
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ภาควิชานิติศาสตร์)    

 

ประจ าปีการศึกษา 2551 
(1  มิถุนายน  2551 – 31  พฤษภาคม  2552) 

 
 

โดย 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 

เสนอต่อ 
 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วันท่ี. 26..เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2552 



ค าน า 
 

 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่  0075/2552  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2552 
ประกอบด้วย 
 1.  อาจารย์กรทิพย์  ศรีเรืองเมตตา  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.  อาจารย์สกฤติ  อิสริยานนท์        กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการด าเนินงานของ  
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2551 (1  มิถุนายน  2552 – 31  
พฤษภาคม  2552) ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของ
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา/ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ในแตล่ะองค์ประกอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของภาควิชา
นิติศาสตร์ต่อไป 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของภาควิชานิติศาสตร์ วันที ่ 17  มิถุนายน  2552 และได้เสนอผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชานิติศาสตร์เสนอต่อ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
 

 
 (...............................................................................) 

                                                                                           ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                                                                                           (อาจารย์กรทิพย์  ศรีเรืองเมตตา) 

 
 

      (...............................................................................) 
                                                                                          กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

                                                                                           (อาจารย์สกฤติ  อิสริยานนท)์ 
    



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป  
 ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ได้แยกออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาอยู่ภายใต้คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ 

 1.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต  
 2.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ี

 

2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยสรุปและระบุ 
   

องค์ประกอบที ่
ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2551 

ภาควิชาประเมิน 
ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา   2551 
คณะกรรมการประเมิน 

คะแนนเต็ม 3( ) คะแนนเต็ม 3( ) 
1.  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และ
แผนงาน 

0.50 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

0.50 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

2.  การเรียนการสอน 1.83 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

1.75 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

3.  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 0.50 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

0.50 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

4.  การวิจัย 0.60 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

0.40 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

5.  การบริการทางวิชาการสู่สังคม 0.75 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

0.75 
 (ยังไม่ได้คุณภาพ) 

6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2.00 
(พอใช้) 

2.00 
(พอใช้) 

7.  การบริหารและจัดการ 1.11 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

1.11 
 (ยังไม่ได้คุณภาพ) 

8.  การเงินและงบประมาณ 1.00 
(ยังไม่ได้คุณภาพ)  

1.00 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

9.  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 1.33 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

1.33 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

ค่าเฉลี่ยรวม 9 องค์ประกอบ 1.17 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

1.12 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยสรุปมีดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 
ยืนยันตามคะแนนที่ประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ควรเขียนปณิธาน ปรัชญา วัตถุประสงค์ ให้มีความสอดคล้องกัน และสะทอ้นให้เห็นถึง
ภารกิจทั้งสี่ด้าน ในเร่ือง วิชาการและการพัฒนานิสิต การบริการวิชาการ การวิจัย และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมินและแก้ไขตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 มีการปรับคะแนนจาก 3 คะแนน เป็น 2 คะแนน เน่ืองจากไม่ครบองค์ประกอบ คือ ไม่มี
นิสิตบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าได้รับรางวัล ซึ่งส่งผลให้ต้องปรับคะแนนลงมาภายใต้เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมิน 
 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมิน 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารทางวิชาการสู่สังคม 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมิน  
 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมิน 
 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมิน 
 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาน 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมิน 
 



องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมินและแก้ไขตัวบ่งชี้ และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ควรมีการจัดการให้ความรู้นิสิตเกี่ยวกับเร่ืองการประกันคุณภาพ โดยด าเนินการเป็นรูปแบบ
ของการท ากิจกรรม โครงการที่ริเร่ิมโดยนิสิตนักศึกษา 
 

