
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานคณบดี    

  
 

  ประจําปกีารศกึษา ๒๕๕๕ 
(๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖) 

 
 

โดย 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สําหรับหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   

  
 
 

เสนอต่อ 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 

วันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 



D/CAR/สํานักงานคณบดี                                                                                                      หน้า ๑ 
 

คํานํา 
 

 สํานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาํหรับหน่วยงานภายใน 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประกอบด้วย 
  ๑.  ดร.กนก  พานทอง   ประธานกรรมการ 
  ๒.  อาจารย์สรยิา  วิริโยสุทธิกุล   กรรมการ 
  ๓.  อาจารย์ชัยณรงค์  เครือนวน กรรมการและเลขานุการ 
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน 
ของสํานักงานคณบดี คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิถนุายน ๒๕๕๕ –  
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ตามตัวบ่งช้ี และเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 
ของสํานักงานคณบดี คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ประเด็น
เร่งด่วนในการพัฒนาข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ แต่ละมาตรฐานตัวบ่งช้ี และให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาคณุภาพการศึกษาสํานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ต่อไป 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้เสนอผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดทํารายงาน 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณบดี เสนอต่อคณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
      ......................................................................                               ..................................................................... 
                   (ดร.กนก  พานทอง)                 (อาจารย์สริยา  วิริโยสุทธิกุล) 
ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

........................................................................... 
(อาจารย์ชัยณรงค์  เครือนวน) 

กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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สารบัญ 
                         

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

 
๗ 

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

 ๑.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
๒.  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานคณบดี  
๓.  ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานคณบดี  
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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
 

    ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลการดําเนินงานของสํานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (๔.๓๓ คะแนน) โดยพิจารณาแยกตามประเภท ดังน้ี 
 
   จุดเด่น 

๑.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีปรัชญา ปณิธาน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง 

๒.  มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตอย่างต่อเน่ืองและกิจกรรมเหล่าน้ันสอดคล้องกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.  ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ให้ดําเนินการตามแผนและเป้าหมายที่กําหนด 
  
 จุดที่ควรพฒันา 

๑.  ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานพัฒนาและทบทวนแผนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
๒.  ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และระบุกลยุทธ์ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
๓.  ควรนําผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมไปปรับปรุงแผนหรือ 

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานิสิต 
 ๔. เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาอาจจะต้องกําหนดให้ผู้บริหาร
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ร่วมกําหนด
เอาไว้ 
 ๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)       
ควรเชิญบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นทางวิชาการและการวิจัยมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
 ๖. ควรมีการนําเอาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง/ หนุน/ เสริมการทํางาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
  ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา 

๑.  สร้างความตระหนักร่วม/ แรงจูงใจให้แก่บุคลากรในคณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์เก่ียวกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม/ บทบาทในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหน่วยงานภายใน คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ประเมินสาํนักงานคณบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
ตาราง ป.๑  ผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมายของ
สํานักงานคณบดี

ผลการดําเนินงานของกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
    =  บรรลุ 

X  =  ไม่บรรลุ 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ของสํานักงานคณบดี 

 
คะแนน 

การประเมิน 
โดยกรรมการ 

หมายเหตุ 
ของกรรมการ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือ สัดส่วน)ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ๘ ข้อ ๘ ข้อ  ๕ ๕ 
ผ่านทั้งหมด..๘..ข้อ 

(๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗  
และ ๘) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๖ ข้อ ๖ ข้อ  ๔ ๔ ผ่านทั้งหมด..๖..ข้อ 
(๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖) 

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ  ๕ ๕ ผ่านทั้งหมด..๗..ข้อ 
(๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ๕ ข้อ ๒ ข้อ X ๕ ๒ ผ่านทั้งหมด..๒..ข้อ 
(๑ และ ๒) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ๕ ข้อ ใช้คะแนนของมหาวิทยาลัยบูรพา  ๕ ๕ ผ่านทั้งหมด..5..ข้อ 
(๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ๖ ข้อ ๖ ข้อ  ๕ ๕ ผ่านทั้งหมด..๖..ข้อ 
(๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ  ๕ ๕ ผ่านทั้งหมด..๗..ข้อ 
(๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗) 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมายของ
สํานักงานคณบดี

ผลการดําเนินงานของกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
    =  บรรลุ 

X  =  ไม่บรรลุ 

คะแนน 
การประเมินตนเอง 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ของสํานักงานคณบดี 

 
คะแนน 

การประเมิน 
โดยกรรมการ 

หมายเหตุ 
ของกรรมการ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือ สัดส่วน)ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ๙ ข้อ ๘ ข้อ X ๔ ๔ 
ผ่านทั้งหมด..๘..ข้อ 

(๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗  
และ ๘) 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ ๔.๓๓  
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ตาราง ป.๒  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 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

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ ๑ ๕ การดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก - 
องค์ประกอบที่ ๓ ๔ การดําเนินงานอยู่ในระดับดี - 
องค์ประกอบที่ ๗ ๔ การดําเนินงานอยู่ในระดับดี - 
องค์ประกอบที่ ๘  ๕ การดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก - 
องค์ประกอบที่ ๙ ๔ การดําเนินงานอยู่ในระดับดี - 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

๔.๓๓ การดําเนินงานระดับดี - 
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จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพัฒนา และข้อเสนอแนะของ 
แต่ละองค์ประกอบ 
  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหน่วยงานภายใน คณะรฐัศาสตร์
และนิติศาสตร ์มีความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ดังน้ี 
 
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
๑. มีปรัชญา ปณิธาน แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถนําไปประยุกต์ 
ใช้ได้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง 

- 

 
จุดที่ควรพฒันา แนวทางพฒันา 

๑. ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานพัฒนาและทบทวน
แผนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

๑. จัดประชุมเพ่ือทบทวนแผน ฯ อย่างต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ 

๒. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
และระบุกลยุทธ์ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- 

 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
๑. มีบุคลากรที่พร้อมสําหรบัการพัฒนานิสิต 
 

๑. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลาการให้มีความพร้อมย่ิงขึ้น 

๒. มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตอย่างต่อเน่ือง
และกิจกรรมเหล่าน้ันสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- 

๓ . มีการเปิดโอกาสให้นิสิตเป็นผู้ ดําเนินการจัด
โครงการกิจกรรม ในและเข้ามาส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่และมีงบประมาณที่
เพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานิสิต 

- 
 
 

 
จุดที่ควรพฒันา แนวทางพฒันา 

๑ . ควร นํ าผลการป ระ เมิ น ความสํ า เร็ จต าม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
นิสิต 
 

๑. จัดประชุมเพ่ือทบทวนการดําเนินกิจกรรมใน 
แต่ละคร้ัง 
๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและ 
นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานิสิต 



D/CAR/สํานักงานคณบดี                                                                                                      หน้า ๘ 
 

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
๑. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์และมีความมุง่มั่นใน
การบริหารจัดการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้
ดําเนินการตามแผนและเป้าหมายที่กําหนด 

- 

 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางพฒันา 
๑ .  เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อาจจะต้องกําหนดให้
ผู้บริหารคณะฯ มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ร่วมกําหนดเอาไว้ 

๑. จัดทําแบบประเมินตนเองเพ่ือให้ผู้บริหารคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทําการประเมินตนเอง 

๒.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ควร
จะเชิญบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการและการ
วิจัยมาถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากรในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๒. การแสวงหา/จัดอบรมเพ่ือให้ผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่ มี ผลงาน ดี เด่นทาง
วิชาการและการวิจัยมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่
บุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงนิและงบประมาณ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
๑. มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณ 
ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารงานของ
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
 

๑. เพ่ือให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินและ
งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรให้ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับการเงินที่บางคร้ังอาจมีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบให้แก่บุคลากรได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง 

 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
๑. ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้
ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

- 

 

จุดที่ควรพฒันา แนวทางพฒันา 
๑ . ส ร้ า งแ รงจู ง ใจ ให้ บุ ค ล าก รสน ใจ และ ให้
ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเสมือน
หน่ึงเป็นงานประจํา 

๑. การกําหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาความดีความชอบ 

๒. ควรมีการนําเอาผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุง/ หนุน/ เสริมการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

๓. แสวงหาแนวทาง/ ช่องทางเพ่ือประสานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับการการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
๑.  รายงานการประเมินตนเองควรเขียนให้เป็นรูปธรรม โดยการยกตัวอย่างโครงการ/ กิจกรรม 

ที่ทางสํานักงานคณบดีได้ดําเนินการนํามาประกอบการเขียนรายงาน 
๒.  กิจกรรมต่าง ๆ ที่ยกขึ้นมาประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสํานักงานคณบดี 

ควรระบุวันเวลา/ สถานที่และรายละเอียด (แบบคร่าว ๆ) ประกอบการอธิบาย 
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ภาคผนวก 
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 ๑.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาํหรับหน่วยงานภายใน  
               คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๒.  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานคณบดี 
 ๓.  ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานคณบดี 
 


