
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ภาควิชารัฐศาสตร)์    

 

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

 
 

โดย 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 

เสนอต่อ 
 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

วันท่ี..18..เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2552 



ค าน า 
 

 ภาควิชารฐัศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่  0075/2552  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2552 
ประกอบด้วย 
 1.  อาจารย์ภารดี  ปลื้มโกศล   ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.  อาจารย์ภัทรมน  สาตรักษ์  กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.  อาจารย์รัชนี  แตงอ่อน       กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการด าเนินงานของ  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2551(1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม  
2552) ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยบูรพา 
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา/ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของภาควิชารัฐศาสตร์ต่อไป 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของภาควิชารัฐศาสตร์ วันที ่ 17  มิถุนายน  2552 และได้เสนอผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ พร้อม 
ทั้งจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชารัฐศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ 
 

                                                                           (...............................................................................) 
                                                                           ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (อาจารย์ภารดี  ปลื้มโกศล) 
 
                                                             (...............................................................................) 

                                                                               กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                                                                                 (อาจารย์ภัทรมน  สาตรักษ์) 

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

                                                                               กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                                                                                (อาจารย์รัชนี  แตงอ่อน)        



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป  

 ภาควิชารัฐศาสตร์ได้เร่ิมก่อตั้งอย่างเป็นทางการคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2517 ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ได้แยกออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาอยู่
ภายใต้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ 
 ระดับปริญญาตรี 

 1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 4 ปี 
 2.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 2 ปี 
 3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 
 4.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ระดับปริญญาโท 
 5.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและกากรบริหารจัดการ 
 6.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 
 7.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
 
2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยสรุปและระบุ 
   

องค์ประกอบท่ี 
ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2551 

ภาควิชาประเมิน 
ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา   2551 
คณะกรรมการประเมิน 

คะแนนเต็ม 3( ) คะแนนเต็ม 3( ) 
1.  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  
และแผนงาน 

1.00 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

1.00 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

2.  การเรียนการสอน 1.15 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

1.31 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

3.  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 0.50 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

0.50 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

4.  การวิจัย 1.00 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

1.80 
(พอใช้) 

5.  การบริการทางวิชาการสู่สังคม 1.50 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

1.75 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 



องค์ประกอบท่ี 
ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2551 

ภาควิชาประเมิน 
ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา   2551 
คณะกรรมการประเมิน 

6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2.00 
(พอใช้) 

2.00 
(พอใช้) 

7.  การบริหารและจัดการ 1.56 
(พอใช้) 

1.11 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

8.  การเงินและงบประมาณ 3.00 
(ดีมาก) 

1.00 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

9.  ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพ 

1.33 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

1.33 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

ค่าเฉลี่ยรวม 9 องค์ประกอบ 1.34 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

1.32 
(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 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ควรจัดกลุ่ม (Grouping) ลักษณะของกิจกรรม โครงการ โดยเป็น Short-term หรือ Long-term 
Plan 
องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมินและแก้ไขตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ปรับจากคะแนน 1 เป็นคะแนน 2 เนื่องจากมีการก ากับดูแล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านรายงานการประชุมของภาควิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 มีการปรับจากคะแนน 2 เป็นคะแนน 3 เน่ืองจากภาควิชาใส่คะแนนผิด 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 คะแนนเท่าเดิมแต่มีการแก้ไขจ านวนอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
จากจ านวน 4 คน เป็น 3 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมิน 
 



องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีการปรับคะแนนเพิ่มเป็น 3 คะแนน เพราะมีจ านวนเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาท 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 มีการปรับคะแนนเพิ่มเป็น 3 คะแนน เพราะจ านวนอาจารย์ที่มีผลงานเผยแพร่มากขึ้น 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารทางวิชาการสู่สังคม 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมิน และแก้ไขตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ปรับคะแนนจาก 2 เป็น 3 
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยืนยันคะแนนตามที่ประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
มีการปรับลดคะแนนพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 และ 7.8 ควรมีการถ่ายทอดเกณฑ์ทางองค์ความรู้ในเร่ืองการจัดการความรู้ และการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อน ามาพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะ ฯ ต่อไป จึงปรับลดคะแนนจาก 3 คะแนน 
ลงเป็น 1 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาน 
ตังบ่งชี้ที่ 8.1 ปรับจากคะแนน 3 เป็นคะแนน 1 เนื่องจากมีการด าเนินงานถึงเพียงระดับ 4 แต่ระดับ 5 ไม่มี
การด าเนินงานและสนับสนุน 
ตังบ่งชี้ที่ 8.2 ปรับจากคะแนน 3 เป็นคะแนน 1 เนื่องจากมีการด าเนินงานถึงเพียงระดับ 1 แต่ระดับ 2 ไม่มี
การด าเนินงานและสนับสนุน 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
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 ภาควิชารัฐศาสตร์ 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 3 3 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 80% 14 73.68 x 1 1  

