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คํานํา 
 

 คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดําเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1910/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ลงวันที่  
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 
 1.  ดร.พินิจ  ดวงจินดา  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  จันทกึ   กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  เขยีวมั่ง กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 4.  นางอรพร  สดใส  เลขานุการ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์การประเมิน  
CUPT QA และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ จุดแข็ง  
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาคณุภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 6 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และได้เสนอผล 
การประเมิน พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
                      (ดร.พินิจ  ดวงจินดา)             
                       ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  จันทึก)             
           กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  เขียวมั่ง)             
    กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
                                                                                 (นางอรพร  สดใส) 
                                                                                      เลขานุการ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 
 ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ ์CUPT QA 13 ตัวบ่งช้ีหลัก 
และ 4 ตัวบ่งช้ีเลือก ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ  3.24  โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งช้ีดังน้ี 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA 
 ผลการประเมินทั้ง 13 ตัวบง่ชี้หลัก ปรากฏว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับ  3.31   

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า มี  5  ตัวบ่งช้ี ที่อยู่ในระดับ  4  ได้แก่ 
 C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารคณะ 

C.9 ผลการบรหิารและจัดการของผู้บริหารคณะ 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า มี  7  ตัวบ่งช้ี ที่อยู่ในระดับ  3  ได้แก่ 
  C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

C.3 คุณภาพบัณฑิต  
C.4 ผลงานของผู้เรียน 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.11 ข้อมลูป้อนกลับจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า มี  1  ตัวบ่งช้ี ที่อยู่ในระดับ  2  ได้แก่  
  C.2 การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  

ผลการประเมินทั้ง 4 ตัวบ่งชี้เลือก ปรากฏว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับ  3  
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า มี  2  ตัวบ่งช้ี ที่อยู่ในระดับ  4  ได้แก่  

S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี ปรากฏว่า มี  2  ตัวบ่งช้ี ที่อยู่ในระดับ  2  ได้แก่ 
  S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of  

International students 
  S.3 Green University 
จุดแข็ง 

1. เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาขนาดใหญ ่และมีภาคีเครอืข่ายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในแขนงรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออก 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีความเป็นสากล มีธรรมาภิบาล และตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการประจําคณะ ส่วนใหญ่เป็นนักบริหารมืออาชีพ 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

4. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของสังคมและมีการบริหารที่มีความยืดหยุ่นต่อผู้เรียน 
5. อาจารย์ศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากภายนอกและได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเพ่ิมขึ้น  

รวมทั้งมีผลงานวิชาการมีการเผยแพร่ในระดับชาติ/ นานาชาติ และบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้  
6. ผลงานทางวิชาการแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
7. ระบบและกลไกที่สนับสนุนการทํางานอย่างมีธรรมาภิบาล และมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ครอบคลุมทุกภาคส่วน นําไปสู่วิสัยทัศน์ทีจ่ะเป็นขุมปัญญาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร และ 
กฎหมายแห่งภาคตะวันออก ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

8. ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มี 
ความก้าวหน้าในสายที่รับผิดชอบ 

9. การบริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนมีความต่อเน่ือง และบูรณาการกับการวิจัย 
และการเรียนการสอน 
 
เรื่องทีส่ามารถปรับปรงุได้ 

1. การเตรียมการเพ่ือหาแนวทางรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากที่พ่ึงพิงเงินรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาเป็นส่วนใหญใ่นการบริหาร และจาํนวนนิสิตที่ลดลงตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

2. สร้างเครือขา่ยทางวิชาการและการบริหารเพ่ือให้มีคู่เทียบในการจัดการศึกษาในสาขาที่ใกล้เคียง 
ให้มีคุณภาพ 

3. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับความเป็นสากล จํานวนนิสิต
แลกเปลี่ยน จาํนวนนิสิตต่างชาติ 

4. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับทิศทางที่มุ่งไปสู่ความย่ังยืน  
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ีอเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

5. แนวทางและกลไกในการรกัษาอัตราการคงอยู่ของนิสิตให้สูงขึ้น และการกําหนดเป้าหมาย การได้ 
งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะ 

6. การแนะแนวทิศทางในการเรียนและการทํางานในอนาคตของนิสิตต้ังแต่ปี 1 และจดัหลักสูตร 
ที่เสริมทกัษะฝกึงานหรือสหกิจศึกษา รวมถึงเสริมทักษะภาษาและทักษะสากล ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ขยายผลต่อยอดจากผลงานวิชาการ 

7. เพ่ิมช่องทางในการสนับสนุนโครงการกิจกรรมของผู้เรยีนที่ตอบสนองสังคม ชุมชน และหน่วยงาน 
รวมถึงจํานวนตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิอาจารย์ และวิชาชีพสําหรับบุคลากรสายสนันสนุน 

8. เปรียบเทียบเป้าหมายผลงานวิชาการและงานวิจัยกับคู่เทียบที่ใกล้เคียงกันหรือเกณฑ์ที่คณะพัฒนาข้ึน 
9. ระบบติดตามและประเมินคุณภาพการสอนให้ทั่วถึง และนําข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมา

ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
10. เพ่ิมการบริการวิชาการ ขยายเครือข่ายไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่อย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณาจารย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทกุหลักสูตร 
11. ประยุกต์การถ่ายทอดองค์ความรู้รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ผ่านศิลปะ 

และวัฒนธรรมในชุมชน 
12. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะ 
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2. รายนามคณะผูป้ระเมิน 
1.  ดร.พินิจ  ดวงจินดา    ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  จันทกึ  กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  เขยีวมั่ง  กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
4.  นางอรพร  สดใส     เลขานุการ 
 

3. บทนาํ 
3.1 ประวัติความเป็นมา 

 พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดต้ังภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (มศว. บางแสน) ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้รับ
การยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
         พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา 
ภาควิชารัฐศาสตร์อยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สําหรับภาควิชานิติศาสตร์ถูกจัดต้ังขึ้นใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้ังแต่ พ.ศ. 2544 จนกระทั่ง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย
บูรพาจึงได้สถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขึ้น โดยรวมภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์เข้าไว้
ด้วยกันในสังกัด 
 ส่วนภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดต้ังเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงภาควิชา  
เมื่อวันที่ 23 มนีาคม พ.ศ. 2555 
 
4. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามตัวบ่งชี้หลัก และตัวบ่งชี้เลือก 

รายงานฉบับน้ีแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ 6 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานผลการประเมิน 
ระดับคณะน้ีต้ังอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จดัเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร  
ณ สถานที่ดําเนินงาน และการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และผูใ้ช้
บัณฑิต การประเมินน้ีดําเนินการภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
ระดับคณะ ด้วยตัวบ่งช้ีหลัก 13 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเลือกอย่างน้อย 4 ตัวบ่งช้ี ซึ่งประเมินด้วยระดับ 7 ระดับ 
โดยผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีหลัก และตัวบ่งช้ีเลือก มีดังน้ี 
 

ตัวบ่งชี ้ ระดับ 
ตัวบ่งชี้หลัก 
 C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3 
C.2 การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 2 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 3 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 4 
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 3 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4 
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5. จุดแข็ง และเรื่องทีส่ามารถปรับปรุงได้ 
  คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรไ์ด้ดําเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ด้วยโครงร่างองค์กร ตัวบ่งช้ีหลัก 13 ตัวบ่งช้ี และ ตัวบ่งช้ีเลือก
อย่างน้อย 4 ตัวบ่งช้ี โดยผลการดําเนินงานของคณะ และจดุแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ ดังน้ี 
 

รายการ จุดแข็ง เรื่องทีส่ามารถปรับปรงุได้ 
P.1 ลักษณะขององค์กร - เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาขนาด

ใหญ ่และมีภาคีเครือข่ายของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในแขนงรฐัศาสตร์
และนิติศาสตรใ์นภูมิภาคตะวันออก 
- ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ก้าวไกล และมี
ความเป็นสากล 

- 

P.2 สภาวการณ์ของ
องค์กร 

- หลักสูตรยังเป็นที่ต้องการของสังคม
และมีการบริหารท่ีมีความยืดหยุ่นต่อ
ผู้เรียน 
- มีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเป็น
กรรมการประจําคณะ ส่วนใหญ่เป็น 
นักบริหารมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

- การเตรียมการเพ่ือหาแนวทางรองรับ
ความเสี่ยงที่เกิดจาที่พ่ึงพิงเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นส่วนใหญใ่น
การบริหาร และจํานวนนิสิตที่ลดลงตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย 
- สร้างเครือข่ายทางวิชาการและการ
บริหารเพ่ือให้มีคู่เทียบในการจัดการศึกษา
ในสาขาที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพ 
 
 
 

     C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ 4 
     C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 4 
C.9 ผลการบรหิารและจัดการของผู้บริหารคณะ 4 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 4 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 4 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม 3 
ตัวบ่งชี้เลือก 
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4 
S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of  
     international students 

2 

S.3 Green University 2 
S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 4 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องทีส่ามารถปรับปรงุได้ 
ตัวบ่งชี้หลัก 
C.1 การรับและการ
สําเร็จการศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา   

- แผนการรับนิสิตที่ตอบสนองความ
ต้องการอย่างหลากหลาย 
- การประชาสัมพันธ์กระบวนการรับ
และเผยแพร่หลักสูตรอย่างทั่วถึง 

- แนวทางและกลไกในการรักษาอัตรา 
การคงอยู่ของนิสิตให้สูงขึ้น  

C.2 การได้งานทํา 
ของบัณฑิต หรือการใช้
ประโยชน์ใน  
การประกอบวิชาชีพ  

- - การกําหนดเป้าหมายการได้งานทํา 
ของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ใน  
การประกอบวิชาชีพ เพ่ือสะท้อนผล 
การดําเนินงานของคณะ 
- การแนะแนวทิศทางในการเรียนและ 
การทํางานในอนาคตของนิสิตต้ังแต่ปี 1 
- จัดหลักสูตรที่เสริมทกัษะฝกึงานหรือ  
สหกิจศึกษา 

C.3 คุณภาพบัณฑิต  - บัณฑิตเป็นทีย่อมรับของประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความอดทน 
อดกลั้น สามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์การได้เป็นอย่างดี 
ไม่แตกต่างกับสถาบันการศึกษาช้ันนํา
อ่ืน 
- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาํนวนหน่ึง
สามารถสอบผา่นหลักสูตรอบรมเนติ
บัณฑิตไทย 

- เสรมิทักษะภาษาและทักษะสากล 

C.4 ผลงานของผู้เรียน - ผลงานนิสิตเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
- มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล 
ต่อยอดจากผลงานวิชาการ 
- เพ่ิมช่องทางในการสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมของผู้เรียนที่ตอบสนองสังคม 
ชุมชน และหน่วยงาน 

C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์  

- ความรู้ความสามารถของคณาจารย์
ในคณะเป็นที่ยอมรับของนิสิตและ
สังคมภายนอก 
 

- เพ่ิมจํานวนตําแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิอาจารย์ 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องทีส่ามารถปรับปรงุได้ 
C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจําและ
นักวิจัย  

- อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
เพ่ิมขึ้น 
- ผลงานวิชาการมีการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติและบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
- มีการผลิตผลงานทางวิชาการแบบ
บูรณาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

- เปรียบเทียบเป้าหมายผลงานวิชาการ
และงานวิจัยกับคู่เทียบที่ใกลเ้คียงกัน 
หรือเกณฑ์ที่คณะพัฒนาขึ้น 

C.7 การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตร 

- หลักสูตรเป็นที่ยอมรับและน่าเช่ือถือ
ตรงกับความต้องการของสังคม 

- ระบบติดตามและประเมินคุณภาพ 
การสอนให้ทั่วถึง 

C.8 การบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

- - 

     C.8.1 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการประจําคณะ 

- ระบบและกลไกที่สนับสนุน 
การทํางานอย่างมีธรรมาภิบาล 
- มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

- 

     C.8.2 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ 

- วิสัยทัศน์ และมีธรรมาภิบาล รวมถึง
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- 

C.9 ผลการบรหิารและ
จัดการของผู้บริหารคณะ 

- ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ของคณะนําไปสู่วิสัยทัศน์ทีจ่ะเป็นขุม
ปัญญาด้านการเมือง การปกครอง  
การบริหาร และกฎหมายแห่ง 
ภาคตะวันออก ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

- บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินให้
สอดคล้องกับรายได้และรายจ่ายที่จะ
เกิดขึ้น  

C.10 บุคลากรได้รับ 
การพัฒนา 

- ระบบและกลไกในการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าใน 
สายงานที่รับผิดชอบ 

- เพ่ิมจํานวนตําแหน่งทางวิชาการสําหรับ
อาจารย์และวิชาชีพสําหรับบุคลากร
สายสนันสนุน 

C.11 ข้อมลูป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - นําข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสียมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
- ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะ 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องทีส่ามารถปรับปรงุได้ 
C.12 การบริการวิชาการ
แก่สังคมของคณะ 

- การบริการวิชาการตอบโจทย์ความ
ต้องการของชุมชน และมคีวามต่อเน่ือง 
- การบริการวิชาการแก่สังคม มีการ 
บูรณาการกับการวิจัยและการเรียน 
การสอน 

- เพ่ิมการบริการวิชาการ ขยายเครือข่าย
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่อย่างต่อเน่ือง 
- ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบริการ
วิชาการของคณาจารย์ให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

C.13 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - ประยุกต์การถ่ายทอดองค์ความรู้
รัฐศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ผ่านศิลปะและวัฒนธรรมใน
ชุมชน 

ตัวบ่งชี้เลือก 
S.1 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

- ศักยภาพในการหาทุนวิจัยจาก
ภายนอก 
- มแีนวโน้มเงินสนับสนุนงานวิจัย 
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

- ส่งเสริมระบบและกลไกในการมีส่วนร่วม
ในการวิจัยของคณาจารย์ให้ทัว่ถึงและ
ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

S.2 Student Mobility - 
Inbound/outbound, 
part - time/full –  
time of international 
students 

- - กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทาง
การดําเนินการเกี่ยวกับความเป็นสากล 
จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยน จํานวนนิสิต
ต่างชาติ 

S.3 Green University - - กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทาง
การดําเนินการเกี่ยวกับทิศทางที่มุ่งไปสู่
ความย่ังยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพ่ีอเป็นมหาวิทยาลัย    
สีเขียว 

S.4 การดําเนินการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- นําหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการของคณะนําไปสู่วิสัยทัศน์ 
ที่จะเป็นขุมปัญญาด้านการเมือง  
การปกครอง การบริหาร และกฎหมาย 
แห่งภาคตะวันออก ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
- มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

- 
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ผู้จัดทํารายงาน นางอรพร  สดใส 
วันที่  6 – 7  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

  
 (ดร.พินิจ  ดวงจินดา) 
   ประธานกรรมการ 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  จันทกึ) 
        กรรมการ 

 
 

 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  เขียวมั่ง) 

กรรมการ 
 
 
 

      (นางอรพร  สดใส) 
          เลขานุการ 
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ภาคผนวก 
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1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
2. ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 
 
 
 
3. กําหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์
 
 
 
4. ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


