ท่ีเปYดสอนให�สมบูรณ ทุกรายวิชาในภาคการศึกษา
นั้น ๆ (*การจัดทํา มคอ.6 ในปeการศึกษา 2557
ดําเนินการจัดทําเปhนเอกสาร อันเนื่องมาจาก
ป)ญหาของระบบออนไลน ) 
 
5. เม่ือสิ้นสุดปeการศึกษามีการประชุมเพ่ือจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปeการศึกษา 
เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

เอกสาร
แนบ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

หมวดที ่2 อาจารย( 
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบ<งช้ีต<อไปนี้ 

 
ตัวบ<งช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสาร

หลักฐาน 
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย( 

อธิบายผลการดําเนินงาน 
     - หลักสูตรฯ มีกลไกและกระบวนการรับและแต�งต้ังอาจารย 
ประจําหลักสูตร ท่ีสอดคล�องกับแนวปฏิบัติของภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร  คณะรัฐศาสตร และนิติศาสตร  และเปhนไปตามข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยว�าด�วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2556 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่อง หลักเกณฑ การ
บริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ.2558 ท่ีได�มีการกําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยและแนวทางการบริหารอาจารย ประจําหลักสูตร โดย
การรับและแต�งต้ังอาจารย ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  
สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน มีการกําหนดหลักเกณฑ การพิจารณา
คุณสมบัติอาจารย ประจําหลักสูตร ดังนี้ 
1. เปhนอาจารย ประจําหรืออาจารย ผู�มีความรู�ความสามารถพิเศษ ใน
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะรัฐศาสตร และนิติศาสตร  
2. วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�าปริญญาโทรือเทียบเท�าในสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร  หรือสาขาท่ีสัมพันธ กัน 
3. มีความรู�ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ  การวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับ
รายวิชา/เนื้อหาในหลักสูตร 
       ท้ังนี้ กระบวนการแต�งต้ังอาจารย ประจําหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน เพ่ือทดแทน
คนเดิมให�มีจํานวนครบท้ัง 5 คนนั้น เกิดข้ึนในกรณีต�างๆ คือ กรณี
การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต�อ การลาออก หรือเสียชีวิต      
       ในกรณีเหล�านี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได�กําหนด
แนวทางการดําเนินการสรรหาและแต�งต้ังอาจารย ประจําหลักสูตร
คนใหม� โดยอาศัย 2 แนวทางตามลําดับคือ  
1. คัดเลือกจากอาจารย ประจําหรืออาจารย ผู�มีความรู�ความสามารถ
พิเศษ ในภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะรัฐศาสตร และนิติศาสตร 
ท่ียังไม�ได�เปhนอาจารย ประจําหลักสูตรใดๆ และมีคุณสมบัติเปhนไป
ตามข�อกําหนดของหลักสูตร ฯ  
2. หากไม�มีอาจารย ประจําท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรต�องการ
หรือไม�มีอาจารย ประจําท่ียังมิได�ประจําหลักสูตรใดๆ จะต�องมีการ
เปYดรับสมัครอาจารย ประจําหรืออาจารย ผู�มีความรู�ความสามารถ
พิเศษใหม�เพ่ือมาประจําในหลักสูตรโดยอาศัยมติท่ีประชุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ เสนอต�อภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร ผ�านไปยังคณะรัฐศาสตร และนิติศาสตร  เพ่ือจัดให�มีการ
เปYดรับสมัครอาจารย ประจําหรืออาจารย ผู�มีความรู�ความสามารถ
พิเศษใหม�ทดแทนอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีว�างลง โดยกระบวนการ
รับสมัครเริ่มจากการประกาศรับสมัครบุคคลเข�ารับการคัดเลือกเปhน
อาจารย ประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะรัฐศาสตร และ
นิติศาสตร  แล�วจึงแต�งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน�งอาจารย  ท่ีมาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ฯ ท้ังนี้ การพิจารณาคัดเลือกอาจารย ประจําหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน อาศัยเกณฑ 
การพิจารณามาจาก 4 ส�วนสาํคัญคือ  
- คุณสมบัติด�านการศึกษา 
- ความรู�/ความเชี่ยวชาญด�านรัฐประศาสนศาสตร  
- ผลงานทางวิชาการและประสบการณ ท่ีเก่ียวข�อง 
- บุคลิกภาพและทัศนคติท่ีดี 
โดยเกณฑ ท้ังสี่นี้ใช�วิธีพิจารณาจากหลักฐานการสมัคร การสอบ
ข�อเขียน และการสอบสัมภาษณ  
เม่ือการคัดเลือกได�รับผลเสร็จสิ้นก็ดําเนินการประกาศรายชื่อผู�ผ�าน
การคัดเลือกและเสนอรายชื่ออาจารย ประจําหลักสูตรมายัง
คณะกรรมการประจําคณะฯเพ่ือให�ความเห็นชอบก�อนเสนอต�อสภา
มหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ กระบวนการท้ังหมดต�องดําเนินให�เสร็จสิ้นไม�
เกิน 3 เดือนหลังจากท่ีอาจารย ประจําหลักสูตรว�างลง 
 โดยอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีผ�านการคัดเลือกจะได�รับการอบรม
เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีจัดโดย
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให�มีความเข�าใจในเกณฑ คุณภาพและแนว
ทางการบริหารหลักสูตรท่ีถูกต�อง นอกจากนี้ประธานหลักสูตรจะ
มอบหมายอาจารย ประจําหลักสูตรเดิมให�ทําหน�าท่ีพ่ีเลี้ยงคอยให�
คําแนะนําด�านการเรียนการสอน การปฏิบัติงานอ่ืนๆ และการใช�
ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย ประจําหลักสูตรต�องผ�านการ
ทดลองงานเปhนระยะเวลา 6 เดือน ซ่ึงทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะร�วมกับภาควิชารัฐประศาสนศาสตร และคณะรัฐศาสตร 
และนิติศาสตร  ในการแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
งานเพ่ือดําเนินการต�อสัญญา และแม�ว�าอาจารย ประจําหลักสูตรจะ
ผ�านการทดลองงานแล�ว แต�จะต�องผ�านประเมินผลการปฏิบัติงานใน
แต�ละปeด�วย โดยอาศัยเกณฑ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจท้ัง 5 ด�านคือ ด�านการเรียนการสอน ด�านการวิจัย ด�าน
บริการวิชาการแก�สังคม ด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

       สําหรับปeการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย 
ประจําหลักสูตร เนื่องจากการขาดคุณสมบัติและมีการโยกย�าย
อาจารย ประจําหลักสูตร จึงได�อาศัยกระบวนการพิจารณาคัดเลือก
อาจารย ประจําหลักสูตรใหม�จากอาจารย ประจําของภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ตามคุณสมบัติข�างต�น เพ่ือให�สอดคล�องกับเกณฑ 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงได�มีการแต�งต้ัง
อาจารย ประจําหลักสูตรใหม�จํานวน 4 คน ได�แก� 
1. นายธีระพงษ  ภูริปาณิก 
2. นางสาวสโรชา แพร�ภาษา 
3. นายพงศธร  แก�วมณี 
4. นางสาวนพวรรณ พ่ึงพา 
       หลังจากได�มีการดําเนินการในปeการศึกษา 2557 ตามระบบ
และกลไกในข�างต�นพบว�า ท่ีผ�านมามีการอิงรูปแบบการรับและ
แต�งต้ังอาจารย ประจําหลักสูตรซ่ึงข้ึนอยู�กับความต�องการของ
ภาควิชาฯ เม่ือมีการแต�งต้ังโยกย�ายอาจารย หลักสูตรต�าง ๆ ในสังกัด
ภาควิชาฯ ทําให�มีผลกระทบความต�อเนื่องในการดําเนินการและ
กํากับดูแลหลักสูตร ฉะนั้น จึงได�มีการริเริ่มในการวางแนวทางใหม� 
เพ่ือสร�างระบบและกลไลท่ีจะสามารถสะท�อนความต�องการและ
สอดคล�องกับบริบทของหลักสูตรฯ มากท่ีสุด โดยให�มีการเริ่มต�นจาก
อาจารย ประจําหลักสูตรดําเนินการจัดการประชุมและวางแผน
ร�วมกันในการพิจารณารับและแต�งต้ังอาจารย ประจําหลักสูตรใน
อนาคตและนําแผนหรือผลการพิจารณาท่ีได�นั้นเสนอต�อภาควิชาฯ 
เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต�อไป ดังเช�นการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ท่ีประชุมอาจารย ประจําหลักสูตรได�มีการ
นําเสนอกรณีท่ี อาจารย วีระวิทย  วิวัฒนวานิช จะสิ้นสุดสัญญาใน
เดือนกันนยายน 2558 จึงมีมติให�มีการขออัตราอาจารย ประจําเพ่ิม 
1 อัตรา เพ่ือทดแทน โดยได�มีการเสนอต�อท่ีประชุมภาควิชาฯ ครั้งท่ี 
๓/2558 เม่ือวันท่ี ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมี
กระบวนการรับสมัครไปเม่ือวันท่ี ๑๓ ถึง ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยขณะนี้อยู�ระหว�างการดําเนินการ เปhนต�น 
     - หลักสูตรมีระบบการบริหารอาจารย  โดยมีการกําหนดนโยบาย 
และแผนระยะยาวเพ่ือให�ได�อาจารย ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพท่ีเปhนไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- การส�งเสริมและพัฒนาอาจารย   

 
 
 
 
 
 
เอกสาร
แนบ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสาร
แนบท่ี ๖ 
 

คุณภาพอาจารย(      - หลักสูตรมีอาจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกร�อยละ 20 และมี
อาจารย ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทร�อยละ 80 (ร�อยละ 20 หรือ 1 

 



๙ 

 

คน คือ อาจารย ธีระพงษ  ภูริปาณิก อยู�ระหว�างการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก โดยคาดว�าจะจบการศึกษาในปe 2558 ร�อยละ 40 
หรือ 2 คน คือ อาจารย พงศธร แก�วมณี และอาจารย นพวรรณ 
พ่ึงพา อยู�ในแผนการศึกษาต�อในอนาคต ส�วนอีกร�อยละ 20 หรือ 1 
คน คือ อาจารย วีระวิทย  วิวัฒนวานิช จะสิ้นสุดสัญญาการเปhน
อาจารย ผู�มีความรู�ความสามารถพิเศษในเดือนกันยายน 2558 โดย
มีความประสงค ท่ีจะไม�ต�อสัญญาเนื่องจากติดภาระกิจอ่ืน) 
      - หลักสูตรมีสัดส�วนอาจารย ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการระดับ
อาจารย ร�อยละ 100 โดยยังไม�ได�มีการเลื่อนตําแหน�งทางวิชาการท่ี
สูงข้ึน แต�อยู�ในแผนการพัฒนาอาจารย เพ่ือให�มีตําแหน�งทางวิชาการ
สูงข้ึนในอนาคต 
      - อาจารย ประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการวิชาการในปe 
พ.ศ. 2557 (ตามตารางแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย 
ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท�องถ่ิน ประจําปe พ.ศ. 2557)  

ผลท่ีเกิดกับอาจารย( แสดงผลท่ีเกิด 
      - หลักสูตรมีอัตราการคงอยู�ของอาจารย ประจําหลักสูตรเม่ือ
เปรียบเทียบกับรายชื่ออาจารย ประจําหลักสูตรตาม มคอ.2 เท�ากับ
ร�อยละ 20 (ผู�ท่ีคงอยู�คือ อาจารย วีรวิทย  วิวัฒนวานิช) สาเหตุท่ีทํา
ให�มีอัตราการคงอยู�ของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีต่ํานั้น เนื่องจาก
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  ได�มีการปรับเปลี่ยนอาจารย ประจํา
หลักสูตรท้ังหมดในภาควิชาให�มีประสิทธิภาพ ให�มีวุฒิการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ กับหลักสูตรท่ีสังกัดมากท่ีสุด อีกท้ังให�มีความสอดคล�อง
กับเกณฑ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด�วย 
       ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ประจําหลักสูตรต�อการ
บริหารจัดการหลักสูตรหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขา การปกครองท�องถ่ิน คณะรัฐศาสตร และนิติศาสตร  
ปeการศึกษา 2557 ผลการประเมิน ผู�ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 5 
คน ผลสรุปตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน อาจารย 
ประจําหลักสูตรประเมินด�านประสบการณ การสอนในหลักสูตร ตํ่า
กว�า 5 ปe สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตําแหน�งทางวิชาการคือ
อาจารย  ตอนท่ี 2 การบริหารหลักสูตร ข�อท่ีได�ระดับค�าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด (X ̅ = 5)  คือ อาจารย ประจําหลักสูตรมีส�วนร�วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร ประเด็น
อาจารย ใหม�ทุกคนได�รับการปฐมนิเทศหลักสูตรและคําแนะนําด�าน
การจัดการเรียนการสอน และประเด็นอาจารย ประจําทุกคนได�รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย�างน�อยปeละหนึ่งครั้ง ข�อ

 



๑๐ 

 

ท่ีได�ระดับค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด(X̅ = 3.7) คือการวางแผนระยะยาวด�าน
อัตรากําลังอาจารย ให�เปhนไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตร ตอนท่ี 3 
กระบวนการบริหารหลักสูตร ข�อท่ีได�ระดับค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด(X ̅ = 4) 
คือการบริหารหลักสูตรได�รับความร�วมมือและความช�วยเหลือจาก
หน�วยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข�องกันอย�างเหมาะสม ข�อท่ีได�ระดับ
ค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด(X ̅ = 2) คือการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธ การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู�จากผลกระ
เมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปeท่ีแล�ว และตอนท่ี 4 
กระบวนการเรียนการสอน ข�อท่ีได�ระดับค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด(X ̅ = 4.7) 
คือการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อท่ีกําหนดใน
คําอธิบายรายวิชาครบถ�วน ข�อท่ีได�ระดับค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด 
(X ̅ = 3.7) คือการส�งเสริมให�อาจารย ใช�วิธีการสอนใหม� ๆ ท่ีพัฒนา
ทักษะการเรียนรู�ของนิสิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑ 

 

แผนพัฒนาอาจารย� สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท�องถิ่น 

 
 
 

ชื่ออาจารย� 
วัน

ที่บ
รร

จุเ
ข�า

ทํา
งา

นใ
นค

ณ
ะฯ

 

 

 
วุฒิ

ป)จจุบัน 
 

 

 
ตําแหน+งทาง

วิชาการ 
ป)จจุบัน 

 

 

 

ตําแหน+งทางวิชาการ 
 

 
ศึกษาต+อ 

 
 

ปฏิบัติงาน 

วัน
เก

ษีย
ณ

อา
ยุร

าช
กา

ร 

 
หม

าย
เห

ต ุ 

ผศ. 
 