   19  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับ 3 3 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับ 6 6 / 2 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับ 3 3 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที ่2.4 -10%ถึง+10% 119.21 476.84 / 1 1  

  25  
ตัวบ่งชี้ที ่2.5 อาจารย์ประจ าวุฒิ 

ปริญญาเอก >60% 
7 38.8 /  

1 
 
1 

 
 18  

 อาจารย์ประจ าวุฒิ 
ปริญญาตรี < 5% 

0 0   
 0  

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

5 27.7    
 
1 

 
 18  

 ผู้ด ารงต าแหน ่
ระดับรศ.ขึ้นไป 
>10% 

1 5.5  1  
 18  

ตัวบ่งชี้ที ่2.7 ระดับ 2 2 / 1 2 มีการก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผ่านรายงานการ
ประชุมของภาควิชา 

ตัวบ่งชี้ที ่2.8 มีการด าเนินการ1ขอ้ 2 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที ่2.9 ระหว่างร้อยละ1-59 635 35.28 / 1 1  

 224  
ตัวบ่งชี้ที ่2.10 ร้อยละ 85 224 87.05 / 2 2  

 195  



ตัวบ่งชี้ที ่2.11 1 0 x 0 0  
ตัวบ่งชี้ที ่2.12 มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ0.030และ 
4 0.102 / 2 3 คิดคะแนนผิด 

 39.32     
 นิสิตบัณฑิตศึกษา

และศิษยเ์ก่าที่ได้รัย
รางวัลจากผลงาน
การวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ 
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ0.060 

-      

 -      

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ร้อยละ 50-69 3 50.00 / 1 1 แก้ไขจ านวนอาจารย์
ที่ท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาจาก3เปน็4
คน 

  6 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระดับ 3 3 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 - 0 0  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการด าเนินการ

อย่างน้อย5ข้อ 
5 / 3 3  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การด าเนินการอย่าง
น้อย3ข้อ 

3 / 2 2  

ตัวบ่งชี้ที ่4.3 54,999 100,000 0 x 0 1  
  17.5  

ตัวบ่งชี้ที ่4.4 ร้อยละ 1-29 0 0 x 0 0  
  0  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 20% 4 22.85 / 0 3  
  17.5  

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย3ข้อแรก 

1 x 1 1  

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 15% 9 50 / 2 3 มีอาจารย์ประจ าที่มี
ส่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาการแก่
สังคมเพิ่มเป็น9คน 

  18 

ตัวบ่งชี้ที ่5.3 >=50%  40.9 / 3 3  
    

ตัวบ่งชี้ที ่5.4 74% 0 X 0 0  



ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย3ข้อแรก 

3 / 2 2  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย2ข้อ(1,3) 

2 / 1 1  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับ 2 2 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระดับ 5 5 / 3 1 ยังด าเนินการไม่ครบ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระดับ 2 2 / 1 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ระดับ2 2 / 2 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับ 5 0 x 0 0  
ตัวบ่งช้ีที ่7.7 1.มากกว่าหรือเท่า 

กับร้อยละ 1 
0 0 x  

 
0 

 
 
0 

 
  0  
 2.อย่างน้อยร้อยละ

50ของผูท้ี่ได้รบั
รางวัลในข้อที1่เป็น
รางวัลด้านการวิจัย 

    

ตัวบ่งชี้ที ่7.8 ระดับ 5 5 / 3 1 ยังด าเนินการไม่ครบ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับ 8 8 / 3 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 4 / 3 1 มีการด าเนินงานถึง

เพียงระดบั4 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับ 4 1 / 3 1 มีการด าเนินงานถึง

เพียงระดบั1 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระดับ 2 2 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ระดับ 3 0 x 0 0  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับ 4 4 / 3 3  

 



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

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการก าหนดแผนงานกลยุทธศาสตร์ด าเนินการ
แผนการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความ
สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย 

1. ควรก าหนดแผนปฏิบัติในลักษณะแผนระยะสั้น 
ระยะยาว เช่น การจัดโครงการที่หรือโครงการ
ต่อเนื่องว่าเป็นโครงการที่มีระยะสั้นหรือระยะยาว 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. ควรจะมีจัดท ารายงานสรุปการด าเนินการโครงการ
ตามแบบแผนปฏิบัติการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการ
ด าเนินการในปีต่อ ๆ ไป 

