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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ส านักงานคณบดี)    

 

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

 
 

โดย 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 

เสนอต่อ 
 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

วันท่ี..18..เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2552 
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ค าน า 
 ส านักงานคณบดี  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่  0075/2552  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2552 
ประกอบด้วย 
 1.  อาจารย์ชิตาพร พิศยบุตร โต๊ะวิเศษกุล   ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.  ดร. รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข  กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.  ดร.โชติสา ขาวสนิท   กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการด าเนินงานของ  
ส านักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 
2552) ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยบูรพา 
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา/ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณบดีต่อไป 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของส านักงานคณบดี วันที่  17  มิถุนายน  2552  และได้เสนอผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณบดีเสนอต่อคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

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

      (อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล)  
 

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

                                                                                                 (ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข)                      
 

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

                                                                                             (ดร. โชติสา  ขาวสนิท) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป  
 
 ส านักงานคณบดี  ได้จัดต้ังขึ้นโดยมีฐานะเป็นส่วนงานในระดับคณะของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  ส านักงานคณบดีเกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการเป็น
องค์การมหาชนในก ากับของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 12 ให้คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีหน่วยงานภายใน ดังต่อไปนี้ 
 1.  ส านักงานคณบดี 
 2.  ภาควิชานิติศาสตร์ 
 3.  ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ประกาศ  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2551   โดยส านักงานคณบดี  ได้มีการแบ่งกลุ่มงานออกเป็น  3 กลุ่มงาน 
ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานการเงินและพัสดุ   
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2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยสรุปและระบุ 
   

องค์ประกอบท่ี 
ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2551 

ภาควิชาประเมิน 
ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา   2551 
คณะกรรมการประเมิน 

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

2 
(พอใช้) 

2 
(พอใช้) 

7.  การบริหารและจัดการ 1.62 
(พอใช้) 

1.62 
(พอใช้) 

8.  การเงินและงบประมาณ 3 
(ดีมาก) 

3 
(ดีมาก) 

9.  ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพ 

0.5 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

0.5 
(ยังไม่ได้คุณภาพ) 

ค่าเฉลี่ยรวม 4 องค์ประกอบ 1.67 
(พอใช้) 

1.67 
(พอใช้) 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยสรุปมีดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 

ยืนยันตามคะแนนที่ประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ควรมีการก าหนดลักษณะงาน (job description) เป็นของส่วนงานเอง ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของภาค 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ยืนยันตามคะแนนที่ประเมิน ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 7.1 และ 7.7 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ส านักงานคณบดี ประเมินตนเองให้ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในระดับที่ 4 แต่ผู้ตรวจฯ  ก าหนดให้ ตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับที่ 5  สูงกว่าเป้าหมาย  เน่ืองจากข้อเสนอให้มีการเพิ่มเติมให้มีเกณฑ์มาตรฐานข้อ  1 โดยการ
อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 1 และ 2/2551  และค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

      จัดท าแผนยุทธศาสตร์  ที่    0049/ 2552 
      ตัวบ่งชี้ 7.7 ผู้ตรวจฯ เห็นว่า ไม่น าเข้ามารวมเพื่อประเมิน 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาน 
      ยืนยันตามคะแนนที่ประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ควรมีการจัดการให้ความรู้นิสิตเกี่ยวกับเร่ืองการประกันคุณภาพ โดยด าเนินการเป็นรูปแบบ
ของการท ากิจกรรม โครงการที่ริเร่ิมโดยนิสิตนักศึกษา 
 

3.  ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาส่วนงาน 
 1.  ควรจัดท าลักษณะงานของสายสนับสนุน พร้อมกันนั้นควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในส่วนงานของตนเองให้มากขึ้น 
 2. ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ซึ่ง ประกอบไปด้วย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณอาจารย์ หน้าที่ และอ่ืนๆ  
 3. ควรจัดท าภารกิจของส านักงาน และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับภารกิจสี่ด้านของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 4. ควรน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินของ
ภาควิชา ส านักคณบดี และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างสม่ าเสมอและควรน าเอาผลการวิเคราะห์รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ และประชาสัมพันธ์เพื่อน าไปสู่การวางแผน การใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน 
 5. ควรจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบยิ่งขึ้น 
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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 4 4 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 80% 2 100% / 3 3  

             2 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1                             ระดับ 4 5 / 3 3 สูงกว่าเป้าหมาย  

เพิ่มเติมให้มีเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1 ผ่าน
การอ้างอิงรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 1 
และ 2/2551  และ
ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ที่ 
0049/ 2552 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับ 2 2 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระดับ 1 1 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระดับ 1 1 / 2 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ระดับ 2 3 / 3 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับ 2 2 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที ่7.7       ไม่น าเข้ามาประเมิน 

    
      

ตัวบ่งชี้ที ่7.8 ระดับ 1 1 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับ 1 1 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 7 / 3 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับ 5 5 / 3 3  
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระดับ 2 2 / 1 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ระดับ 3 0 x 0 0  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับ 1 1 / 1 1  
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จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีความเห็นเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 

จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 
 

จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
1. ขาดการก าหนดลักษณะงาน (job description)ของ
บุคลากรต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
2. ส านักงานคณบดีเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการ
เพียง 2 โครงการ เท่านั้น   

1. ควรก าหนดลักษณะงาน (job description) ของ
บุคลากรต่างให้ชัดเจน 
2. ควรจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้มากขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และ
มีความกระตือรือร้นในการท างาน  
มีพัฒนาการริเร่ิม มีการตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ในการต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ 

ควรให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนแก่บุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้มากขึ้น 
ควรสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรในการบริหาร
จัดการ เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
ควรมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในการจัดการ
ความรู้และการบริหารความเสี่ยงลงมาสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

ยังไม่มีการก าหนดขอบเขตภาระงานของอาจารย์
ประจ าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 

รวบรวมข้อมูลเพื่อจักท าคู่มือปฏิบัติงานของอาจารย์
ประจ าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนให้เกิดขอบเขต
ของภาระงานและความเข้าใจมากขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี  8  การเงนิและงบประมาณ 

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 
 -  ไม่มีแผน Strategic Map  
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- ส่วนที ่2 ข้อมูลบางตัวบ่งชี้ขาดรายการเอกสารอ้างอิง 
 
- ส่วนที่ 3 
 -  
- ส่วนที ่4  
 1.  ภาค ผนวก Common Data Set รายละเอียดไม่ครบ 
 2.  ข้อมูลที่อ้างอิงในรายงานยังมีบางส่วนไม่มีเอกสารให้สามารถตรวจสอบได้ในแฟ้มเอกสาร 
 3.  การเขียนรายงานยังใช้ภาษาที่ยังไม่สอดคล้องกัน 
 4.  ควรมีการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิงในรายงาน
ประเมินตนเองอย่างมีระบบถูกต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีระบบ 
ในการติดตามรวบรวมเอกสารเป็นระยะ เพื่อให้การวบรวมเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 5.  ควรมีการจัดท าระบบจัดเก็บเอกสารของส านักงานคณบดีอย่างเป็นระบบ และสามารถค้นหาได้
ง่าย  เช่น อาจจัดในรูปแบบแฟ้มเอกสารในเรื่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 6.  ควรให้มีการน าเร่ืองการประกันคุณภาพเข้าเป็นหัวเร่ืองหนึง่ของการประชุมระดับส านักงาน
คณบดี  เพื่อให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา 
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ภาคผนวก 
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 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 
 