3.  ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาส่วนงาน 
 1.  ภาควิชาควรมีก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของทุกแผนงานโครงการกิจกรรมให้ชัดเจนและมีการ
สรุปในแต่ละเร่ืองว่าส าเร็จตามเป้าหมายต่าง ๆ เพียงใด โดยมีเอกสารประกอบเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน 
ต่าง ๆ และแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง 
 2.  ภาควิชาควรมีการก าหนดแผนงานการบริหารหลักสูตร และทบทวนเร่ืองการเขียนแผนการสอน
ให้สะท้อนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกันเพิ่มขึ้น 
 3.  ภาควิชาควรพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มเตมิในเร่ืองเทคนิคการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
แนวทางการวิจัยเพื่อเน้นพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.  ภาควิชาควรมีการจัดท าแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม ให้อยู่
ในรายวิชาการเรียนการสอนและการวิจัยเพิ่มขึ้น และมีการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม 
โดยมีการท าแบบประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. ที่ก าหนดรูปแบบการประเมินต้องประกอบด้วย 4 ด้าน 
 -  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 -  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 -  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 -  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 5.  ภาควิชาควรมีระบบและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าท างานวิจัยเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิจัยภายในหรือ
ภายนอกสถาบันตลอดจนส่งเสริมให้เขียนบทความทางวิชาการ 
 6.  ควรมีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โครงการด้านนี้ 
 7.  ควรมีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการประชุมคระกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้
ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวเพื่อ
น าผลการวิเคราะห์มาวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
 8.  ควรจัดท าขอบเขตงาน (Job Description) ของบุคลากรทั้งสายอาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายสนับสนุน 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตารางท่ี  ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
 
 

ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการประเมิน บรรลุ
เป้าหมาย 
 =  
บรรล ุ
X  =      

ไม่บรรล ุ

คะ
แน

นป
ระ
เม
ิน 

  

โด
ยส

่วน
งา
น 

คะ
แน

นป
ระ
เม
ิน 

  

โด
ยค

ณะ
กร
รม

กา
ร หมายเหตุ (เช่น 

เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่าง 

จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ระดับ 7 ระดับ 3 x 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 90% 7*100 36.84% x 0 0 ข้อมูลตัวเลขอยูต่่ า

กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด    19 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับ 6 ระดับ 6 / 2 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 / 3 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับ 3 ระดับ 2 x 1 1  
ตัวบ่งชี้ที ่2.4 (-5.99)%-(+10%) 45.22x100 180.88% x 0 0 เนื่องจากตัวเลขที่

ค านวนไม่อยู่ในช่วง
คะแนนที่ก าหนด 

  25 

ตัวบ่งชี้ที ่2.5 อาจารย์ประจ าวุฒิ 
ปริญญาเอก >60% 

0 0 x  
0 

 
0  

 
 6  

 อาจารย์ประจ าวุฒิ 
ปริญญาตรี < 5% 

0 0 x  
 6  

ตัวบ่งชี้ที ่2.6 รวมผู้ด ารงต าแหนง่ 
ผศ.รศ.ศ. >70% 

0 0 x   
 
0 

 
 6  

 ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ระดับรศ.ขึ้นไป 
>30% 

0 0  
x 

 
0 

 
 6  

ตัวบ่งชี้ที ่2.7 ระดับ 4 ระดับ 4 / 3 3  
ตัวบ่งชี้ที ่2.8 มีการด าเนินการ3ข้อ 3 ข้อ / 2 2  
ตัวบ่งชี้ที ่2.9 มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 80 
27*100 93.10 / 3 3 เนื่องจากมีเอกสาร

การส ารวจการมีงาน
ท าของนิสิตมาแสดง

เพิ่มเติม 

 29 



ตัวบ่งชี้ที ่2.10 ร้อยละ 100 27*100 93.10 x 2 2 เนื่องจากมีเอกสาร
การส ารวจระดับ
เงินเดือนของนิสิต
มามาแสดงเพิ่มเติม 

 29 

ตัวบ่งชี้ที ่2.11 มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.5 

3.71 / 3 3 เอกสารการส ารวจ
ความพึงพอใจของ

นายจ้างในปี
การศึกษา 2550 

ตัวบ่งชี้ที ่2.12 มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ0.030และ 

3x100 0.39 / 3 2 เนื่องจากไม่ครบ
องค์ประกอบ 
ภาควิชาไม่มีนิสิต
บัณฑิตศึกษา 

 767   
 นิสิตบัณฑิตศึกษา

และศิษยเ์ก่าที่ได้รับ
รางวัลจากผลงาน
การวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ 
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ0.060 

0 0 x   

 0      

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 90 

- - x - - ไม่มกีารเปิดสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา   - 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระดับ 8 ไม่มีการด าเนินการ x 0 0  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 1 x 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 5 ข้อ 
2 ข้อ X  1 1  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การด าเนินการอย่าง
น้อย 4 ข้อ 

1 ข้อ x 1 1  

ตัวบ่งช้ีที ่4.3 100,000 0 0 x 0 0 ไม่มีการได้รับ
งบประมาณในการ
ผลิตผลงานวิจัย 

  6 

ตัวบ่งชี้ที ่4.4 มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 40 

0 0 x 0 0 ไม่มีการผลิตผลงาน 
  6  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 
20% 

0 0 x 0 0  
  6  

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 

3 ข้อ / 2 2  

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 30 % 0.5x100 8.33 x 1 1  
  6 



ตัวบ่งชี้ที ่5.3 35 % 0 0 x 0 0  
  6  

ตัวบ่งชี้ที ่5.4 85 % 0 X 0 0  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 4 ข้อแรก 
3 ข้อ x 2 2  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 5ข้อ 

1 ข้อ x 1 1  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับ 4 ระดับ 3 x 2 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระดับ 3 ระดับ 1 x 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระดับ 3 ระดับ 2 x 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ระดับ 3 ระดับ 2 x 2 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับ 4 ระดับ 2 x 1 1  
ตัวบ่งชี้ที ่7.7 มากกว่าหรือเท่า 

กับร้อยละ 2 
0 0 x  

0 
 

0 
 

  0  
 อย่างน้อยร้อยละ 50 

ของผูท้ี่ได้รบัรางวัล
ในข้อ 1 เป็นรางวัล
ด้านการวิจัย 

0 0 x  

ตัวบ่งชี้ที ่7.8 ระดับ 3 ระดับ 1 x 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับ 5 ระดับ 1 x 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับ 5 ระดับ 1 x 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับ 4 ระดับ 1 x 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระดับ 4 ระดับ 1 x 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ระดับ 4 ไม่มีการด าเนินการ x 0 0  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับ 4 ระดับ 4 / 3 3 เพิ่มเติมข้อมูล

หลักฐานในระดบั 4 

 



 จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีความเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีน้อยเกินไป ไม่
ครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

1. ควรมรการก าหนดแบบฟอร์มพื้นฐานเป็นรูปแบบ
ของคณะเพื่อเป็นการสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ 

2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้น้อย 2. จัดท ามาตรการ แนวทาง และผู้ที่รับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ก าหนดให้ชัดเจน และควรมี
แนวทางในการติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 
องค์ประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 

จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
1. ภาควิชายังไม่มีการตรวจสอบและประเมินกิจกรรม
การเรียนการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒแิละชุมชน
ภายนอกคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร 

1. ภาควิชาควรมีการติดตามผลการประเมินกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีระบบและชัดเจน ส่งเสริมให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ค่อนข้างต่ าและสัดส่วนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอกและไม่มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2. ควรจัดหาอาจารย์ประจ าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้สัดส่วนที่
เหมาะสมโดยเฉพาะในส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ 



องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. ไม่มีการส ารวจความต้องการของนิสิตปี 1 1. จัดท าแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตปี 1 

2. ไม่มีกิจกรรม และแผนงานในด้านการพัฒนานิสิต 2. ก าหนดกิจกรรมการพัฒนานิสิตไว้ในแผนงาน และ
สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

 
องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. อาจารย์มีภาระงานด้านการเรียนการสอนมากเกิด
ไป 

1. ลดภาระงานสอน และเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าให้
เหมาะสมมากขึ้น 

2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการท างาน
วิจัย 

2. ส่งเสริม และสนับสนุนทางด้านงบประมาณ เวลา 
วัสดุอุปกรณ์ ให้กับคณาจารย์ที่สนใจท าวิจัย 
2. ให้รางวัลกับอาจารย์และบุคลากรที่ท าวิจัย 

 
องค์ประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. ภาควิชายังขาดการสร้างเครือข่ายในการให้บริการ
วิชาการ 

ภาควิชาควรจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้าง
เครือข่ายการบริการวิชาการ 



องค์ประกอบท่ี  6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ภาควิชามีการก าหนดโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมชัดเจน 

ควรมีการจัดท าเป็นรายงานประเมินผลโครงการทุกๆ 
โครงการที่ทางภาควิชาจัดท าขึ้นด้วย 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

- - 
 
องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ยังไม่มีการก าหนดขอบเขตภาระงานของอาจารย์
ประจ าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 

รวบรวมข้อมูลเพื่อจักท าคู่มือปฏิบัติงานของอาจารย์
ประจ าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนให้เกิดขอบเขต
ของภาระงานและความเข้าใจมากขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

- - 
 
องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 



 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ยังขาดกลไกการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่
นิสิต 

ควรจัดให้มีการปฐมนิเทศของภาควิชาฯ และน าเสนอ
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกาด้วย 

 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 1. ตั้งเป้าหมายสูงเกินไป และไม่สอดคล้องกับสภาพขององค์กร 
 2. การเขียนรายงานการประเมินตนเองภาครวมทั้งเล่มยังขาดข้อมูลในบางส่วน คือ  
- ไม่มีสารบัญ 
- ส่วนที ่1  
 -  ไม่ภารกิจหลัก 
 -  ไม่มีรายชื่อบุคลากรของภาควิชารัฐศาสตร์ 
 -  ไม่มีแผน Strategic Map  
- ส่วนที ่2 ข้อมูลบางตัวบ่งชี้ขาดรายการเอกสารอ้างอิงที่ชัดเจน และไม่มีการแสดงที่มาที่ไปของข้อมูล 
- ส่วนที ่4  
 - ภาคผนวก Common Data Set ไม่ครบ 
 3.  ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานยังมีบางส่วนไม่มีเอกสารให้สามารถตรวจสอบได้ในแฟ้มเอกสาร 
 4.  การเขียนรายงานตลอดทั้งเล่มยังใช้ภาษาที่ยังไม่สอดคล้องกันตลอดเล่ม 
 5.  ควรมีการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิงในรายงาน
ประเมินตนเองอย่างมีระบบถูกต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีระบบ 
ในการติดตามรวบรวมเอกสารเป็นระยะ เพื่อให้การวบรวมเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 6.  ควรมีการจัดท าระบบจัดเก็บเอกสารของภาควิชาอย่างเป็นระบบ และสามารถค้นหาได้ง่าย  
เช่น อาจจัดในรูปแบบแฟ้มเอกสารในเร่ืองต่าง ๆ ตามความเหมาะสมไว้กับส่วนกลาง หรือมีบุคลากรในการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร 
 7.  ควรให้มีการน าเร่ืองการประกันคุณภาพเข้าเป็นหัวเร่ืองหนึง่ของการประชุมระดับภาควิชา 
เพื่อให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

 
 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 1.  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มีข้อมูล 
 2.  ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
 มีข้อมูล แต่ข้อมูลไม่ครบ 
 3.  หลักฐานและสถิติต่าง ๆ 
 มีข้อมูล แต่ข้อมูลไม่ครบ 
 4.  บันทึกภาคสนาม 
 ไม่มีข้อมูล 
 5.  ภาพกิจกรรมการประเมิน 
 ไม่มีข้อมูล 
 6.  ข้อมูลอื่น ๆ 
 



ตารางป.4 ตัวบ่งช้ีแยกตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านในมุมมองด้านการบรหิารจัดการ

มุมมองด้านการบรหิารจัดการ ตัวบ่งช้ีด้านปัจจัย น าเขา้ ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตหรอืผลลัพธ์

1. ด้านนักศกึษาและผู้มสีว่นได้สว่น

เสยี

ตวับ่งช้ีที่ 2.4 และ 5.2 ตวับ่งช้ีที่ 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1 และ 9.2 ตวับ่งช้ีที่ 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.3, 5.4 