1. ควรมรการก าหนดแบบฟอร์มพื้นฐานเป็นรูปแบบ
ของคณะเพื่อเป็นการสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ 

 
องค์ประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เป็นภาควิชาที่มีความหลากหลายหลักสูตร
ตอบสนองความต้องการของสังคม และมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกหลักสูตร 

1. ภาควิชาควรมีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในรูปแบบที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

2. ภาควิชามีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านนโยบายและ
กระบวนการจรรยาบรรณวิชาชีพของมหาวิทยาลัย 

2. ภาควิชาควรจะส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง 

3. ภาควิชามีร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ค่อนข้างสูง 

3. ส่งเสริมให้นิสิตบัณฑิตมุ่งไปสู่ตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มพูนความรู้และคุณลักษณะของ
บัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เพิ่มขึ้น 

4. ภาควิชามีนิสิตที่ได้รับรางวัลวิชาการระดับชาติ 
จ านวน 4 คน และได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ จ านวน 
1 คนซึ่งเป็นจ านวนค่อนข้างสูง 

4. ภาควิชาเตรียมความพร้อมนิสิตให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นโดยจัดติวนิสิตก่อนไปแข่งขันในเวทีต่าง ๆ 
เพื่อมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ใน
ระดับประเทศมากขึ้น 



จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
1. ภาควิชายังไม่มีการตรวจสอบและประเมินกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒแิละชุมชนภายนอกคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร 

1. ภาควิชาควรมีการติดตามผลการประเมินกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีระบบและชัดเจน 

2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ค่อนข้างต่ าและสัดส่วนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอกและอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ค่อนข้างน้อย 

2. ควรจัดหาอาจารย์ประจ าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้สัดส่วนที่
เหมาะสมโดยเฉพาะในส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ภาควิชายังไม่มีการส ารวจระดับความพึงพอใจ 
ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

3. ภาควิชาการควรมีการท าการส ารวจข้อมูลความ 
พึงพอใจโดยมีการวางแผนงานและรูปแบบของการ
ประเมินที่เหมาะสม 

4. ภาควิชายังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ท าหน้าที่
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ค่อนข้างน้อย 

4. ภาควิชาควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพิ่มขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. ไม่มีการส ารวจความต้องการของนิสิตปี 1 
 

1. คณะจัดท าแบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของ
นิสิตปี 1 
2. รวบรวมเก็บไว้กับกิจการนิสิตของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ในปี 2552 นี้ 
3. ควรต้องจัดระบบเอกสารให้เรียบร้อย 

 
องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะมีการต้ังงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ของอาจารย์ประจ า และมีกลไกกลั่นกรองผลงานวิจัย 

1. ควรมีกลไกแนวทางสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 



 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนยังมีไม่มาก 1. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่หลากหลายทั้งในเร่ืองการ
เรียนการสอนและที่เกี่ยวกับสาขาวิชา 

 
องค์ประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.มีอาจารย์ของภาคบริการวิชาการหลายคนท าบริการ 
 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ท่านอ่ืนท าบริการวิชาการ เพราะ
ไม่สามารถนับผลงานซ้ าได้ต่ออาจารย์ 1 ท่าน 
2. ต้องให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจด้วย 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. ไม่มีการรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 
 

1. จัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
2. ตังบ่งชี้ที่ 5.2 อาจารย์ที่บริการวิชาการ 

 
องค์ประกอบท่ี  6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ท ากิจกรรมหลาย ๆ ด้านตามแผนงานอยู่แล้ว 
 

1. ต้องมีการติดตามและบูรณาการต่อไป 
2. พัฒนากิจกรรมนั้นไปสู่นานาชาติด้วย 
3. รวมผลงานกับองค์ประกอบที่ 3 (กิจการนิสิต) ด้วย 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 
 
องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีพัฒนาการริเร่ิม มีการตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ในการต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ 

ควรมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในการจัดการ
ความรู้และการบริหารความเสี่ยงลงมาสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 



จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
ยังไม่มีการก าหนดขอบเขตภาระงานของอาจารย์
ประจ าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 

รวบรวมข้อมูลเพื่อจักท าคู่มือปฏิบัติงานของอาจารย์
ประจ าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนให้เกิดขอบเขต
ของภาระงานและความเข้าใจมากขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ภาควิชามีแผนกลยุทธ์และแนวทางจัดการทรัพยากร
ด้านการเงินและระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ดี
รวมถึงมีการจัดท ารายการทางการเงินอย่างเป็นระบบ
ทุกเดือน 

ภาควิชาควรมีการพัฒนาการน าข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเน่ือง 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ภาควิชามีการต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการ
ใช้แต่ทรัพยากรยังไม่มีผลวิเคราะห์ความต้องการใช้
ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ภาควิชามีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
ความต้องการใช้ทรัพยากรในทุกช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสมและน าผลการวิเคราะห์นั้นมาวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการน าผลการประเมินจากการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานโดย
ผ่านการจัดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานในระดับ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองการประกันคุณภาพ
ให้แก่นิสิต 

ให้ความรู้แก่นิสิตในเร่ืองการประกันคุณภาพโดยผ่าน
การปฐมนิเทศส าหรับนิสิตใหม่ 

 
 



ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 1. การเขียนรายงานการประเมินตนเองภาครวมทั้งเล่มยังขาดข้อมูลในบางส่วน คือ  
- ไม่มีสารบัญ 
- ส่วนที ่1  
 -  ไม่ภารกิจหลัก 
 -  ไม่มีรายชื่อบุคลากรของภาควิชารัฐศาสตร์ 
 -  ไม่มีแผน Strategic Map  
- ส่วนที ่2 ข้อมูลบางตัวบ่งชี้ขาดรายการเอกสารอ้างอิง 
- ส่วนที่ 3 
 -  ไม่มีตารางที่ ส.2  
 -  ไม่มีตารางที่ ส.3 
 -  ไม่มีตารางที่ ส.4 
- ส่วนที ่4  
 - ภาคผนวก Common Data Set ไม่ครบ 
 2.  ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานยังมีบางส่วนไม่มีเอกสารให้สามารถตรวจสอบได้ในแฟ้มเอกสาร 
 3.  การเขียนรายงานตลอดทั้งเล่มยังใช้ภาษาที่ยังไม่สอดคล้องกันตลอดเล่ม 
 4.  ควรมีการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิงในรายงาน
ประเมินตนเองอย่างมีระบบถูกต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีระบบ 
ในการติดตามรวบรวมเอกสารเป็นระยะ เพื่อให้การวบรวมเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 5.  ควรมีการจัดท าระบบจัดเก็บเอกสารของภาควิชาอย่างเป็นระบบ และสามารถค้นหาได้ง่าย  
เช่น อาจจัดในรูปแบบแฟ้มเอกสารในเร่ืองต่าง ๆ ตามความเหมาะสมไว้กับส่วนกลาง 
 6.  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
2.00 0.83 1.29 1.20 ยังไม่ได้คุณภาพ

2. ด้านกระบวนการภายใน 1.00 1.14 1.67 1.27 ยังไม่ได้คุณภาพ

3. ด้านการเงิน 1.00 1.00 - 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ

4. ด้านบุคลากรการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม
1.33 2.00 1.00 1.58 พอใช้

รวม 1.43 1.29 1.31 1.32 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 1.00 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ

2.  การเรยีนการสอน 1.00 1.40 1.50 1.31 ยังไม่ได้คุณภาพ

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศกึษา - 0.50 - 0.50 ยังไม่ได้คุณภาพ

4.  การวิจัย 1.00 2.50 1.50 1.80 พอใช้

5.  การบรกิารวิชาการแก่สงัคม 3.00 1.00 1.50 1.75 พอใช้

6.  การท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม - 2.00 - 2.00 พอใช้

7.  การบรหิารและการจัดการ 2.00 1.40 0.33 1.11 ยังไม่ได้คุณภาพ

8.  การเงินและงบประมาณ - 1.00 - 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 0.50 3.00 1.33 ยังไม่ได้คุณภาพ

รวม 1.43 1.29 1.31 1.32 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) - - 1.50 1.50 ยังไม่ได้คุณภาพ

2. มาตรฐานด้านการบรหิารจัดการอุดมศกึษา

(35)
    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ

บรหิารการอุดมศกึษา (16)
2.00 1.20 1.00 1.19 ยังไม่ได้คุณภาพ

   ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบรหิาร

การอุดมศกึษา (19)
1.33 1.33 1.50 1.37 ยังไม่ได้คุณภาพ

3. มาตรฐานด้านการสรา้งและพัฒนาสงัคม

ฐานความรู้ฯ (2)
- 1.50 - 1.50 ยังไม่ได้คุณภาพ

รวม 1.43 1.29 1.31 1.32 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
2.00 0.83 1.29 1.20 ยังไม่ได้คุณภาพ

2. ด้านกระบวนการภายใน 1.00 1.14 1.67 1.27 ยังไม่ได้คุณภาพ

3. ด้านการเงิน 1.00 1.00 - 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ

4. ด้านบุคลากรการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม
1.33 2.00 1.00 1.58 พอใช้

รวม 1.43 1.29 1.31 1.32 ยังไม่ได้คุณภาพ

ผลการประเมนิ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ


