
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชานิติศาสตร์    

  
 

  ประจําปกีารศกึษา ๒๕๕๕ 
(๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖) 

 
 

โดย 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สําหรับหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   

  
 
 

เสนอต่อ 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 

วันที่  ๓  มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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คํานํา 
 

 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาํหรับหน่วยงานภายใน 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประกอบด้วย 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  ประธานกรรมการ 
  ๒.  ดร.สกฤติ  อิสริยานนท์   กรรมการ 
  ๓.  นางอรพร  สดใส กรรมการและเลขานุการ 
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน 
ของภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มถิุนายน ๒๕๕๕ –  
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ตามตัวบ่งช้ี และเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 
ของภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 
 ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ แต่ละมาตรฐานตัวบ่งช้ี  
และใหข้้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร ์ต่อไป 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร ์ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร ์ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้เสนอผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ พรอ้มทั้งจัดทํา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชานิติศาสตร์ เสนอต่อคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
      ......................................................................                               ..................................................................... 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จรติควร)                       (ดร.สกฤติ  อิสริยานนท์) 
ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

........................................................................... 
(นางอรพร  สดใส) 

กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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สารบญั 
                         

 หน้า 
คํานํา  ..................................................................................................................................................... ๑ 
สารบัญ.................................................................................................................................................. ๒ 
บทสรุปสําหรบัผู้บริหาร......................................................................................................................... ๓ 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชานิติศาสตร์ (ตาราง ป.๑ – ป.๒)............................. ๔   
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
ของแต่ละองค์ประกอบ......................................................................................................................... 

 
๗ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง........................................................ ๙ 
ภาคผนวก  

๑.   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหน่วยงาน 
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

๒.  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชานิติศาสตร์  
๓.  ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชานิติศาสตร์  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D/CAR/ภาควชิานิติศาสตร์                                                                                                                             หนา้	๓	
 

 
บทสรปุสําหรบัผูบ้รหิาร 

 
    ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลการดําเนินงานของภาควิชานิติศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (๓.๒๐ คะแนน) โดยมีประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาดังน้ี    

๑.   ควรมีกลไกในการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้อาจารย์พัฒนาตนเองทั้งคุณวุฒิ 
และตําแหน่งทางวิชาการ  

๒.   ควรกระตุ้นคณาจารย์จัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๕ ใหค้รบทุกรายวิชา รวมทั้งคณะกรรมการ 
รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํา มคอ.๗ 

๓.   คณาจารย์ยังมีการทําวิจัยน้อย จึงควรส่งเสริมให้มีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยหรือทําวิจัยกลุ่ม  
โดยสนับสนุนงบประมาณการวิจัยอย่างเหมาะสม 

๔.   ควรมีการบูรณาการและการประเมินผลสาํเร็จของงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ประเมินภาควิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
ตาราง ป.๑  ผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ตัวบ่งชี ้
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ของภาควิชา 

  ผลการดาํเนนิงาน 
ของกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

    =  บรรล ุ
X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน 
การประเมิน 

ตนเอง 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ของภาควิชา 

คะแนน 
การประเมิน 
โดยกรรมการ 

หมายเหต ุ
ของกรรมการ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือ สัดสว่น) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๔ ข้อ ๒ ข้อ X ๔ ๒ ผ่านทั้งหมด..๒..ข้อ 
(ข้อ ๑ และ ๒) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  ร้อยละ ๐.๕ 
๑×๑๐๐ ๐.๓๗ 

X ๐.๓๗ ๐.๓๗  
๒๒.๕  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ร้อยละ ๐.๕ 
๐ ๐ 

X ๐ ๐  
  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ๗ ข้อ ๕ ข้อ X ๕ ๔ ผ่านทั้งหมด..๕..ข้อ 
(ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ๗ ข้อ     อ้างอิงมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ๗ ข้อ ๔ ข้อ X ๔ ๓ ผ่านทั้งหมด..๔..ข้อ 
(ข้อ ๑, ๓, ๔ และ ๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ๕ ข้อ ๕ ข้อ  ๔ ๔ ผ่านทั้งหมด..๕..ข้อ 
(ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕) 
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ตัวบ่งชี ้
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ของภาควิชา 

  ผลการดาํเนนิงาน 
ของกรรมการ บรรลเุปา้หมาย 

    =  บรรล ุ
X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน 
การประเมิน 

ตนเอง 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ของภาควิชา 

คะแนน 
การประเมิน 
โดยกรรมการ 

หมายเหต ุ
ของกรรมการ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือ สัดสว่น) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ ๕ ข้อ ๕ ข้อ  ๕ ๕ ผ่านทั้งหมด..๕..ข้อ 
(ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ  ๕ ๕ 
ผ่านทั้งหมด..๗..ข้อ 

(ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖  
และ ๗)  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ๖ ข้อ ๕ ข้อ X ๕ ๔ ผ่านทั้งหมด..๕..ข้อ 
   (ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕)  

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๗ ข้อ ๖ ข้อ X ๔ ๔ ผ่านทั้งหมด..๖..ข้อ 
(ข้อ ๑, ๓ ๔, ๕, ๖ และ ๗) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ๕ ข้อ  ๕ ข้อ  ๔ ๔ ผ่านทั้งหมด..๕..ข้อ 
 (ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ๒.๑๕ คะแนน 
๑,๑๗๒,๕๐๐ 

๕๔,๕๓๔.๘๘  ๓.๖๔ ๓.๖๔  
๒๑.๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๔ ข้อ ๒ ข้อ X ๓ ๒ ผ่านทั้งหมด..๒..ข้อ  
(ข้อ ๑ และ ๒) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ๔ ข้อ ๓ ข้อ X ๔ ๓ ผ่านทั้งหมด..๓..ข้อ  
(ข้อ ๑, ๒ และ ๓) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ๔ ข้อ ๔ ข้อ  ๕ ๔ ผ่านทั้งหมด..๔..ข้อ 
(ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ )  

เฉลี่ยคะแนนรวมทกุตัวบ่งชี ้ ๓.๗๓ ๓.๒๐  
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ตาราง ป.๒  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ 
 

องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๐ – ๑.๕๐  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐  การดําเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐  การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ ๒ ๒.๖๒ พอใช้  
องค์ประกอบที่ ๓ ๔.๕๐ ดี  
องค์ประกอบที่ ๔ ๓.๘๘ ดี  
องค์ประกอบที่ ๕  ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง  
องค์ประกอบที่ ๖ ๔.๐๐ ดี  

เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี ้
ของทุกองคป์ระกอบ 

๓.๒๐ พอใช ้  
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จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา และข้อเสนอแนะของ 
แต่ละองค์ประกอบ 
  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร ์มีความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ดังน้ี 
 
องคป์ระกอบที่ ๒ การเรียนการสอน 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

 
จุดทีค่วรพฒันา แนวทางพฒันา 

๑. คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการน้อย 
 

๑. จัดโครงการการเตรียมความพร้อมในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

๒. คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกน้อย (ปริญญาเอก  
๑ คน ปรญิญาโท ๒๒.๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔) 
 

๒. ควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์ให้ศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาเอกอย่างชัดเจน และมีการติดตาม
ให้เป็นไปตามแผน 

๓. มคอ.๓ และ มคอ.๕ ยังมไีม่ครบทุกรายวิชา 
รวมทั้ง มคอ.๗  

๓. ควรกระตุ้นให้คณาจารย์จดัทํา มคอ.๓ และ 
มคอ. ๕ ให้ครบทุกรายวิชา และผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดทํา มคอ.๗ ให้ครบทุกหลักสูตร  

๔. ยังไม่มีคณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ๔. ควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์ให้เข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ และมีการติดตามให้เป็นไปตามแผน 
รวมทั้งจัดกิจกรรม เช่น ให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เห็นผลงานอย่างชัดเจน 

 
องคป์ระกอบที่ ๓ กิจกรรมการพฒันานสิติ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

 
จุดทีค่วรพฒันา แนวทางพฒันา 

๑. มีสมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ แต่ยังขาด 
การดําเนินกิจกรรมร่วมกับภาควิชา ฯ อย่างต่อเน่ือง 
 

๑. สนับสนุนให้สมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ได้ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
และวิชาการกับภาควิชา ฯ อย่างต่อเน่ืองและเป็น
รูปธรรมมากข้ึน รวมทั้งให้นิสิตปัจจุบันมีสว่นร่วมกับ
กิจกรรมดังกลา่วด้วย 

๒. ขาดการนําผลการประเมนิผลสําเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจรรมพัฒนานิสิต 
ไปปรับปรุง 

๒. ควรนําผลการประเมินผลสําเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ของแผนไปปรับปรุงการจัดกิจรรม
พัฒนานิสิต 
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องคป์ระกอบที่ ๔ การวิจัย 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

๑. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยสูง ๑. ควรพัฒนาไปสู่การเป็นหน่วยวิจัยที่เป็น 
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

๒. มีวารสารวิชาการ การเมือง การบริหาร และ
กฎหมายที่ได้รับการยอมรับ 

๒.ควรมีการพัฒนาวารสารไปสู่ระดับนานาชาติ  
ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
จุดทีค่วรพฒันา แนวทางพฒันา 

๑. คณาจารย์ทํางานวิจัยน้อย 
 
 

๑. กระตุ้นให้คณาจารย์เห็นประโยชน์ของการทํา
วิจัยซึ่งจะเช่ือมโยงถึงการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ต่อไป 
๒. ควรจัดสรรภาระงานสอนและการทําวิจยัให้
สอดคล้องกัน 

 
องคป์ระกอบที่ ๕ การบรกิารวิชาการแกส่ังคม 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

 
จุดทีค่วรพฒันา แนวทางพฒันา 

๑. ยังไม่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัย 

๑. ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการบูรณาการ 
งานบริการวิชาการกับงานวิจัย 

๒. ขาดการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ 
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับด้านการเรียน 
การสอนและงานวิจัย 

๒. ควรติดตามและประเมินผลสําเร็จของ 
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม 
กับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

 
องคป์ระกอบที่ ๖ การทํานบุาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

 
จุดทีค่วรพฒันา แนวทางพฒันา 

- - 
 
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง 

๑.   ควรเขียนข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมพร้อมวันที่และสถานที่จัดงานให้ชัดเจน 
๒.   ควรติดลิ้นเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการสืบค้น 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D/CAR/ภาควชิานิติศาสตร์                                                                                                                             หนา้	๑๐	
 

1.   คําสั ่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหน่วยงานภายใน 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
 ๒.  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชานิติศาสตร์ 
 ๓.  ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชานิติศาสตร์ 
 
