และ 7.6

2. ด้านกระบวนการภายใน ตวับ่งช้ีที่ 2.13
ตวับ่งช้ีที่ 1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.8 และ

 9.1
ตวับ่งช้ีที่ 1.2, 7.9 และ 9.3

3. ด้านการเงิน ตวับ่งช้ีที่ 4.3 ตวับ่งช้ีที่ 8.1 และ 8.2 -

4. ด้านบุคลากรการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม

ตวับ่งช้ีที่ 2.5, 2.6 และ 7.5 ตวับ่งช้ีที่ 2.7, 2.8, 4.1, 4.2, 7.3 และ 7.4 ตวับ่งช้ีที่ 4.4, 4.5 และ 7.7



ตารางป.4 สรปุคะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านในมุมมองด้านการบรหิารจัดการ

มุมมองด้านการบรหิารจัดการ ตัวบ่งช้ีด้านปัจจัย น าเขา้ ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตหรอืผลลัพธ์ รวม ผลการประเมิน

1. ด้านนักศกึษาและผู้มสีว่นได้สว่น

เสยี
0.50 1.17 1.57 1.27 ยังไม่ได้คุณภาพ

2. ด้านกระบวนการภายใน #DIV/0! 1.43 1.33 1.27 ยังไม่ได้คุณภาพ

3. ด้านการเงิน 0.00 1.00 - 0.67 ยังไม่ได้คุณภาพ

4. ด้านบุคลากรการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม
0.67 1.50 0.00 0.92 ยังไม่ได้คุณภาพ

รวม 0.43 1.33 1.15 1.12 ยังไม่ได้คุณภาพ

ผลการประเมนิ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ



ตารางป.2 ตัวบ่งช้ีแยกตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน

ปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ปรชัญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ - (1.1) (1.2) 2
2.  การเรยีนการสอน (2.4) (2.5) (2.6) (2.13) (2.1) (2.2) (2.3) (2.7) (2.8) (2.9) (2.10) (2.11) (2.12) 13
3.  กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศกึษา - (3.1) (3.2) - 2
4.  การวิจัย (4.3) (4.1) (4.2) (4.4) (4.5) 5
5.  การบรกิารวิชาการแก่สงัคม (5.2) (5.1) (5.3) (5.4) 4
6.  การท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม - (6.1) - 1
7.  การบรหิารและการจัดการ (7.5) (7.1) (7.2) (7.3) (7.4) (7.8) (7.6) (7.7) (7.9) 9
8.  การเงินและงบประมาณ - (8.1) (8.2) - 2
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - (9.1) (9.2) (9.3) 3

รวม 7 21 13 41

องค์ประกอบ
จ านวนตัวบ่งช้ี



ตารางป.2 สรปุคะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน

ปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ปรชัญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ - 1.00 0.00 0.50 ยังไม่ได้คุณภาพ

2.  การเรยีนการสอน 0.00 2.20 2.50 1.75 พอใช้

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศกึษา - 0.50 - 0.50 ยังไม่ได้คุณภาพ

4.  การวิจัย 0.00 1.00 0.00 0.40 ยังไม่ได้คุณภาพ

5.  การบรกิารวิชาการแก่สงัคม 1.00 2.00 0.00 0.75 ยังไม่ได้คุณภาพ

6.  การท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม - 2.00 - 2.00 พอใช้

7.  การบรหิารและการจัดการ 2.00 1.20 0.67 1.11 ยังไม่ได้คุณภาพ

8.  การเงินและงบประมาณ - 1.00 - 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 0.50 3.00 1.33 ยังไม่ได้คุณภาพ

รวม 0.43 1.33 1.15 1.12 ยังไม่ได้คุณภาพ

ผลการประเมนิ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ

ผลการประเมินองค์ประกอบ
จ านวนตัวบ่งช้ี



ตารางป.3 ตัวบ่งช้ีแยกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีด้านปัจจัย น าเขา้ ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ
ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตหรอื

ผลลัพธ์

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต (4) - -
ตวับ่งช้ีที่ 2.9, 2.10, 2.11 และ