รศ. 

โท
 

เอ
ก อ.
 

ผศ
. 

รศ
. 

๕๘
 

๕๙
 

๖๐
 

๖๑
 

๖๒
 

๖๓
 

๖๔
 

๖๕
 

๕๘
 

๕๙
 

๖๐
 

๖๑
 

๖๒
 

๖๓
 

๖๔
 

๖๕
 

๕๘
 

๕๙
 

๖๐
 

๖๑
 

๖๒
 

๖๓
 

๖๔
 

๖๕
 

๕๘
 

๕๙
 

๖๐
 

๖๑
 

๖๒
 

๖๓
 

๖๔
 

๖๕
 

นายธีระพงษ� ภูริปาณิก  /  /     /             /         / / / / / / / /  กําลังศึกษาต�อ 

นางสาวสโรชา แพร�ภาษา   / /     /             /         / / / / / / / /   
นายพงศธร แก!วมณ ี  /  /          /          /       /    / / / /   
นางสาวนพวรรณ พึ่งพา  /  /          /            /     / / /    / /   
นายวีระวิทย� วิวัฒนวานิช  /  /                                    เนื่องจากไม�

ประสงค�ต�อ
สัญญา 

 



๑๒ 

 

ตารางแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท"องถิ่น ประจําป% พ.ส.2557 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ลํา
ดับ 

ช่ืองานวิจัย ช่ือผู"วิจัย แหล,งที่เผยแพร,/
นําเสนอผลงาน 

1 Consitutional Referendums: The 
Theory and Practice of Republic 

Deliberation 

ภัทรมน สาตรักษ 
ธีระพงษ� ภูริปาณิก 
สกฤติ อิสริยานนท 

วารสารการเมือง การ
บริหารและกฎหมาย 
ป�ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พ.ค.-

ส.ค.2557 



๑๓ 

 

หมวดที ่3 นิสติและบัณฑิต 
 

ข"อมูลนิสิต 

ป%การศึกษาท่ีรับเข"า 
(ต้ังแต,ป%การศึกษาท่ีเริ่ม

ใช"หลักสูตร) 

จํานวนนิสิตคงอยู, (จํานวนจริง)  
ในแต,ละป%การศึกษา 

2554 2555 2556 2557 
2554 291 202 189 38 
2555  478 328 307 
2556   439 299 
2557    314 

 
 

ตัวบ,งช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

การรับนิสิต        หลักสูตรมีการวางแผนการรับนิสิตและการเตรียมความ
พร1อมนิสิตก2อนเข1าศึกษา ในป�การศึกษา 2557 ดังนี้ 
1. หลักสูตรจัดให1มีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือ
กําหนดแผนการรับนิสิต โดยกําหนดจํานวนนิสิตตามแผนการ
รับท้ังสิ้น คือ 300 คน (รวม 2 ประเภท คือ นิสิต ภาคพิเศษ 
และนิสิตภาคพิเศษ ประเภทผู1มีประสบการณ) 
2. กําหนดเกณฑการรับให1สอดคล1องกับ ปรัชญา และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร รวมท้ังระเบียบ ข1อบังคับต2างๆ ของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
3. หลักสูตรร2วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยในการ
ประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข1าศึกษา 
4. สร1างเครื่องมือเพ่ือใช1ในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมเข1าเปGนนิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท1องถ่ิน อาทิ เกณฑการพิจารณา การ
แต2งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก คณะกรรมการ
ออกข1อสอบ คณะกรรมการตรวจข1อสอบ คณะกรรมการคุม
สอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ เปGนต1น 
5. หลักสูตรร2วมกับคณะฯ ดําเนินการดําเนินการจัดสอบ
คัดเลือก และประกาศผลการสอบ 
6. นิสิตรายงานตัว 
7. หลักสูตรร2วมกับคณะจัดการปฐมนิเทศและเตรียมความ
พร1อมก2อนเข1าศึกษา 
8. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการรับ

 



๑๔ 

 

นิสิตและการเตรียมความพร1อมนิสิตก2อนเข1าศึกษา 
  
       ในการดําเนินงานหลักสูตรได1เริ่มต1นการรับนักศึกษาของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท1องถ่ิน 
แบ2งออกเปGน 2 ประเภทด1วยคือ 1) กลุ2มเรียนจันทรถึงศุกร 2) 
กลุ2มเรียนวันเสาร อาทิตย  
สําหรับประเภทท่ี 1 กลุ2มเรี่ยนวันจันทรถึงศุกรเริ่มต1นจากทาง
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครใน 2 รูปแบบ 1) พิจารณาจาก
คะแนน GAT และ GPAX 2) พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ
ข1อเขียน รูปแบบท่ี 1 พิจารณาจากคะแนน GAT และ GPAX 
มีคุณสมบัติท่ัวไปคือ  
1.1สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 
ภาคเรียนสุดท1ายหรือเทียบเท2า 
1.2 ไม2เปGนโรคติดต2อร1ายแรงท่ีสังคมรังเกียจและ/หรือโรค
สําคัญท่ีจะเปGนอุปสรรคต2อการศึกษา 
1.3 ไม2เปGนผู1ท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ1นสภาพการเปGน
นิสิตด1วยเหตุถูกไล2ออกด1วยความผิดอย2างร1ายแรงจาก
สถาบันการศึกษาใดมาก2อน  
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาการปกครองท1องถ่ิน (รป.บ.) 
กําหนดให1ต1องมีความสนใจด1านการบริหารงานและการเมือง
การปกครองส2วนท1องถ่ิน 
เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเข1าศึกษา คะแนน GAT (ความถนัด
ท่ัวไป) ร1อยละ 80 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร1อยละ 
20 การสอบสัมภาษณ ผลผ2าน/ไม2ผ2าน หลังจากท่ีพิจารณาผล
คะแนนเปGนท่ีเรียบร1อย ทางมหาวิทยาลัยออกประกาศผู1มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณเข1าเปGนนิสิต ข้ันตอนต2อไปทางมหาวิทยาลัย
ประกาศแต2งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเข1าเปGน
นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร 4 ป�) เพ่ือดําเนินการสอบสัมภาษณผู1ท่ีมี
คุณสมบัติ จากนั้นทางมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู1มีสิทธิ์
รายงานตัวเข1าเปGนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป�) ข้ันตอนสุดท1ายให1
ทางมหาวิทยาลัยแต2งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
เข1าเปGนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป�) รูปแบบท่ี 2 
พิจารณาจากผลคะแนนการสอบข1อเขียน ทางมหาวิทยาลัยมี
ประกาศรับสม่ัครโดยมีคุณสมบัติท่ัวไปดังนี้ 
 2.1 สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปป�ท่ี 
6 ภาคเรียนสุดท1ายหรือเทียบเท2า 
2.2 ไม2เปGนโรคติดต2อร1ายแรงท่ีสังคมรังเกียจและ/หรือโรค
สําคัญท่ีจะเปGนอุปสรรคต2อการศึกษา 
2.3 ไม2เปGนผู1ท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ1นสภาพการเปGน
นิสิตด1วยเหตุถูกไล2ออกด1วยความผิดอย2างร1ายแรงจาก



๑๕ 

 

สถาบันการศึกษาใดมาก2อน  
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาการปกครองท1องถ่ิน (รป.บ.) 
กําหนดให1ต1องมีความสนใจด1านการบริหารงานและการเมือง
การปกครองส2วนท1องถ่ิน 
เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกเข1าศึกษา แบ2งเปGนคะแนนสอบ
ข1อเขียนกับทางคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร (ความรู1เก่ียวกับ
การเมือง การปกครอง การบริหาร อาเซียน เศรษฐกิจ สังคม 
ระบบราชการไทย ความรู1เก่ียวกับสถานการณโลกปSจจุบัน) 
ร1อยละ 100 และการสอบสัมภาษณ ผลผ2าน/ไม2ผ2าน  
จากนั้นทางมหาวิทยาลัยแต2งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข1า
เปGนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป�) (สาขาการปกครอง
ท1องถ่ิน) มีการแต2งต้ังคณะกรรมการฝUายต2าง ๆ อาทิ กรรมการ
ออกข1อสอบ กรรมการตรวจข1อสอบ กรรมการคุมสอบ 
กรรมการดําเนินการตัดสินผล กรรมการปล2อยตัวสอบ
สัมภาษณ และกรรมการสอบสัมภาษณ จากนั้นทาง
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู1มีสิทธิ์สอบข1อเขียน เพ่ือคัดเลือก
เปGนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป�) จากนั้นทาง
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู1มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ เพ่ือ
คัดเลือกเปGนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป�)  
สําหรับประเภทท่ี 2 กลุ2มเรียนวันเสารและอาทิตยเริ่มต1นจาก
ทางมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร การคัดเลือกบุคคลเข1า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป�)  
โดยมีคุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.๖) หรือเทียบเท2าจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ี
ได1รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการข1าราชการพลเรือน (ก.พ) เปGนผู1ท่ีมี
ประสบการณทํางานมาอย2างน1อยไม2ตํ่ากว2า 2 ป�โดยมีใบรับรอง
การปฏิบัติงาน ต1องมีอายุไม2ต่ํากว2า 20 ป� (นับตามป�เกิดของ
ผู1สมัคร) มีความประพฤติเรียบร1อย ไม2เปGนโรคติดต2อร1ายแรงท่ี
สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญท่ีจะเปGนอุปสรรคต2อการศึกษา  
เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเข1าศึกษา คะแนนจากการสอบ
ข1อเขียนกับทางคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ร1อยละ 100 
และการสอบสัมภาษณ ผลผ2าน/ไม2ผ2าน จากนั้นทาง
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู1มีสิทธิ์สอบข1อเขียนและสอบ
สัมภาษณ เพ่ือคัดเลือกเข1าเปGนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาค
พิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท1องถ่ิน (สําหรับผู1ท่ีมีประสบการณการทํางาน) 
จากนั้นทางมหาวิทยาลัยประกาศแต2งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกเข1าเปGนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาค



๑๖ 

 

พิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท1องถ่ิน (สําหรับผู1ท่ีมีประสบการณการทํางาน) 
ประกอบด1วย กรรมการออกข1อสอบ กรรมการตรวจข1อสอบ 
กรรมการคุมสอบ กรรมการปล2อยตัวสอบสัมภาษณ กรรมการ
สอบสัมภาษณ และกรรมการอํานวนการตัดสินผล จากนั้นทาง
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู1มีสิทธิ์รายงานตัวเข1าเปGนนิสิต
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท1องถ่ิน (สําหรับผู1ท่ีมี
ประสบการณการทํางาน) 
       หลักสูตรได1มีการเตรียมความพร1อมก2อนเข1าศึกษา 
หลังจากท่ีนิสิตผ2านกระบวนการรับสมัครเปGนท่ีเรียบร1อย โดย
ร2วมกับคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร และ สโมสรนิสิตคณะ
รัฐศาสตรและนิติศาสตรจัดโครงการเตรียมความพร1อมโดย
แบ2งเปGน 2 ช2วง ช2วงแรกงานกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร ได1จัดโครงการเตรียมความพร1อมนิสิตใหม2ก2อนเริ่ม
การศึกษาป�การศึกษา 2557 ภายใต1วัตถุประสงค 3 ประการ
ดังนี้  
1) เพ่ือให1นิสิตได1ทราบและสร1างความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอนและวิธีการเรียนการสอนรวมท้ังการ
ปฏิบัติตัวของนิสิตพร1อมท้ังทราบถึงข1อบังคับท่ีเก่ียวข1องกับ
นิสิต 
2) เพ่ือสร1างความสัมพันธอันดีในหมู2คณะ ระหว2างนิสิตด1วยกัน 
และระหว2างนิสิตกับบุคลากรของคณะ 
3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิตคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
พร1อมท้ังดําเนินกิจกรรมให1สอดคล1องกับงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษา กิจกรรมวิชาการท่ีพึงประสงค 
สําหรับในช2วงท่ีสองได1จัดให1นิสิตพบกับคณาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษาโดยมีวัตถุประสงคดังนี้  
1) เพ่ือให1นิสิตทราบถึงช2องทางในการติดต2อสื่อสารกับอาจารย
ท่ีปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย 
2) เพ่ือให1นิสิตมีความรู1ความเข1าใจเบ้ืองต1นเก่ียวกับการเรียน
การสอนและการเตรียมความพร1อมเพ่ือเข1าศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท1องถ่ิน 
          หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดําเนินการรับนิสิตในป�
การศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได1ประชุม
หารือกันเพ่ือประเมินผลกระบวนการรับนิสิต พบว2า 
     1. มีผู1ท่ีมาสัมครเข1ารับการศึกษาประเภทผู1มีประสบการณ
น1อยกว2าท่ีคาดการณไว1 ซ่ึงเปGนผลมาจากการประชาสัมพันธเชิง
รับเพียงอย2างเดียว ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธเชิงรุกมากยิ่งข้ึน 
     2. ผู1ท่ีมาสมัครหลายคนยังขาดความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับ
สาขาวิชาการปกครองท1องถ่ิน จึงควรเพ่ิมช2องทางการสื่อสาร
เพ่ือให1สะดวกแก2การเข1าถึงเนื้อหาของหลักสูตรมากยิ่งข้ึน   



๑๗ 

 

การส,งเสริมและพัฒนานิสิต        หลักสูตรได1มีระบบท่ีจัดให1มีการสนับสนุนในการควบคุม
การดูแล การให1คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก2นิสิตใน
ระดับปริญญาตรี ดังนี้  
1. จัดให1มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
กําหนดและมอบหมายให1อาจารยประจําหลักสูตรทําหน1าท่ีเปGน
อาจารยท่ีปรึกษา พร1อมท้ังกําหนดทบบาทหน1าท่ี 
2. จัดให1มีระบบการเข1าพบนิสิตของอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับ
นิสิตชั้นป�ท่ี 1 โดยกําหนดให1อาจารยท่ีปรึกษาเข1าแนะนําข1อมูล
เบ้ืองต1นด1านวิชาการและข1อมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปGน 
3. จัดให1มีระบบการดูแลให1คําแนะนําและการติดตามผลการ
เรียนนิสิตอย2างสมํ่าเสมอ 
       โดยผลการดําเนินงานในป�การศึกษา 2557 จากการ
ควบคุมการดูแลการให1คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก2
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท1องถ่ิน มีดังนี้ 
1) จัดการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณา
อาจารยผู1มีความเหมาะสมสําหรับเปGนอาจารยท่ีปรึกษานิสิตท่ี
จะรับเข1ามาใหม2ในแต2ละป�การศึกษา และแจ1งรายชื่อให1ท่ี
ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตรทราบโดยให1แต2ละชั้นป�มี
อาจารยท่ีปรึกษาอย2างน1อยสองคน เพ่ือให1สามารถดูแลนิสิตได1
อย2างท่ัวถึงและสามารถม่ันใจได1เพ่ิมข้ึนอีกว2านิสิตสามารถเข1า
พบเพ่ือขอคําแนะนําต2างๆ จากอาจารยท่ีปรึกษาได1สูงข้ึนหาก
อาจารยท่ีปรึกษาท2านใดท2านหนึ่งติดภาระการสอนหรือภารกิจ
อ่ืนๆ 
2) อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรเข1าพบนิสิต
เพ่ือให1คําแนะนําสําหรับนิสิตใหม2ก2อนเปYดภาคการศึกษาแรก 
โดยมีการแนะนําอาจารยประจําหลักสูตร แนะนําอาจารยท่ี
ปรึกษาให1นิสิตใหม2ทําความรู1จัก พร1อมท้ังแนะนําช2องทางการ
สื่อสารผ2านโทรศัพท อีเมลล สถานท่ีทํางาน  
3) จัดให1อาจารยท่ีปรึกษาเข1าให1คําแนะแนวกับนิสิตทุกชั้นป�
อย2างน1อยหนึ่งครั้งต2อภาคการศึกษา ซ่ึงในป�การศึกษาท่ีผ2านมา 
อาจารยประจําหลักสูตรและ/หรืออาจารยท่ีปรึกษาได1เข1าพบ
นิสิตอย2างน1อย 1 ครั้งทุกชั้นป�หลังการสอบกลางภาคเพ่ือ
ติดตามผลการเรียนอย2างใกล1ชิด โดยการเข1าพบนิสิตจะมีสอง
เรื่องใหญ2ๆ ในทุกครั้ง คือ 1) ชี้แจงเรื่องท่ัวไปเก่ียวกับกิจกรรม
และการดําเนินงานของหลักสูตร อาทิ กิจกรรมของคณะฯ ภาค
วิชาฯ และรายวิชาท่ีจะเปYดสอนในเทอมถัดไป เปGนต1น 2) การ
ติดตามผลการเรียน ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาได1มีการจดบันทึก
รายชื่อนิสิตท่ีมีผลการเรียนตํ่ากว2าเกณฑ(2.00) และผู1ท่ีมีผล
การเรียนตํ่ากว2า 2.10 เพ่ือเข1าพบและให1คําปรึกษาด1านการ
เรียนเปGนรายบุคคล 
     ท้ังนี้ การประเมินผลการดําเนินงานตามกระบวนการให1
คําแนะนําด1านวิชาการ และอ่ืนๆ แก2นิสิต ในป�การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร
แนบท่ี ๗ 



๑๘ 

 

2557 พบว2า  
1. การให1นิสิตแต2ละชั้นป�มีอาจารยท่ีปรึกษามากกว2า 1 คนนั้น
สามารถทําให1นิสิตเข1าพบอาจารยท่ีปรึกษาได1สะดวกมากยิ่งข้ึน 
2. อาจารยท่ีปรึกษาได1รับทราบข1อมูลเชิงลึกของนิสิตมากยิ่งข้ึน
และสามารถช2วยเหลือ แก1ไขปSญหาต2างๆ ได1อย2างทันท2วงที 
3. ยังคงมีนิสิตบางส2วนท่ีไม2ให1ความร2วมมือในการเข1าพบในแต2
ละครั้ง 
4. นิสิตบางคนเม่ือได1รับคําแนะนําด1านการศึกษาแล1ว แต2ยังคง
ยืนกรานท่ีจะดําเนินการตามแนวคิดของตนทําให1บางกรณี
อาจารยท่ีปรึกษาไม2อาจช2วยเหลือหรือแนะนําได1 
 
      - หลักสูตรมีระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร1างทักษะการเรียนรู1 ในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนิสิต ดังนี้ 
1. ส2งเสริมให1มีการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศยุคปSจจุบันในการ
สนับสนุนการติดต2อสื่อสาร การหาข1อมูล เพ่ิมมากข้ึน 
2. ส2งเสริมให1นิสิตได1เข1าไปสัมผัสและเรียนรู1จากชุมชน เพ่ือ
นํามาประยุกตใช1ในชีวิตประจําวันมากยิ่งข้ึน 
3. ส2งเสริมให1นิสิตได1ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช1
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนมากยิ่งข้ึน 
      - ในป�การศึกษา 2557 ท่ีผ2านมาหลักสูตรได1ดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร1างทักษะการเรียนรู1 
ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
1. ในการติดต2อกับอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยประจําหลักสูตร
สามารถติดต2อผ2านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เช2น อีเมลล 
และสื่อสังคมออนไลน เปGนต1น  
2. สําหรับการจัดการเรียนการสอนอาจารยประจําหลักสูตรได1
มอบหมายงานให1นิสิตทํางานโดยใช1โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
หลากหลาย สืบค1นข1อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาต2างประเทศ 
และมีการสอดแทรกภาษาต2างประเทศในเนื้อหารายวิชา      
3. ให1นิสิตเรียนรู1การใช1อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมัยใหม2สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนและการขาด-ลา มายิ่งข้ึน เช2น ให1นิสิตท่ีลา
กิจเปลี่ยนจากการเขียนใบลาเปGนการใช1โทรศัพทมือถือส2วนตัว
ถ2ายภาพลักษณะถ2ายด1วยตนเองในงานและกิจกรรมต2างๆ เพ่ือ
เปGนหลักฐานประกอบการลา 
4. มีการจัดค2ายอาสาของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร โดยให1
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท1องถ่ิน และสาขาวิชาการบริหารท่ัวไป ได1มีโอการนํา
ความรู1ท่ีได1ศึกษาในห1องเรียนออกไปบริการวิชาการแก2ชุมชน 
เปYดโอกาสให1นิสิตได1ลงไปมีส2วนร2วมในการพัฒนา และสร1าง
ความสัมพันธอันดีกับสังคม ซ่ึงมีกิจกรรมการบริการวิชาการ 
ได1แก2 การแนะแนวช2องทางในการติดต2อหรือร1องเรียนปSญหา
ต2างๆ ต2อภาครัฐในรูปแบบออนไลน และการให1ความรู1เบ้ืองต1น
เก่ียวกับภาษาอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร1อมการเข1าสู2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ประชาคมอาเซียนแก2ชุมชน ณ โรงเรียนบ1านเนินทุ2ง ตําบลปรก
ฟ]า อ.เกาะจันทร จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 25-27 กรกฎาคม 
2558 
5. จัดให1นิสิตได1ทํากิจกรรมร2วมกับนิสิตชาวต2างชาติมากยิ่งข้ึน 
      - เม่ือมีการประเมินระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร1างทักษะการเรียนรู1 ในศตวรรษท่ี 21 พบว2า  
1. นิสิตสามารถมีช2องทางการติดต2อสื่อสารกับอาจารยท่ี
ปรึกษา และสามารถใช1เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
เรียนได1ดียิ่งข้ึน 
2. นิสิตมีความใส2ใจในการสร1างหลักฐานยืนยันการลาหรือการ
เข1าร2วมกิจกรรมต2างๆ ท่ีเปGนจริงได1ดียิ่งข้ึน 
3. นิสิตชื่นชอบการเข1าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน แต2จํานวน
ผู1เข1าร2วมค2อนข1างจํากัด 
4. นิสิตได1ฝ^กฝนการหาข1อมูลภาษาอาเซียนผ2านเทคโนโลยี
สารสนเทศ แต2ยังขาดทักษะการสื่อสารกับชาวต2างชาติใน
สถานการณจริง 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แสดงผลท่ีเกิด 
      -อัตราการคงอยู2ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท1องถ่ิน เปGนเปGนตามตารางแสดง
จํานวนนิสิตท่ีมีอยู2จริงในแต2ละป�การศึกษา ท้ังนี้ หลักสูตรได1
ต้ังเป]าหมายสําหรับนิสิตท่ีเข1าเรียนในป�การศึกษา 2558 ให1มี
อัตราการคงอยู2สูงข้ึน หรือร1อยละ 80 ข้ึนไป 
      - การสําเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท1องถ่ิน โดย
นิสิตรหัส 54 อยู2ท่ีร1อยละ 76.98 
     - หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจ และผลการจัดการ
ข1อร1องเรียนของนิสิตในหลักสูตร พบว2า มีผู1ตอบแบบสอบถาม
ว2าไม2เคยร1องเรียน 282 คน คิดเปGนร1อยละ 97.2 และเคยมี
ข1อร1องเรียนจํานวน 8 คน คิดเปGนร1อยละ 2.8  
ซ่ึงผลการประเมินการจัดการต2อข1อร1องเรียนของนิสิตอยู2ใน
ระดับความพึงพอใจมากอยุ2ท่ี 3.55 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร
แนบท่ี ๘ 



๒๐ 

 

จํานวนผู"สําเร็จการศึกษา 

ป%การศึกษาท่ีรับเข"า (ตั้งแต, 
ป%การศึกษาท่ีเริ่มใช"หลักสูตร) 

ป%การศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
จํานวนนิสิตท้ังหมด จํานวนผู"สําเร็จ

การศึกษา 
ร"อยละของผู"สําเร็จ

การศึกษา 
2554 291 224 76.98 

 

 
ปSจจัยท่ีมีผลกระทบต2อการสําเร็จการศึกษามีดังนี้  
1) การพ1นสภาพจากผลการเรียนสะสมตํ่ากว2าเกณฑมาตราฐาน  
2) การสําเร็จการศึกษาล2าช1ากว2ากําหนดอันเนื่องมาจากการงดเรียนในบางรายวิชาและการได1ผลการเรียน F ในบาง
รายวิชา 
 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป% 

วันท่ีสํารวจ พ.ศ.2557    

ข"อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร"อยละ เอกสารหลักฐาน 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 224 100  
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 160 71.43  
จํานวนบัณฑิตท่ีได1งานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
(ไม2นับรวมผู1ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาท่ีเรียน 
- ไม2ตรงสาขาท่ีเรียน 

48 
 

8 
40 

30.00 
 

5.00 
25.00 

 

จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 16 10.00  
จํานวนผู1สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําก2อนเข1า
ศึกษา 

44 27.50  

จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต2อ 9 5.63  
จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท 0 0.00  
จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร 2 1.25  
 
การวิเคราะห�ผลท่ีได" 

วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน1มของการได1งานทํา โดยใช1ข1อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข1อมูลท่ีผ2านมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปYดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเปGนข1อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 



๒๑ 

 

หมวดที ่4  
ข"อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข"อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปYดสอนในภาค/ป%การศึกษา  

 

รหัส 
 

ช่ือวิชา 
 

กลุ,มเรียน 
 

ภาค/ 
ป%การศกึษา 

ร"อยละการกระจายของเกรด จํานวนนิสิต 

A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบ
ผ,าน 

๖๗๗๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร  ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๕ ๒ ๑๐ ๗ ๑๘ ๑๑ ๑๐ ๙ ๗๓ ๖๓ 

๖๗๗๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร  ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๓ ๓ ๘ ๒๕ ๒๕ ๑๙ ๗ ๓ ๙๗ ๙๐ 

๖๗๗๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร  ๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ ๒ ๖ ๑๓ ๑๖ ๒๑ ๑๓ ๑๑ ๕ ๙๐ ๘๒ 

๖๗๗๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร ๒๑๐๔ ๑/๒๕๕๗ ๑ ๕ ๘ ๑๘ ๒๕ ๒๒ ๒๑ ๒๐ ๑๒๐ ๙๙ 

๖๗๗๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร  ๒๑๐๕ ๑/๒๕๕๗ ๑ ๒ ๘ ๑๓ ๒๓ ๒๗ ๑๖ ๑๑ ๑๐๒ ๙๐ 

๖๗๗๑๐๒ ความรู1เบื้องต1น 
เกี่ยวกบักฎหมายท่ัวไป 

๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๓ ๑๐ ๑๘ ๑๘ ๙ ๔ ๐ ๐ ๖๒ ๖๒ 

๖๗๗๑๐๒ ความรู1เบื้องต1น 
เกี่ยวกบักฎหมายท่ัวไป 

๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๔ ๓ ๑๐ ๑๑ ๑๓ ๙ ๒ ๕ ๕๘ ๕๒ 

๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๔ ๑๕ ๒๘ ๒๗ ๑๓ ๒ ๐ ๐ ๙๗ ๘๙ 

๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๔ ๑๕ ๒๘ ๒๙ ๑๓ ๔ ๐ ๐ ๙๔ ๙๓ 

๖๗๗๒๑๕ การเมืองและการปกครอง 
ส2วนท1องถิ่น 

๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๙ ๗ ๑๘ ๑๓ ๑๐ ๐ ๐ ๑ ๖๐ ๕๗ 

๖๗๗๒๑๕ การเมืองและการปกครอง 
ส2วนท1องถิ่น 

๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๕ ๖ ๓๐ ๙ ๕ ๐ ๐ ๐ ๕๗ ๕๕ 

๖๗๗๒๑๗ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถิ่น ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๑๒ ๗ ๒๐ ๒๙ ๑๙ ๗ ๑ ๒ ๑๐๑ ๙๕ 

๖๗๗๒๑๗ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถิ่น ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๙ ๘ ๑๕ ๑๘ ๑๕ ๑๐ ๖ ๕ ๘๗ ๘๑ 

๖๗๗๒๑๘ เศรษฐกิจชุมชนท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๓ ๑๑ ๑๖ ๑๑ ๔ ๕ ๐ ๐ ๖๐ ๕๐ 

๖๗๗๒๑๘ เศรษฐกิจชุมชนท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๒ ๑๔ ๒๓ ๑๒ ๑ ๑ ๐ ๑ ๕๘ ๕๓ 

๖๗๗๒๒๔ นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน 

๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๖ ๑๒ ๑๗ ๓๑ ๑๐ ๕ ๐ ๒ ๘๙ ๘๑ 

๖๗๗๒๒๔ นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน 

๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๙ ๑๓ ๓๔ ๒๔ ๑๕ ๐ ๐ ๑ ๙๘ ๙๕ 

๖๗๗๒๔๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๐ ๔ ๑ ๘ ๑๖ ๓๖ ๑๗ ๑๑ ๑๐๓ ๘๒ 

๖๗๗๒๔๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๑ ๓ ๕ ๑๑ ๑๓ ๑๘ ๓๐ ๑๔ ๑๐๓ ๘๑ 

๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล1อมท1องถิ่น 

๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๙ ๑๑ ๒๓ ๗ ๓ ๐ ๐ ๐ ๕๓ ๕๓ 

๖๗๗๒๖๑ แนวคิดและทฤษฎ ี
การปกครองส2วนท1องถ่ิน 

๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๓ ๔ ๓ ๑๕ ๑๓ ๑๑ ๑๕ ๙ ๘๒ ๖๕ 



๒๒ 
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๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถิ่น ๑ ๑/๒๕๕๗ ๒๗ ๑๔ ๗ ๔ ๒ ๐ ๐ ๐ ๕๔ ๕๔ 

๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถิ่น ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๙ ๙ ๑๙ ๒๐ ๓๙ ๐ ๐ ๒ ๑๐๐ ๙๖ 

๖๗๗๓๔๔ การบริหารการเงินการคลังท1องถิ่น ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๔ ๙ ๑๙ ๒๔ ๑๙ ๙ ๔ ๐ ๙๒ ๘๘ 

๖๗๗๓๔๔ การบริหารการเงินการคลังท1องถิ่น ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๗ ๗ ๑๖ ๒๔ ๑๗ ๖ ๒ ๐ ๘๓ ๗๙ 

๖๗๗๓๔๔ การบริหารการเงินการคลังท1องถิ่น ๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ ๓ ๘ ๑๗ ๒๑ ๒๐ ๙ ๓ ๐ ๘๓ ๘๑ 

๖๗๗๓๔๕ สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท1องถิ่น ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๘ ๔ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๔ ๓ ๐ ๖๑ ๕๘ 

๖๗๗๓๔๕ สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท1องถิ่น ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๖ ๕ ๑๑ ๑๕ ๑๐ ๕ ๒ ๑ ๕๙ ๕๔ 

๖๗๗๓๔๖ การบริหารการศึกษาท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๖ ๙ ๑๔ ๒๒ ๗ ๒ ๒ ๒ ๖๕ ๖๓ 

๖๗๗๓๔๗ กลยุทธการวางแผน 
พื้นท่ีท1องถิ่นเชิงบูรณการ 

๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๓ ๒ ๑๔ ๒๕ ๑๒ ๐ ๐ ๐ ๖๐ ๕๖ 

๖๗๗๓๔๘ การบริหารการพัฒนา ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๗ ๑๘ ๖ ๔ ๓ ๓ ๑๑ ๐ ๕๒ ๕๒ 

๖๗๗๓๔๘ การบริหารการพัฒนา ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๐ ๕ ๘ ๒๓ ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๒ ๙๕ ๙๒ 

๖๗๗๓๔๘ การบริหารการพัฒนา ๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ ๒ ๔ ๑๗ ๑๖ ๒๒ ๑๑ ๑๙ ๑ ๙๒ ๙๑ 

๖๗๗๓๔๘ การบริหารการพัฒนา ๒๑๐๔ ๑/๒๕๕๗           

๖๗๗๓๔๙ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๒๗ ๗ ๒๔ ๑๘ ๑๕ ๓ ๐ ๐ ๙๔ ๙๔ 

๖๗๗๓๔๙ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๒๓ ๑๐ ๒๘ ๑๑ ๗ ๐ ๐ ๐ ๘๑ ๗๙ 

๖๗๗๓๔๙ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ ๑๙ ๙ ๓๒ ๑๒ ๓ ๔ ๐ ๐ ๘๘ ๗๑ 

๖๗๗๓๕๑ การบริหารงานสาธารณูปโภค
ท1องถิ่น 

๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๐ ๒ ๑๑ ๒๙ ๒๑ ๗ ๐ ๑๐ ๘๘ ๗๑ 

๖๗๗๓๕๑ การบริหารงานสาธารณูปโภค
ท1องถิ่น 

๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๑ ๓ ๓ ๑๕ ๑๕ ๑๑ ๐ ๖ ๘๔ ๔๘ 

๖๗๗๓๕๑ การบริหารงานสาธารณูปโภค
ท1องถิ่น 

๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ ๓ ๙ ๓๑ ๓๒ ๑๖ ๑ ๑ ๑ ๙๖ ๙๓ 

๖๗๗๓๗๑ สถิติสาํหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๒ ๘ ๘ ๒๕ ๑๑ ๕ ๖ ๐ ๖๙ ๖๕ 

๖๗๗๓๗๑ สถิติสาํหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ ๔ ๗ ๒๓ ๒๘ ๒๒ ๖ ๓ ๑ ๙๕ ๙๓ 

๖๗๗๓๗๑ สถิติสาํหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ ๓ ๗ ๑๘ ๒๒ ๑๘ ๖ ๑๙ ๐ ๙๕ ๙๓ 

๖๗๗๔๕๒ การบริหารงานสาธารณสุขท1องถิ่น ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ ๖ ๑๕ ๒๗ ๑๘ ๒ ๑ ๐ ๐ ๖๙ ๖๙ 

๖๗๗๔๘๓ สหกิจศึกษาทางการปกครอง
ท1องถิ่น 

๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗           

๖๗๗๑๐๒ ความรู1เบื้องต1น 
เกี่ยวกบักฎหมายท่ัวไป 

๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๑๓ ๑๙ ๗ ๑๓ ๓ ๓ ๐ ๙ ๖๗ ๕๘ 

๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๘ ๔ ๖ ๑๗ ๑๒ ๘ ๑ ๑๓ ๗๑ ๕๖ 

๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ ๑๒ ๑๒ ๑๐ ๕ ๕ ๒ ๑ ๘ ๕๗ ๔๗ 

ไม2สามารถดึงคะแนนจากระบบทะเบียนได1 

ไม2สามารถดึงคะแนนจากระบบทะเบียนได1 นิสิตทุกคนผ2าน 



๒๓ 
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๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๓ ๒/๒๕๕๗ ๑๖ ๕ ๑๐ ๑๖ ๑๓ ๓ ๒ ๔ ๗๑ ๖๕ 

๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๔ ๒/๒๕๕๗ ๑๕ ๕ ๑๖ ๑๒ ๑๒ ๔ ๓ ๒ ๘๓ ๗๗ 

๖๗๗๒๑๕ การเมืองและการปกครอง 
ส2วนท1องถิ่น 

๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๖ ๒๐ ๓๓ ๑๔ ๓ ๐ ๐ ๐ ๗๗ ๗๖ 

๖๗๗๒๑๕ การเมืองและการปกครอง 
ส2วนท1องถิ่น 

๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ ๕ ๒๗ ๔๔ ๒๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๖๗๗๒๑๖ กฎหมายสําหรับการปกครอง 
ส2วนท1องถิ่น 

๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๒ ๐ ๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘ ๗ 

๖๗๗๒๒๔ นโยบายสาธารณะและ 
การวางแผน 

๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๓ ๙ ๑๙ ๑๘ ๘ ๒ ๑ ๑ ๖๑ ๖๐ 

๖๗๗๒๒๔ นโยบายสาธารณะและ 
การวางแผน 

๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ ๒ ๙ ๑๖ ๑๙ ๗ ๒ ๐ ๐ ๕๕ ๕๕ 

๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล1อมท1องถิ่น 

๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๑๐ ๒๐ ๒๑ ๒๖ ๘ ๐ ๐ ๐ ๘๗ ๘๕ 

๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล1อมท1องถิ่น 

๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ ๑๙ ๒๗ ๒๕ ๒๐ ๑๔ ๓ ๐ ๐ ๑๐๘ ๑๐๘ 

๖๗๗๒๔๓ นวัตกรรมและการจัดการ 
การเปล่ียนแปลง 

๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๑๑ ๒๒ ๑๙ ๕ ๑ ๐ ๐ ๒ ๖๐ ๕๘ 

๖๗๗๒๔๓ นวัตกรรมและการจัดการ 
การเปล่ียนแปลง 

๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ ๑๐ ๑๓ ๒๑ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔๙ ๔๘ 

๖๗๗๒๔๓ นวัตกรรมและการจัดการ 
การเปล่ียนแปลง 

๒๑๐๓ ๒/๒๕๕๗ ๑๑ ๒๙ ๓๐ ๘ ๒ ๐ ๐ ๐ ๘๓ ๘๐ 

๖๗๗๒๔๓ นวัตกรรมและการจัดการ 
การเปล่ียนแปลง 

๒๑๐๔ ๒/๒๕๕๗ ๑๑ ๔๓ ๔๒ ๗ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑๐๖ ๑๐๖ 

๖๗๗๒๖๑ แนวคิดและทฤษฎ ี
การปกครองส2วนท1องถ่ิน 

๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ ๐ ๒ ๔ ๒๘ ๕๐ ๒๐ ๒๑ ๐ ๑๒๖ ๑๒๕ 

๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถิ่น ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๖ ๒๕ ๒๓ ๕ ๐ ๐ ๐ ๒ ๖๑ ๕๙ 

๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถิ่น ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ ๓ ๑๙ ๒๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔๘ ๔๖ 

๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถิ่น ๒๑๐๓ ๒/๒๕๕๗ ๑๐ ๒๕ ๒๖ ๑๒ ๑๓ ๐ ๐ ๐ ๘๘ ๘๗ 

๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถิ่น ๒๑๐๔ ๒/๒๕๕๗ ๙ ๒๘ ๔๕ ๑๔ ๖ ๒ ๐ ๒ ๑๐๖ ๑๐๔ 

๖๗๗๓๔๖ การบริหารการศึกษาท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๒๑ ๒๓ ๒๗ ๕ ๒ ๐ ๑ ๑ ๘๐ ๗๙ 

๖๗๗๓๔๖ การบริหารการศึกษาท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ ๔ ๒๐ ๑๙ ๒๔ ๑๒ ๔ ๒ ๒ ๘๙ ๘๕ 

๖๗๗๓๔๖ การบริหารการศึกษาท1องถ่ิน ๒๑๐๓ ๒/๒๕๕๗ ๔ ๑๒ ๑๘ ๒๕ ๖ ๔ ๓ ๙ ๘๔ ๗๒ 

๖๗๗๓๕๑ การบริหารงานสาธารณูปโภค
ท1องถ่ิน 

๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๑๑ ๓๘ ๓๖ ๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙๒ ๙๒ 

๖๗๗๓๖๒ จริยธรรมสําหรับนักบริหารท1องถิ่น ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๗ ๑๔ ๑๓ ๑๑ ๔ ๑ ๐ ๒ ๖๒ ๖๐ 

๖๗๗๓๖๒ จริยธรรมสําหรับนักบริหารท1องถิ่น ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ ๒ ๔ ๑๑ ๑๖ ๘ ๔ ๔ ๓ ๕๓ ๔๙ 

๖๗๗๓๗๑ สถิติสาํหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๗ ๑๓ ๑๖ ๑๒ ๗ ๐ ๐ ๑ ๖๐ ๕๕ 
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๖๗๗๓๗๑ สถิติสาํหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ ๒ ๒ ๑๓ ๒๑ ๗ ๓ ๐ ๒ ๕๑ ๔๙ 

๖๗๗๓๗๒ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบูรณาการ ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ ๐ ๓ ๑๑ ๑๖ ๑๓ ๑๒ ๔ ๑ ๖๓ ๖๐ 

๖๗๗๓๗๒ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบูรณาการ ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ ๗ ๖ ๓๒ ๒๐ ๑๖ ๕ ๐ ๐ ๘๖ ๘๖ 

๖๗๗๓๗๒ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบูรณาการ ๒๑๐๓ ๒/๒๕๕๗ ๒ ๑๒ ๑๐ ๒๕ ๑๔ ๖ ๖ ๑ ๗๖ ๗๕ 

๖๗๗๓๗๒ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบูรณาการ ๒๑๐๔ ๒/๒๕๕๗ ๓ ๗ ๑๒ ๑๘ ๑๔ ๑๘ ๔ ๓ ๘๑ ๗๖ 

๖๗๗๔๘๓ สหกิจศึกษาทางการปกครอง
ท1องถ่ิน 

๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗           

๖๗๗๔๘๓ สหกิจศึกษาทางการปกครอง
ท1องถ่ิน 

๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗           

๖๗๗๒๑๖ กฎหมายสําหรับการปกครอง
ส2วนท1องถ่ิน 

๒๑๐๑ ๓/๒๕๕๗           

๖๗๗๒๑๗ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถิ่น ๒๑๐๑ ๓/๒๕๕๗ ๐ ๙ ๓๓ ๑๙ ๔ ๑ ๒ ๒ ๗๕ ๖๘ 

๖๗๗๒๑๗ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถิ่น ๒๑๐๒ ๓/๒๕๕๗ ๑ ๓ ๕ ๑๕ ๑๓ ๐ ๑ ๐ ๓๙ ๓๘ 

๖๗๗๒๑๗ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถิ่น ๒๑๐๓ ๓/๒๕๕๗ ๔ ๖ ๒๕ ๒๓ ๕ ๑ ๓ ๐ ๖๙ ๖๗ 

๖๗๗๒๔๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ๒๑๐๑ ๓/๒๕๕๗           

๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล1อมท1องถิ่น 

๒๑๐๑ ๓/๒๕๕๗           

๖๗๗๓๒๕ ภาวะความเปGนผู1นํา ๒๑๐๑ ๓/๒๕๕๗ ๗ ๑๐ ๒๕ ๒๕ ๑๒ ๑๐ ๔ ๐ ๙๔ ๙๓ 

๖๗๗๓๒๕ ภาวะความเปGนผู1นํา ๒๑๐๒ ๓/๒๕๕๗ ๑ ๓ ๑๙ ๒๕ ๓๓ ๑๓ ๑ ๗ ๑๐๒ ๙๕ 

๖๗๗๓๔๔ การบริหารการเงินการคลังท1องถิ่น ๒๑๐๑ ๓/๒๕๕๗ ๑๒ ๒๐ ๓๔ ๒๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๙๑ ๙๑ 

๖๗๗๓๔๔ การบริหารการเงินการคลังท1องถิ่น ๒๑๐๒ ๓/๒๕๕๗ ๒ ๑๐ ๑๖ ๒๖ ๒๖ ๑๖ ๒ ๑ ๑๐๑ ๙๘ 

๖๗๗๓๔๕ สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท1องถิ่น ๒๑๐๑ ๓/๒๕๕๗ ๑๒ ๒๐ ๓๔ ๒๐ ๔ ๐ ๐ ๑ ๙๑ ๙๐ 

๖๗๗๓๔๕ สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท1องถิ่น ๒๑๐๒ ๓/๒๕๕๗ ๑๐ ๒๑ ๓๘ ๒๔ ๕ ๐ ๐ ๐ ๙๘ ๙๘ 

๖๗๗๓๔๙ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ๒๑๐๑ ๓/๒๕๕๗ ๑๖ ๑๗ ๑๒ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๔๙ ๔๙ 

 
ตาราง มคอ. รายวิชาในหลักสูตร 

 

รหัส 
 

ช่ือวิชา 
 

กลุ,มเรียน 
 

ภาค/ 
ป%การศกึษา 

มคอ. 
มคอ.๓ มคอ.๕ มคอ.๔ มคอ.๖ 

๖๗๗๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร  ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  

 
�  

�    

๖๗๗๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร  ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร  ๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ �    

ไม2สามารถดึงคะแนนจากระบบทะเบียนได1 

ไม2สามารถดึงคะแนนจากระบบทะเบียนได1 

ไม2สามารถดึงคะแนนจากระบบทะเบียนได1 

ไม2สามารถดึงคะแนนจากระบบทะเบียนได1 นิสิตทุกคนผ2าน 

ไม2สามารถดึงคะแนนจากระบบทะเบียนได1 นิสิตทุกคนผ2าน 



๒๕ 

 

 

รหัส 
 

ช่ือวิชา 
 

กลุ,มเรียน 
 

ภาค/ 
ป%การศกึษา 

มคอ. 
มคอ.๓ มคอ.๕ มคอ.๔ มคอ.๖ 

๖๗๗๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร ๒๑๐๔ ๑/๒๕๕๗  

�  
�    

๖๗๗๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร  ๒๑๐๕ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๑๐๒ ความรู1เบ้ืองต1นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  

�  
�    

๖๗๗๑๐๒ ความรู1เบ้ืองต1นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  �    

๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๒๑๕ การเมืองและการปกครองส2วนท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  

 
�    

๖๗๗๒๑๕ การเมืองและการปกครองส2วนท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๒๑๗ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  

�  
�    

๖๗๗๒๑๗ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๒๑๘ เศรษฐกิจชุมชนท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  

�  
�    

๖๗๗๒๑๘ เศรษฐกิจชุมชนท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๒๒๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  

�  
�    

๖๗๗๒๒๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๒๔๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  

�  
�    

๖๗๗๒๔๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล1อมท1องถ่ิน 

๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  

�  
 

�  
  

๖๗๗๒๖๑ แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส2วน
ท1องถ่ิน 

๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถ่ิน ๑ ๑/๒๕๕๗  

�  
�    

๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๔๔ การบริหารการเงินการคลังท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  
�  

�    

๖๗๗๓๔๔ การบริหารการเงินการคลังท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๔๔ การบริหารการเงินการคลังท1องถ่ิน ๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๔๕ สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๓๔๕ สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๓๔๖ การบริหารการศึกษาท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๓๔๗ กลยุทธการวางแผนพื้นท่ีท1องถิ่นเชิงบูรณการ ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ �  �    

        



๒๖ 

 

 

รหัส 
 

ช่ือวิชา 
 

กลุ,มเรียน 
 

ภาค/ 
ป%การศกึษา 

มคอ. 
มคอ.๓ มคอ.๕ มคอ.๔ มคอ.๖ 

๖๗๗๓๔๘ การบริหารการพัฒนา ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  
 
�  

�    

๖๗๗๓๔๘ การบริหารการพัฒนา ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๔๘ การบริหารการพัฒนา ๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๔๘ การบริหารการพัฒนา ๒๑๐๔ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๔๙ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  

 
�  

 

�    

๖๗๗๓๔๙ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๔๙ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๕๑ การบริหารงานสาธารณูปโภคท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  
�  

�    

๖๗๗๓๕๑ การบริหารงานสาธารณูปโภคท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๕๑ การบริหารงานสาธารณูปโภคท1องถ่ิน ๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๗๑ สถิติสาํหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗  
�  

�    

๖๗๗๓๗๑ สถิติสาํหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๗๑ สถิติสาํหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๓ ๑/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๔๕๒ การบริหารงานสาธารณสุขท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๔๘๓ สหกิจศึกษาทางการปกครองท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๑/๒๕๕๗   �  � * 
๖๗๗๑๐๒ ความรู1เบ้ืองต1นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗  
 

�  

�    

๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๓ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒๑๐๔ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๒๑๕ การเมืองและการปกครองส2วนท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗  

�  
�    

๖๗๗๒๑๕ การเมืองและการปกครองส2วนท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๒๑๖ กฎหมายสําหรับการปกครองส2วนท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๒๒๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๒๒๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล1อมท1องถ่ิน 

๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗  
�  

 

�  
  

๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล1อมท1องถ่ิน 

๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗  

�  
  

        



๒๗ 

 

 

รหัส 
 

ช่ือวิชา 
 

กลุ,มเรียน 
 

ภาค/ 
ป%การศกึษา 

มคอ. 
มคอ.๓ มคอ.๕ มคอ.๔ มคอ.๖ 

๖๗๗๒๔๓ นวัตกรรมและการจัดการการเปลีย่นแปลง ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗  
 
�  

�    

๖๗๗๒๔๓ นวัตกรรมและการจัดการการเปลีย่นแปลง ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๒๔๓ นวัตกรรมและการจัดการการเปลีย่นแปลง ๒๑๐๓ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๒๔๓ นวัตกรรมและการจัดการการเปลีย่นแปลง ๒๑๐๔ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๒๖๑ แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส2วน
ท1องถ่ิน 

๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗  
 
�  

�    

๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถ่ิน ๒๑๐๓ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถ่ิน ๒๑๐๔ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๔๖ การบริหารการศึกษาท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗  
�  

�    

๖๗๗๓๔๖ การบริหารการศึกษาท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๔๖ การบริหารการศึกษาท1องถ่ิน ๒๑๐๓ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๕๑ การบริหารงานสาธารณูปโภคท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๓๖๒ จริยธรรมสําหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗  

�  
�    

๖๗๗๓๖๒ จริยธรรมสําหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๗๑ สถิติสาํหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗  

�  
�    

๖๗๗๓๗๑ สถิติสาํหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๗๒ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบูรณาการ ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗  
 
�  

�    

๖๗๗๓๗๒ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบูรณาการ ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๗๒ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบูรณาการ ๒๑๐๓ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๓๗๒ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบูรณาการ ๒๑๐๔ ๒/๒๕๕๗ �    

๖๗๗๔๘๓ สหกิจศึกษาทางการปกครองท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๒/๒๕๕๗   �  � * 
๖๗๗๔๘๓ สหกิจศึกษาทางการปกครองท1องถ่ิน ๒๑๐๒ ๒/๒๕๕๗   �  � * 
๖๗๗๒๑๖ กฎหมายสําหรับการปกครองส2วนท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๓/๒๕๕๗ �  �    

๖๗๗๒๑๗ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถ่ิน ๒๑๐๑ ๓/๒๕๕๗ �  �    
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ,งช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

       หลักสูตรมีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท1องถ่ิน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มีปรัชญามุ2งผลิตบัณฑิตหรือนัก
วิชาชีพให1มีความรอบรู1 ความชํานาญเชี่ยวชาญในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม  
       โดยมีการวางแผนด1านการจัดการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตรจํานวน 120 หน2วยกิต แบ2งเปGนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
30 หน2วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม2น1อยกว2า 84 หน2วยกิต หมวด
วิชาเลือกเสรีไม2น1อยกว2า 6 หน2วยกิต แผนการศึกษาตลอด
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบ2งเปGนภาคการศึกษาต1น ภาค
การศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร1อน  
     ป�การศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาต1นกําหนดให1นิสิต
ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 11 หน2วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ 3 หน2วยกิตและกลุ2มวิชาเลือก 2 หน2วยกิต ภาค
การศึกษาปลาย กําหนดให1นิสิตลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 14 หน2วยกิตและกลุ2มวิชาเลือก 2 หน2วยกิต ภาค
การศึกษาฤดูร1อนกําหนดให1นิสิตลงทะเบียนในหมวดวิชาเฉพาะ 
6 หน2วยกิต  
   ป�การศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูร1อนกําหนดให1นิสิต
ลงทะเบียนในหมวดวิชาเฉพาะ 6 หน2วยกิต ภาคการศึกษาต1น 
กําหนดให1นิสิตลงทะเบียนในหมวดวิชาเฉพาะ 15 หน2วยกิ
ตและกลุ2มวิชาเลือก 1 หน2วยกิต ภาคการศึกษาปลายกําหนดให1
นิสิตลงทะเบียนในหมวดวิชาเฉพาะ 15 หน2วยกิต  
   ป�ท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร1อนกําหนดให1นิสิตลงทะเบียนใน

 



๒๙ 

 

ตัวบ,งช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
หมวดวิชาเฉพาะ 6 หน2วยกิต ภาคการศึกษาต1นกําหนดให1นิสิต
ลงทะเบียนในหมวดวิชาเฉพาะ 15 หน2วยกิต ภาคการศึกษา
ปลายกําหนดให1นิสิตลงทะเบียนในหมวดวิชาเฉพาะ 9 หน2วย
กิต   
   ป�ท่ี 4 ภาคการศึกษาฤดูร1อนกําหนดให1นิสิตลงทะเบียนใน
หมวดวิชาเฉพาะ 3 หน2วยกิต และวิชาเลือกเสรี 3 หน2วยกิต 
ภาคการศึกษาต1นกําหนดให1นิสิตลงทะเบียนในหมวดวิชาเฉพาะ 
3 หน2วยกิต กลุ2มวิชาเลือกเสรี 6 หน2วยกิต ภาคการศึกษาปลาย
กําหนดให1นิสิตลงทะเบียนหมวดวิชาสหกิจศึกษาจํานวน 9 
หน2วยกิต  
        หลักสูตรได1ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผน
ดังกล2าว โดยพบว2า นิสิตชั้นป�ท่ี 1 ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปหลายรายวิชาซ่ึงบางรายวิชามีจํานวนนิสิตต2อ
ห1องเรียนมากและเรียนหลายหลักสูตรหลายคณะพร1อมๆกั น 
นิสิตมักจะประสบปSญหาในเรื่องการนับเวลาเรียนมีปSญหา การ
ส2งงานเพ่ือเก็บคะแนนซ่ึงอาจจะไม2ตรงกับความเปGนจริง ปSญหา
ดังกล2าวจะส2งผลอัตราการคงอยู2ของนิสิต ปSญหาต2อมาคือการ
เปYดรายวิชาต2าง ๆ ในแต2ละภาคเรียนไม2สามารถเปYดให1
สอดคล1องกับสถานการณในปSจจุบันได1 ปSญหาประการต2อมา
จํานวนหน2วยกิตตลอดหลักสูตรซ่ึงกรมส2งเสริมการปกครองส2วน
ท1องถ่ินออกแบบมาให1จัดการเรียนการสอนเหมาะสําหรับนิสิต
กลุ2มเรียนวันเสาร อาทิตย (ผู1มีประสบการณ) เม่ือนําแผนการ
เรียนการสอนดังกล2าวมาใช1สําหรับนิสิตในกลุ2มเรียนวันจันทรถึง
ศุกรทําให1นิสิตสําเร็จการศึกษาเร็วกว2าปกติ นอกจากนี้ยังมี
ประเด็นเรื่องจํานวนหน2วยกิตในรายวิชาสหกิจศึกษามีจํานวน
หน2วยกิต 9 หน2วยกิต ซ่ึงอัตราค2าลงทะเบียนท่ีสูงนิสิตทําให1เปGน
ภาระค2าใช1จ2ายแก2นิสิตและผู1ปกครอง 
        จากประเด็นปSญหาในข1างต1นหลักสูตรได1จัดทําเปGน
ข1อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาในครั้งต2อไปซ่ึงจะครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรในป�การศึกษา 2559  
         หลักสูตรจึงมีการดําเนินการต้ังแต2จัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาแต2งต้ังคณะกรรมบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท1องถ่ินหลักสูตรปรับปรุง 2559 
(คําสั่งคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ท่ี 0054/2558 เรื่อง
แต2งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท1องถ่ินหลักสูตรปรับปรุง 
2559 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2558) โดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรมีการปรับปรุงเรื่องจํานวนหน2วยกิตตลอดหลักสูตรจาก
เดิม 120 หน2วย เพ่ิมเปGน 135 หน2วยกิต โดยปรับเปลี่ยน
โครงสร1างแบ2งเปGนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน2วยกิต หมวด
วิชาเฉพาะ 99 หน2วยกิตแบ2งเปGนหมวดวิชาเอกบังคับจํานวน 
69 หน2วยกิต และหมวดวิชาเอกเลือก 30 หน2วยกิต เพ่ือให1



๓๐ 

 

ตัวบ,งช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
หลักสูตรมีความยืดหยุ2นในการจัดรายวิชาท่ีจะเปYดสอนให1
สอดคล1องกับสถานการณและความต1องการของนิสิต (จัดราย
วิชาเอกเลือกไว1ท้ังสิ้น 17 วิชา) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน2วยกิต 
ในรายวิชาสหกิจศึกษาปรับลดจํานวนหน2วยกิตให1เหลือพียง 6 
หน2วยกิตเพ่ือลดภาระค2าใช1จ2ายของนิสิต ท้ังนี้จัดให1มีหลักสูตร
วิชาโทการบริหารงานท1องถ่ินสําหรับนิสิตหลักสูตรอ่ืน โดย
กําหนดให1มีหมวดวิชาโทบังคับ 12 หน2วยกิตและหมวดวิชา
เลือก 6 หน2วยกิต (จัดรายวิชาเลือกไว1ท้ังสิ้น 6 รายวิชา)  
การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปผ2านการ
พิจารณารายวิชาใหม2เพ่ือให1สอดคล1องกับหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559 ในหมวดวิชาเฉพาะนั้น คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรพิจารณาเห็นชอบให1ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให1
เนื้อหาของแต2ละรายวิชามีความทันสมัยและสอดคล1องกับ
สถานการณในปSจจุบันเช2น รายวิชาทฤษฎีองคการและการ
จัดการท1องถ่ิน  3(3-0-6) Organization Theory and local 
Management 
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับองคการและพฤติกรรม
องคการ วัฒนธรรมองคการ ศึกษาวิเคราะหองคการ พัฒนาการ
ของความรู1เก่ียวกับองคการ การดําเนินงานขององคการภายใต1
สภาพแวดล1อมท่ีเปลี่ยนแปลง หลักการบริหารงานภาครัฐ และ
หน1าท่ีสําคัญของผู1บริหารในส2วนท1องถ่ิน แก1ไข รายวิชาทฤษฎี
องคการและการจัดการท1องถ่ิน  3(3-0-6) Organization 
Theory and local Management ศึกษาทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับองคการ เช2น พฤติกรรมองคการ วัฒนธรรมองคการ 
การวิเคราะหองคการ การจัดการความรู1 องคกรแห2งการเรียนรู1 
เปGนต1น พัฒนาการของความรู1เก่ียวกับองคการ การดําเนินงาน
ขององคการภายใต1สภาพแวดล1อมท่ีเปลี่ยนแปลง หลักการ
บริหารงานภาครัฐ บทบาท หน1าท่ีของผู1บริหารในส2วนท1องถ่ิน 
และศึกษาองคกรต2าง ๆ 
    บางรายวิชาท่ีมีความทับซ1อนกันจัดให1เปGนรายวิชาเดียว เช2น 
รายวิชา 677217 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถ่ิน รายวิชา 
677218 เศรษฐกิจชุมชนท1องถ่ิน และรายวิชา 677349 
การจัดการวิสาหกิจชุมชน มีการทับซ1อนในเนื้อหาของรายวิชา
ค2อนข1างมาก จึงให1มีการร2วมรายวิชาเปGนวิชาใหม2คือรายวิชา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท1องถ่ิน มีการเพ่ิมเติมรายวิชา
ใหม2เพ่ือให1นิสิตมีความรู1นําไปประยุกตใช1ให1ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงเช2น -รายวิชาการจัดการภัยพิบัติเพ่ิมเติมใน
รายวิชาดังกล2าวเนื่องจากสถานการณโลกในปSจจุบัน ภัยพิบัติ



๓๑ 

 

ตัวบ,งช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
กําลังเกิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ี ดังนั้นนิสิตจึงควรมีความรู1พ้ืนฐานใน
การจัดการภัยพิบัติต2างๆ ในท1องถ่ิน – รายวิชาการบริหารระบบ
สวัสดิการท1องถ่ิน เพ่ิมเติมรายวิชาดังกล2าวเนื่องจาก ปSจจุบัน
ภาครัฐต1องปรับตัวเพ่ือจัดสรรระบบสวัสดิการต2างๆ สู2มือของ
ประชาชน ท1องถ่ินเองก็มีแนวโน1มท่ีจะต1องให1บริการสวัสดิการ
ต2างๆ เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังให1นิสิตได1มีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับ
ระบบสวัสดิการ -รายวิชาการบริหารการพัฒนาการท2องเท่ียว
ท1องถ่ินอย2างยั่งยืนเพ่ิมเติมเนื่องจากการท2องเท่ียวนับเปGนหนึ่ง
ในรายได1หลักของประเทศ  
        ท้ังนี้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได1ถูกพัฒนา และ
ได1รับการวิพากษจากคณะกรรมการผู1ทรงคุณวุฒิเปGนท่ีเรียบร1อย
แล1ว และพร1อมท่ีจะเข1าสู2กระบวนการพิจารณาเพ่ือประกาศใช1
อย2างเปGนทางการ 

การวางระบบผู1สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

อธิบายผลการดําเนินงาน 
      - หลักสูตรได1ร2วมกับภาควิชารัฐประศาสนศาสตร โดยมี
การวางระบบการพิจารณากําหนดผู1สอนโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. สร1างแบบสํารวจความชํานาญของอาจารยผู1สอน 
2. กําหนดตัวผู1สอนตามความนาญ โดยมีหัวหน1าภาควิชาฯ และ
ประธานหลักสูตรในภาควิชาเปGนผู1พิจารณา 
3. ให1อาจารยผู1สอนพิจารณา แสดงความคิดเห็นและ
ปรับเปลี่ยนในท่ีประชุมภาควิชา 
       โดยในป� 2557 ท่ีผ2านมาได1มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1.มีแบบสํารวจสอบถามความถนัดและความสนใจในการ
รายวิชาต2าง ๆ ของหลักสูตร โดยให1อาจารยผู1สอนทุกท2านกรอก
ข1อมูลเรียงลําดับตามความถนัด 1-3 และเก็บรวบรวมไว1ท่ี
ภาควิชาฯ 
2.การจัดตารางสอนแต2ละภาคการศึกษาจะจัดทําในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือกําหนดความต1องการของ
หลักสูตร จากนั้นให1ประธานหลักสูตรนําเข1าหารือร2วมกับ 
หัวหน1าภาควิชาฯ และประธานหลักสูตร รป.บ. การบริหาร
ท่ัวไป เพ่ือนําเสนอต2อท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือให1ท่ีประชุมตัดสินใจ
และให1ข1อเสนอแนะร2วมกัน 
3.การจัดตารางสอนนั้นใช1อาจารยผู1ส2วนร2วมกันในภาควิชาฯ 
เพ่ือให1ได1อาจารยท่ีมีความรู1ความสามารถท่ีดีท่ีสุดเท2าท่ีภาควิชา
มีเปGนอาจารยผู1สอนในแต2ละรายวิชา 
      - หลักสูตรมีระบบ การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทํา มคอ. 3 และมคอ. ดังนี้ 

 



๓๒ 

 

ตัวบ,งช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1.แจ1งให1อาจารยผู1สอนทราบในท่ีประชุมอาจารยผู1สอน 
2.ในกรณีท่ีมีการดําเนินการล2าช1าให1ประธานหลักสูตรเปGน
ผู1ติดตาม 
     โดยในป�การศึกษา 2557 ท่ีผ2านมามีการประชุมผู1สอนทุก
คนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท1องถ่ิน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร ก2อนเปYดภาค
เรียนเพ่ือทําการชี้แจงให1มีการทํา มคอ.3 และมคอ. 4 ให1
ดําเนินการเสร็จสิ้นก2อนเปYดภาคศึกษา โดยภาควิชามอบหมาย
ให1ประสานหลักสูตรของแต2ละหลักสูตรเปGนผู1กํากับ ติดตาม 
      - หลักสูตรมีระบบการกํากับกระบวนการเรียนการสอนโดย
ยึดผลการประเมินผลจากนิสิตเปGนหลัก และหากมีประเด็นท่ีน2า
สังเกตุจะสอบถามอาจารยผู1สอนและนําไปพิจารณาต2อในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       โดยในป� 2557 ท่ีผ2านมาพบว2าผลการประเมินอาจารย
ผู1สอนตามท่ีปรากฎนั้น เปGนไปโดยปกติ มิได1มีข1อมูลผิดสังเกตุ
ใดๆ 
        ท้ังนี้ ผลจากการดําเนินการ หลักสูตรได1มีการหารือกันว2า 
หลังจากท่ีได1กํากับกระบวนการเรียนการสอนผ2านระบบ
ออนไลนนั้น หากเกิดปSญหาอาจจะไม2สามารถเข1าไปแก1ไขได1
ทันถ1วงที ดังนั้น ในป� 2558 จะสร1างระบบข้ึนมากํากับเพ่ิมเติม
คือ 1) ระบบรับเรื่องร1องเรียนออนไลน 2) การส2งอาจารย
ประจําหลักสูตรไปสังเกตุการเรียนการสอนในบางรายวิชา 3) 
การสอบถามข1อมูลจากท่ีประชุมอาจารยท่ีปรึกษาพบนิสิต 
      - หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝ^กปฏิบัติ ใน
ระดับปริญญาตรี ในกรณีรายวิชาสหกิจศึกษาทางการปกครอง
ท1องถ่ิน ดังนี้ 
1. ประชุมหารือเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการและเกณฑการ
ประเมินผลในการส2งนิสิตเข1าฝ^กงานในเบ้ืองต1น 
2. จัดหาสถานท่ีฝ^กงาน 
3. จัดการปฐมนิเทศก2อนฝ^กงาน 
4. การส2งอาจารยไปนิเทศนิสิตฝ^กงาน 
5. การนําเสนอผลการฝ^กงาน 
6. การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห
ข1อมูลต2างๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงในอนาคต 
       โดยในป� 2557 หลักสูตรฯ ได1มีการส2งนิสิตออกไปฝ^กงาน 
ซ่ึงมีการดําเนินการ ดังนี้ 
1. ได1มีการกําหนดเกณฑการประเมินผล ซ่ึงได1แจ1งให1นิสิตและ



๓๓ 

 

ตัวบ,งช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
พ่ีเลี้ยงหรือผู1บังคับบัญชาทราบ โดยกําหนดให1นิสิตต1องเข1า
ฝ^กงานในองคกรปกครองส2วนท1องถ่ินหรือหน2วยงานท่ีเก่ียวข1อง
กับท1องถ่ินท่ัน1น เพ่ือให1นิสิตสามารถนําความรู1ท่ีได1ศึกษาไปใช1
กับการฝ^กงานอย2างเต็มท่ี 
2. หลักสูตรแบ2งการเลือกสถานท่ีฝ^กงานเปGนสองรูปแบบ 2.1 
นิสิตท่ีประสงคหาสถานท่ีฝ^กงานด1วยตนเอง(สามารถดําเนินการ
ได1ทันที โดยแจ1งสถานท่ีให1หลักสูตร ภาควิชาฯ และคณะฯ
ทราบ) 2.2 นิสิตท่ีประสงคให1หลักสูตรดําเนินการจัดหาสถานท่ี
ฝ^กงานให1 ซ่ึงหลักสูตรได1ดําเนินการประสานองคกรปกครอง
ส2วนท1องถ่ิน โดยเน1นในพ้ืนท่ีใกล1เคียงเพ่ือขอจํานวนท่ีสามารถ
รองรับนิสิตฝ^กงานได1 จากนั้นจึงให1นิสิตดําเนินการเลือก 
3. มีการปฐมนิเทศนิสิตทุกคนก2อนออกไปฝ^กงานเพ่ือทําความ
เข1าใจในบทบาทหน1าท่ี เกณฑการประเมิน และให1คําแนะนํา
ต2างๆ 
4. ในช2วงฝ^กงานสองสัปดาหสุดท1ายได1จัดให1มีอาจารยไปนิเทศ
นิสิตฝ^กงานทุกคน เพ่ือเปGนการประเมินผลการฝ^กงาน รับฟSง
พฤติกรรมนิสิตจากพ่ีเลี้ยงหรือผู1บังคับบัญชา และเก็บข1อมูลไว1
สําหรับการปรับปรุงระบบการฝ^กงานต2อไป 
5. จัดโครงการอภิปรายผลสหกิจศึกษา เพ่ือให1นิสิตนําเสนอ
และแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีแตกต2างกัน รวมท้ังให1นิสิตเสนอ
ข1อเสนอแนะเพ่ือนําไปพัฒนาต2อไป. 
6. ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได1มีการประชุม
และนําเสนอในประเด็นต2างๆ ท่ีเก่ียวข1องกับการส2งนิสิตไป
ฝ^กงานและการอภิปรายผล 
       ผลจากการประเมินระบบการจัดการรายวิชาสหกิจศึกษา
ทางการปกครองส2วนท1องถ่ินมีดังนี้ 
1. สํานักงานองคกรปกครองส2วนท1องถ่ินบางแห2งท่ีจัดหาไว1 ไม2มี
รถประจําทางผ2าน ทําให1นิสิตท่ีไม2มียานพาหนะส2วนตัวเดินทาง
ไปไม2ค2อยสะดวก 
2. การเดินทางไปนิเทศงานนิสิตบางแห2งมีค2าใช1จ2ายสูงเม่ือเทียบ
กับจํานวนของนิสิตท่ีไปฝ^กงาน เนื่องจากไกลกับมหาวิทยาลัย 
3. นิสิตส2วนใหญ2ได1รับคําชมเชยจากหน2วยงานท่ีไปฝ^กงาน 
4.หน2วยงานทุกแห2งท่ีส2งนิสิตไปฝ^กงานแสดงความจํานงค ยินดี
ท่ีจะรับนิสิตเข1าฝ^กงานในป�การศึกษาต2อไปๆ 
       ท้ังนี้ หลักสูตรได1กําหนดให1มีการปรับปรุงระบบการส2ง
นิสิตไปฝ^กงานในป�การศึกษาถัดไป ดังนี้ 
1. ให1มีการมอบหมายโดยระบุอาจารยผู1รับผิดชอบในการนิเทศ



๓๔ 

 

ตัวบ,งช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
งานของนิสิตต้ังแต2ก2อนไปฝ^กงาน เพ่ือจะได1มีการติดตามและให1
คําปรึกษาอยู2ตลอดเวลส 
2. ให1มีการกําหนดเกณฑการวัดผลการฝ^กงานให1มีความเข1มข1น
มากยิ่งข้ึน และหากนิสิตคนใดไม2สามารถปฏิบัติได1อย2าง
เคร2งครัดก็ควรให1มีการฝ^กงานใหม2ในเทอมถัดไปหรือขยาย
ระยะเวลาการฝ^กงาน 

การประเมินผู1เรียน อธิบายผลการดําเนินงาน 
-การประเมินผลการเรียนรู1ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
-การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู1ของนักศึกษา  
-การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน
หลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7)  
       หลักสูตรมีระบบการประเมินผู1เรียน โดยมีการ
วางเป]าหมายเอาไว1 ดังนี้ 
1. เพ่ือนําข1อมูลไปปรับปรุงการเรียนการสอนของผู1สอน และ
ปรับปรุงตัวเองของผู1เรียน . 
2. เพ่ือให1นิสิตนําผลการประเมินไปพัฒนาวิธีการศึกษาของ
ตนเองใหม2 
3. เพ่ือให1อาจารยสามารถสร1างเครื่องมือในการวัดผลท่ีมี
คุณภาพและสะท1อนต2อโลกแห2งความเปGนจริง 
4. เพ่ือดําเนินการประเมินการเรียนการสอนตาม มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7 
      โดยท่ีผ2านมาอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผู1สอนได1
มีการศึกษาผลการประเมินต2างๆ ผ2านระบบของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงนํามาใช1พัฒนาในลักษณะเพ่ือพัฒนาในรายวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ ส2วนในกรณีของการพัฒนาของนิสิตยังไม2เกิดเปGน
รูปธรรมมากนัก 
      ฉะนั้น จึงมีการประเมินระบบการประเมินผู1เรียนได1ว2า 
1. ยังไม2เปGนไปตามเป]าหมายท่ีคาดหวังเอาไว1 
2. ยังไม2มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาตนเองท้ังอาจารยและ
ผู1เรียนอย2างเปGนรูปธรรม 
     โดยมีข1อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.หลักสูตรจะสร1างระบบการประเมินผู1เรียนท่ีสามารถนําผล
การประเมินมาใช1ในการพัฒนาอาจารย เครื่องมือวัดผล และตัว
ของผู1เรียนให1มีประสิทธิภาพอย2างเปGนรูปธรรม 
2. สร1างกลไลเพ่ือให1ผู1เรียนเห็นความสําคัญของผลการประเมิน
และการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

 

   



๓๕ 

 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลกัฐาน 
 ดัชนีบ,งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance 

Indicators) 
เปdนไป 

ตามเกณฑ� 
ไม,เปdนไปตาม

เกณฑ� 
1) อาจารยประจําหลักสตูรอย2างน1อยร1อยละ 80 มีส2วนร2วมในการ

ประชุม 
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสตูร 

/   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล1องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห2งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ1ามี) 

/   

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถ1ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย2างน1อยก2อน
การเปYดสอนในแต2ละภาคการศึกษาให1ครบทุกรายวิชา 

/   

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถ1ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ี
เปYดสอนให1ครบ 
ทุกรายวิชา 

/   

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน  
60วัน หลังสิ้นสดุป�การศึกษา 

/   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู1 ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ1ามี) อย2างน1อยร1อย
ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปYดสอนในแต2ละป�การศึกษา 

 /  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ  
การประเมินผลการเรยีนรู1 จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ป�ท่ีแล1ว  

 /  

8) อาจารยใหม2 (ถ1ามี) ทุกคน ได1รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด1านการจัดการเรียนการสอน 

/   

9) อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนได1รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย2างน1อยป�ละหน่ึงครั้ง 

/   

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ1ามี) ได1รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม2น1อยกว2าร1อยละ 50 ต2อป� 

- -  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป�สุดท1าย/บัณฑิตใหม2ท่ีมตี2อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม2น1อยกว2า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

/ 
3.84 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู1ใช1บัณฑิตท่ีมีต2อบัณฑิตใหม2 เฉลี่ยไม2
น1อยกว2า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

/ 
4.00 

  

รวมตัวบ,งชี้ในป%น้ี 12   
จํานวนตัวบ,งชี้ท่ีดําเนินการผ,านเฉพาะตัวบ,งชี้ท่ี 1-5 5   

ร"อยละของตัวบ,งชี้ท่ี 1-5 100   
จํานวนตัวบ,งชี้ในป%น้ีท่ีดําเนินการผ,าน 9   

ร"อยละของตัวบ,งชี้ท้ังหมดในป%น้ี 75   



๓๖ 

 

การวิเคราะห�รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม,ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให1
ผิดปกติ 

มาตรการแก1ไข เอกสาร
หลักฐาน 

-       
-       
-       
-       

 

รายวิชาท่ีไม,ได"เปYดสอนในป%การศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา เหตุผลท่ีไม2เปYดสอน เอกสารหลกัฐาน 
677328 สังคมวิทยาการเมืองในการปกครองส2วนท1องถ่ิน เน่ืองจากเปGนวิชาเลือก

เสรี ซ่ึงนิสิตประสงค
เรียนในรายวิชาอ่ืนๆ 

 
677329 การบริหารเพ่ือพัฒนาการท2องเท่ียวท1องถ่ิน 
677335 กฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับการทุจริต ประพฤตมิิชอบ และผลท่ีตามมา 

 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม,ครบในป%การศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข1อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม2ได1สอน วิธีแก1ไข เอกสารหลักฐาน 
-      
-      
-      

 
 

คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปYดสอนในป%ท่ีรายงาน 

 รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

 

รหัส 
 

ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
แผนการ
ปรับปรุง 

เอกสาร
หลักฐาน 

มี ไม,มี 
๖๗๗๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร  ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๑๐๒ ความรู1เบ้ืองต1นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๑๕ การเมืองและการปกครองส2วนท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     

  ภาค ผลการประเมินโดย   



๓๗ 

 

รหัส ช่ือวิชา  
ภาค 

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย 
นักศึกษา 

แผนการ 
ปรับปรุง 

เอกสาร
หลักฐาน 

มี ไม,มี 
๖๗๗๒๑๗ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๑๘ เศรษฐกิจชุมชนท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๒๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๔๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล1อมท1องถ่ิน 
๑/๒๕๕๗  

�  
   

๖๗๗๒๖๑ แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส2วนท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๔๔ การบริหารการเงินการคลังท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๔๕ สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๔๖ การบริหารการศึกษาท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๔๗ กลยุทธการวางแผนพ้ืนท่ีท1องถ่ินเชิงบูรณการ ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๔๘ การบริหารการพัฒนา ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๔๙ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๕๑ การบริหารงานสาธารณูปโภคท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๗๑ สถิติสําหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๔๕๒ การบริหารงานสาธารณสุขท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๔๘๓ สหกิจศึกษาทางการปกครองท1องถ่ิน ๑/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๑๐๒ ความรู1เบ้ืองต1นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๑๐๓ การบริหารทรัพยากรมนุษย ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๑๕ การเมืองและการปกครองสวนท1องถ่ิน ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๑๖ กฎหมายสําหรับการปกครองส2วนท1องถ่ิน ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๒๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล1อมท1องถ่ิน 
๒/๒๕๕๗  

�  
   

๖๗๗๒๔๓ นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๖๑ แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส2วนท1องถ่ิน ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๒๓ ยุทธศาสตรการปกครองท1องถ่ิน ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๔๖ การบริหารการศึกษาท1องถ่ิน ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๕๑ การบริหารงานสาธารณูปโภคท1องถ่ิน ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๖๒ จริยธรรมสําหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๗๑ สถิติสําหรับนักบริหารท1องถ่ิน ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๗๒ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ ๒/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๔๘๓ สหกิจศึกษาทางการปกครองท1องถ่ิน ๒/๒๕๕๗ �     

       



๓๘ 

 

 

รหัส 
 

ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา 
แผนการ
ปรับปรุง 

เอกสาร
หลักฐาน 

มี ไม,มี 
๖๗๗๒๑๖ กฎหมายสําหรับการปกครองส2วนท1องถ่ิน ๓/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๑๗ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถ่ิน ๓/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๔๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ๓/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๒๔๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมท1องถ่ิน ๓/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๒๕ ภาวะความเปGนผู1นํา ๓/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๔๔ การบริหารการเงินการคลังท1องถ่ิน ๓/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๔๕ สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ิน ๓/๒๕๕๗ �     
๖๗๗๓๔๙ การจัดการวิสาหกิจชุมชน ๓/๒๕๕๗ �     

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชาอยู2ในเกณฑ ดี ถึงดี มาก 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ�การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู" สรุปข"อคิดเห็นของผู"สอน และ
ข"อมูลปkอนกลับจากแหล,งต,างๆ 

แนวทางแก"ไข
ปรับปรุง 

เอกสารหลักฐาน 

คุณธรรมจริยธรรม -   
ความรู1 -   
ทักษะทางปSญญา -   
ทักษะความสัมพันธระหว2างบุคล
และความรับผิดชอบ 

-   

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช1เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-   

 
การปฐมนิเทศอาจารย�ใหม, 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี √ ไม2มี � 
จํานวนอาจารยใหม2 4 (2) จํานวนอาจารยท่ีเข1าร2วมปฐมนิเทศ 4 (2) 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเข"าร,วม 

จํานวน สรุปข"อคิดเห็น และ
ประโยชน�ท่ีผู"เข"าร,วม

กิจกรรมได"รับ 

เอกสาร
หลักฐาน อาจารย� 

1.การประชุมวิชาการแห2งชาติรัฐศาสตร 
มช. 50 ป�ทําดีเพ่ือสังคม 24-25 ธ.ค. 
2557 
2. การประชุมวิชาการ “The Annual 
Conference for The International 
Society for the Social Studies” ณ 
Fairwinds Alumni Center, University 
of Central Florida, USA 
วันท่ี 26-27 กุมภาพันธ 2558 
3.โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
รายวิชาการจัดการวิสาหกิจชุมชนและ
รายวิชาจริยธรรมสําหรับบริหารท1องถ่ิน 
ณ จังหวัดน2าน 16-19 กรกฏาคม 
2558 

อาจารยธีระพงษ ภูริปาณิก 
 

  

1.การประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือเสนอ
ผลงานดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และ
ผลงานครั้งท่ี 17 ประจําป�การศึกษา 
2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

อาจารย ดร.สโรชา แพร2ภาษา   

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
พัฒนาอาจารยรุ2นใหม2ประจําป� 2558 
หัวข1อ บทบาทและหน1าท่ีของอาจารย
มหาวิทยาลัย วันท่ี 16 ธันวาคม 2557 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
พัฒนาอาจารยรุ2นใหม2ประจําป� 2558 
หัวข1อ การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Flipped classroom 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2557 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
พัฒนาอาจารยรุ2นใหม2ประจําป� 2558 
หัวข1อ การพัฒนาความรู1และทักษะการ
ออกข1อสอบ วันท่ี 26 ธันวาคม 2557 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
พัฒนาอาจารยรุ2นใหม2ประจําป� 2558 
หัวข1อ การบริหารหลักสูตรตามกรอบ

อาจารยพงศธร แก1วมณี   



๔๐ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห2งชาติ 
ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 
5.การประชุมวิชาการแห2งชาติรัฐศาสตร 
มช. 50 ป�ทําดีเพ่ือสังคม 24-25 ธ.ค. 
2557 
6. การประชุมวิชาการ “The Annual 
Conference for The International 
Society for the Social Studies” ณ 
Fairwinds Alumni Center, University 
of Central Florida, USA 
วันท่ี 26-27 กุมภาพันธ 2558 
 
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
พัฒนาอาจารยรุ2นใหม2ประจําป� 2558 
หัวข1อ บทบาทและหน1าท่ีของอาจารย
มหาวิทยาลัย วันท่ี 16 ธันวาคม 2557 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
พัฒนาอาจารยรุ2นใหม2ประจําป� 2558 
หัวข1อ การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Flipped classroom 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2557 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
พัฒนาอาจารยรุ2นใหม2ประจําป� 2558 
หัวข1อ การพัฒนาความรู1และทักษะการ
ออกข1อสอบ วันท่ี 26 ธันวาคม 2557 
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
พัฒนาอาจารยรุ2นใหม2ประจําป� 2558 
หัวข1อ การบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห2งชาติ 
ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 
 

อาจารยนพวรรณ พ่ึงพา   

1.โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
รายวิชาการจัดการวิสาหกิจชุมชนและ
รายวิชาจริยธรรมสําหรับบริหารท1องถ่ิน 
ณ จังหวัดน2าน 16-19 กรกฏาคม 
2558 

นายวีระวิทย วิวัฒนวานิช   

 
 
 
 



๔๑ 

 

หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปmญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปmญหาต,อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค�

ของหลักสูตร 

แนวทางการปkองกันและแก"ไข
ปmญหาในอนาคต 

เอกสาร
หลักฐาน 

ในป�การศึกษา 2557 ไม2
พบปSญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ในป�การศึกษา 2557 ไม2พบ
ผลกระทบของปSญหาต2อสัมฤทธิ์
ผลตามวัตถุประสงคท้ัง 4 ข1อ 
ของหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มี
แนวทางการป]องกันและแก1ไข
ปSญหาในอนาคต โดยรับผิดชอบใน
การควบคุมกํากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให1มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย2างต2อเนื่อง โดยมี
บทบาทหน1าท่ีในการบริหารจัดการ 
3 ด1านท่ีสําคัญ ดังนี้  
1. เนื้อหาสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
2.การวางระบบผู1สอนและ
กระบวนการเรีบนการสอน 
3.การประเมินผู1เรียน ระบบการ
ประกันคุณภาพในการบริหาร
จัดการหลักสูตร ประกอบด1วย
หลักสูตรการเรียนการสอน และ
การประเมินผู1เรียน 

 

 
 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู" 

ตัวบ,งช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู" อธิบายผลการดําเนินงาน 

       หลักสูตรมีระบบการดําเนินงานในการ
บริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู1ร2วมกับคณะฯและ
มหาวิทยาลัย ให1เกิดประโยชนสูงท่ีสุด  
       โดยมีส2วนร2วมในการจัดสรรสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู1สําหรับนิสิต เช2น อาจารยประจํา
หลักสูตรมีการสั่งซ้ือหนังสือ ตํารา ต2างๆ ท่ี
จําเปGนสําหรับการเรียนการสอนของหลักสูตรท้ัง
ในห1องสมุดของคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีการ
จัดสรรพ้ืนท่ีและคอมพิวเตอรไว1 สําหรับการ
สืบค1นข1อมูลและการศึกษาค1นคว1า มีการลง
พ้ืนท่ีเพ่ือจัดหาแหล2งฝ^กประสบการณภาคสนาม

 



๔๒ 

 

ตัวบ,งช้ี ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ให1มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมต2อการจัดการ
เรียนการสอน  
       โดยผลการประเมินพบว2าสิ่งสนุนการ
เรียนรู1ท่ีนิสิตร1องเรียนได1แก2สัญญาณระบบไวไฟ 
(wifi) ของทางมหาวิทยาลัยท่ีมีความช1า และ 
ระบบทะเบียนออนไลน (www.reg.buu.ac.th) 
มักจะใช1งานไม2ได1ในช2วงลงทะเบียนเรียนแบบ
ออนไลน  
       ท้ังนี้ หลักสูตรได1มีการนําเสนอผลจากการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู1ของนิสิต ต2อท่ี
ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร เพ่ือ
นําเสนอต2อคณะและมหาวิทยาลัยในการ
ปรับปรุงและพัฒนาให1ดียิ่งข้ึนต2อไป นอกจากนี้ 
หลักสูตรจะพัฒนาให1มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู1
สําหรับนิสิตในหลักสูตรให1มีท้ังปริมาณและ
คุณภาพท่ีสูงข้ึนต2อไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๔๓ 

 

 
หมวดที ่6 ข"อคิดเห็น และข"อเสนอแนะเกี่ยวกับคณุภาพหลักสูตรจากผู"ประเมิน 

 
ข"อคิดเห็นหรือสาระจากผู"

ประเมิน 
ความเห็นของผู"รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การนําไปดําเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
เอกสาร
หลักฐาน 

-    

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู1ท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามป�ท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ  

ข1อวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข1อคิดเห็นของคณาจารยต2อผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 
*เปdนไปตามเอกสารแนบ  
ข1อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………….……………………………………… 
 
 

การประเมินจากผู1มีส2วนเก่ียวข1อง (ผู1ใช1บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน โดย การดําเนินการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ข"อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข"อคิดเห็นของคณาจารย�ต,อผลการประเมิน เอกสารหลักฐาน 

ด1านคุณธรรมและจริยธรรม                        4.48 น2าพึงพอใจ  
ด1านความรู1                                           4.17 น2าพึงพอใจ 
ด1านทักษะทางปSญญา                               4.25 น2าพึงพอใจ 
ด1านทักษะความสัมพันธระหว2างบุคคล 
และความรับผิดชอบ                                4.37 

 
น2าพึงพอใจ 

ด1านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ                  4.14 

 
น2าพึงพอใจ 

ข1อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน เนื่องจากผลการประเมินอยู2ในระดับท่ีน2าพึงพอใจ         
จึงเห็นสมควรให1มีการดําเนินการตามระบบและกลไกท่ีมีโดยเน1นพัฒนาทุกด1านให1ดีและสมบูรณแบบยิ่งๆ ข้ึนไป 

 
  



๔๔ 

 

หมวดที ่7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก"าวหน"าของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป%ท่ีผ,านมา 

แผน
ดําเนินการ 

กําหนดเวลาท่ีแล"ว
เสร็จ 

ผู"รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ี
ไม,สามารถดําเนินการได"สําเร็จ 

เอกสาร
หลักฐาน 

-     
 
ข"อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข"อเสนอในการปรับโครงสร"างหลักสูตร (จํานวนหน,วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล1วได1มีข1อเสนอในการปรับโครงสร1างหลักสูตร ดังนี้   
1.1 ให1มีการเพ่ิมจํานวนหน2วยกิต จาก 120 หน2วยกิต เปGน 135 หน2วยกิต เนื่องจากหลักสูตรปSจจุบัน

ออกแบบมาให1เหมาะสมสําหรับนิสิตผู1มีประสบการณการทํางาน ทําให1เม่ือนํามาปรับใช1กับนิสิตแบบ
ไม2มีประสบการณทําให1นิสติเรียนจบเร็วกว2าปกติ คือ 3 ป�ครึ่ง 

1.2 ให1มีการปรับจํานวนหน2วยกิตของวิชาบังคับจากเดิม 84 หน2วยกิต โดยให1แบ2งเปGน วิชาเอกบังคับ 
และวิชาเอกเลือก เพ่ือให1มีรายวิชาท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได1เท2าทัน 

2.  ข"อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

2.1 มีบางรายวิชาในหลักสูตรปSจจุบันท่ีมีเนื้อหาทันซ1อนกัน จึงสมควรให1มีการนํามารวมกันเปGน 1 รายวิชา  
2.2 ให1มีการเพ่ิมรายวิชาใหม2ๆ ท่ีตอบสนองต2อยุคโลกาภิวัฒน การเปGนประชาคมอาเซียน และสะท1อน

สถานการณในปSจจุบัน 
2.3 ให1มีการเพ่ิมรายวิชาท่ีส2งเสริมให1นิสิตมีการลงพ้ืนท่ีสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนมากยิ่งข้ึน 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน   
3.1 ควรมีการเพ่ิมโครงการพัฒนาอาจารยท่ีนอกเหนือจากท่ีคณะดําเนินการ เพ่ือให1สามารถตอบโจทยการ

พัฒนาอาจารยได1ตรงตามสาขาวิชามากยิ่งข้ึน 
  



๔๕ 

 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี ๑ : __________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี ๒ : __________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี ๓ : __________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี ๔ : __________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี ๕ : __________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน1าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : _______________________________ 
 
 
                                                


