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ค าน า 
 

 ส านักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0034/ 2553  เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ประกอบด้วย 
 1.  อาจารย์ชิตาพร พิศยบุตร โต๊ะวิเสษกุล  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.  ผศ.ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.  อาจารย์สกฤติ  อิสริยานนท์ อนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 4.  นางอรพร  สดใส เลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการด าเนินงานของ  
ส านักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปีการศึกษา 2552 ตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และของส านักงานคณบดี รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการ
พัฒนา/ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณบดตี่อไป 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของส านักงานคณบดี ในวันที่  18  มิถุนายน  2553 และได้เสนอผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณบดี เสนอต่อคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
                                                                                               (อาจารย์ชิตาพร  พิศลยบุตร  โต๊ะวิเศษกุล) 
                                                                                       ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
                                                                                                        (ผศ.ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์) 
                                                                                          กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
                                                                                                           (อาจารย์สกฤติ  อิสริยานนท์) 
                                                                                          อนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
                                                                                                               (นางอรพร  สดใส) 
                                                                                          เลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ในปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2553) ผลการด าเนินงานของส านักงานคณบดี 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.73 โดยพิจารณา
แยกตามประเภท ดังนี้ 
 1. พิจารณาตามพันธกิจของส านักงานคณบดี พบว่า ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
การด าเนินการ อยู่ในระดับดี ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 ด้านการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีมาก  
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.63 ด้านการเงินและงบประมาณ อยู่ในระดับดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 และด้าน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ส าหรับภาพรวม 
อยู่ในระดับดีมาก 2.73 
 2. พิจารณาตามมาตรฐานอุดมศึกษา พบว่า มาตรฐานที่ 2 ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา อยู่ในระดับดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.79 มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐาน 
ความรู้ ฯ อยู่ในระดับพอใช้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส าหรับภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 
2.73 
 3. พิจารณาตาม Balance Score Card พบว่า มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับ
ดี ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 มุมมองด้านกระบวนการภายใน อยู่ในระดับดี ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.75 มุมมองด้าน
การเงิน อยู่ในระดับดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม อยู่ในระดับ 
ดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.67 ทั้ง 4 มุมมองโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.73 
   
 จุดเด่น 
 - 
 
 ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาส่วนงาน 
 1.  คณะ ฯ ควรจัดท าแผนในลักษณะที่เป็นการด าเนินงานในกิจกรรมกว้าง ๆ ซึ่งสามารถใช้อ้างอิง 
กับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือสามารถอ้างอิงกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ได้ 
 2.  คณะ ฯ ควรลงทุนในการจัดท าระบบฐานข้อมูลให้เป็นสากล 
  3.  คณะ ฯ ควรแต่งตั้งที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนของคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ เพื่อให้
ค าปรึกษาในการด าเนินงานของคณะ ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4.  คณะ ฯ ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลายและสนับสนุนให้น าไป
ประกวดในงานวิชาการต่าง ๆ 
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 5.  คณะ ฯ ควรก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมหรือโครงการอย่างชัดเจน และผู้บังคับบัญชา 
ควรติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
 6.  คณะ ฯ ควรจัดท าระบบ 5 ส อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีความเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางใน 
การปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี  1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  - 1. ให้คณะกรรมการ ฯ จัดท าแผนเขียนแผนใน

ลักษณะที่เป็นการด าเนินงานในกิจกรรมกว้าง ๆ  
ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือสามารถอ้างอิงกับกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย ฯ ได้ 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. ขาดเอกสารหลักฐานประกอบการอ้างอิงท าให้ผล
ระดับคะแนนไม่เป็นไปในทิศทางที่ควรเป็น 

1. มีการด าเนินการจริง แต่ขาดเอกสารหลักฐานอ้างอิง
เพื่อประกอบการพิจารณา หากหาเอกสารมา
ประกอบการอ้างอิงได้จะสามารถยกระดับคะแนน
เพิ่มขึ้นได้ 

 
องค์ประกอบท่ี  7   การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  - 1. องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 คณะ ฯ ควรลงทุน

ในการจัดท าระบบฐานข้อมูลให้เป็นสากล เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจทั้งของผู้บริหารและ
เป็นข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย 

 2. องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 คณะ ฯ ควรแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ เพื่อให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน 
ของคณะ ฯ  
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3. องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 คณะ ฯ ควรส่งเสริม
ให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลายและ
สนับสนุนให้น าไปประกวดในงานวิชาการ โดยเสริม
แรงจูงใจในการก าหนดรางวัลหรือค่าตอบแทน
ส าหรับผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. องค์ประกอบที่ 7 ส่วนใหญ่มีการด าเนินงานใน
ลักษณะของกระบวนการ แต่มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน จึงท าให้การด าเนินการ 
ไม่เป็นไปตามกระบวนการตามที่ก าหนดไว้ 

1. คณะ ฯ ควรก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมหรือ
โครงการอย่างชัดเจน และผู้บังคับบัญชาควรติดตาม
ผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบท่ี  8    การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  - 1. คณะ ฯ ควรจัดท าคู่มือการด าเนินงานเกี่ยวกับการ

เบิกจ่ายเงินพร้อมระเบียบต่าง ๆ และควรจัดการอบรม
ในเร่ืองที่บุคลากรต้องด าเนินการเกี่ยวกับการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1.  - 1.  - 
 
องค์ประกอบท่ี  9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  - 1. คณะ ฯ ควรสร้างนวัตกรรมด้านการประกัน

คุณภาพหรือแนวปฏิบัติที่ดี โดยสนับสนุนให้ศึกษา 
ดูงานจากหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จดังกล่าว  
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
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จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
1.  - 1.  - 
 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 1.   คณะ ฯ ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบให้บุคลากรจัดท าเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มในเร่ืองต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 2.  คณะ ฯ ควรจัดท าระบบ 5 ส อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นหา 
เอกสารอย่างสะดวก รวดเร็วทันต่อการใช้งาน 
 3.  คณะ ฯ ควรสร้างทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก 
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 1.  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.  ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
 3.  หลักฐานและสถิติต่าง ๆ 
 4.  บันทึกภาคสนาม 
 5.  ภาพกิจกรรมการประเมิน 
 6.  ข้อมูลอื่น ๆ 
 