 2.12

2. มาตรฐานด้านการบรหิารจัดการอุดมศกึษา

(35)

    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ

บรหิารการอุดมศกึษา (16)

ตวับ่งช้ีที่ 7.5 ตวับ่งช้ีที่ 1.1, 2.7, 7.1, 7.2, 7.4,

 7.8, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2

ตวับ่งช้ีที่ 1.2,7.6, 7.7, 7.9, 

9.3
   ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบรหิาร

การอุดมศกึษา (19)

ตวับ่งช้ีที่ 2.4, 2.5,2.6, 2.13, 4.3, 5.2 ตวับ่งช้ีที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 3.1,

 3.2, 4.1, 5.1, 6.1

ตวับ่งช้ีที่ 4.4, 4.5,5.3, 5.4

3. มาตรฐานด้านการสรา้งและพัฒนาสงัคม

ฐานความรู้ฯ (2)
- ตวับ่งช้ีที่ 4.2 และ 7.3 -



ตารางป.3 สรปุคะแนนเฉล่ียตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีด้านปัจจัย น าเขา้ ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ
ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตหรอื

ผลลัพธ์
รวม ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต (4) - - 2.50 2.50 ดี

2. มาตรฐานด้านการบรหิารจัดการอุดมศกึษา

(35)
    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ

บรหิารการอุดมศกึษา (16)
2.00 1.20 1.00 1.19 ยังไม่ได้คุณภาพ

   ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบรหิาร

การอุดมศกึษา (19)
0.20 1.56 0.00 0.79 ยังไม่ได้คุณภาพ

3. มาตรฐานด้านการสรา้งและพัฒนาสงัคม

ฐานความรู้ฯ (2)
- 1.00 - 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ

รวม 0.43 1.33 1.15 1.12 ยังไม่ได้คุณภาพ

ผลการประเมนิ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ



ตารางป.4 ตัวบ่งช้ีแยกตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านในมุมมองด้านการบรหิารจัดการ

มุมมองด้านการบรหิารจัดการ ตัวบ่งช้ีด้านปัจจัย น าเขา้ ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตหรอืผลลัพธ์

1. ด้านนักศกึษาและผู้มสีว่นได้สว่น

เสยี

ตวับ่งช้ีที่ 2.4 และ 5.2 ตวับ่งช้ีที่ 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 5.1 และ 9.2 ตวับ่งช้ีที่ 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.3, 5.4 

และ 7.6

2. ด้านกระบวนการภายใน ตวับ่งช้ีที่ 2.13
ตวับ่งช้ีที่ 1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.8 และ

 9.1
ตวับ่งช้ีที่ 1.2, 7.9 และ 9.3

3. ด้านการเงิน ตวับ่งช้ีที่ 4.3 ตวับ่งช้ีที่ 8.1 และ 8.2 -

4. ด้านบุคลากรการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม

ตวับ่งช้ีที่ 2.5, 2.6 และ 7.5 ตวับ่งช้ีที่ 2.7, 2.8, 4.1, 4.2, 7.3 และ 7.4 ตวับ่งช้ีที่ 4.4, 4.5 และ 7.7



ตารางป.4 สรปุคะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านในมุมมองด้านการบรหิารจัดการ

มุมมองด้านการบรหิารจัดการ ตัวบ่งช้ีด้านปัจจัย น าเขา้ ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตหรอืผลลัพธ์ รวม ผลการประเมิน

1. ด้านนักศกึษาและผู้มสีว่นได้สว่น

เสยี
0.50 1.17 1.57 1.27 ยังไม่ได้คุณภาพ

2. ด้านกระบวนการภายใน #DIV/0! 1.43 1.33 1.27 ยังไม่ได้คุณภาพ

3. ด้านการเงิน 0.00 1.00 - 0.67 ยังไม่ได้คุณภาพ

4. ด้านบุคลากรการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม
0.67 1.50 0.00 0.92 ยังไม่ได้คุณภาพ

รวม 0.43 1.33 1.15 1.12 ยังไม่ได้คุณภาพ

ผลการประเมนิ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ


