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ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2551  
(1  มิถุนายน  2551 – 31  พฤษภาคม  2552) ฉบับนี้เป็นรายงานผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ฉบับแรก เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพิ่งแยกตัวออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2551  
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
บูรพา การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2551 จึงได้ใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา  
ก าหนดตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารทุกระดับนับตั้งแต่คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านักงาน 
หัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตช่วยงาน ต่างก็ช่วยกันด าเนินงานอย่างเต็มที่ในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ในการปฏิบัติตามพันธกิจที่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในทุกด้าน ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไปในอนาคต 

 

 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์)    
                                                                  คณบดคีณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

            15  กรกฎาคม  2552 
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 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
ภาควิชาของภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ และส านักงานคณบดี ประจ าปีการศึกษา 2551  
(1 มิถุนายน 2551 – 30 พฤษภาคม 2552) และด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2552 ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ได้น าเสนอผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2552 จากนั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเองของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2551  
(1  มิถุนายน  2551 – 30  พฤษภาคม  2552) ซึ่งสรุปผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 9 องค์ประกอบ เท่ากับ 1.61  อยู่ในระดับพอใช้ 
โดยมีองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
อยู่ในระดับดีมาก  องค์ประกอบที่  4  การวิจัย  องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับพอใช้  ส่วนองค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  องค์ประกอบที่  2  การเรียนการสอน  
องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  และองค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ  
มผีลการประเมินที่ยังไม่ได้คุณภาพ  
 ข้อจ ากัดอย่างหนึ่งในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองครั้งนี้ คือ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เดิมเป็นภาควิชาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับการจัดต้ังคณะ ฯ 
เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  2551 ซึ่งอยู่ระหว่างกลางปีของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีปัญหาใน
เร่ืองของความคาบเกี่ยวการบริหารจัดการและการจัดหาเอกสารประกอบการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ประกอบกับบุคลากรยังมีความเขา้ใจในกระบวนการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาไม่มาก
นัก  การเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็นระบบ เพราะอยู่ระหว่างการจัดโครงสร้างบริหารจัดการ จึงส่งผล
ต่อคะแนนในการประเมินคุณภาพของคณะ ฯ อย่างไรก็ตามคณะ ฯ มีความตั้งใจและเห็นประโยชน์จาก 

การประกันคุณภาพการศึกษา และจะน าผลการประกันคุณภาพในปีนี้ ไปทบทวนและวางแผนพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการด าเนินการตามองค์ประกอบของตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ เพื่อให้ผลการด าเนินงานและคะแนนการประกันคุณภาพในปีต่อไปดีขึ้น 
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ส่วนที ่ 1 
ส่วนน า 

 

ประวัติความเป็นมาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดตั้งภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (มศว. บางแสน) ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่วิทยาลัยวิชา
การศึกษาได้รับการยกซานะให้เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมา พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชารัฐศาสตร์จึงอยู่
ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับภาควิชานิติศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นใน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนกระทั่งวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้สถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขึ้น โดยรวมภาควิชารัฐศาสตร์ 
และภาควิชานิติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันในสังกัด 
 

ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา  
 สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 
 

ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา  
 1.  ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญาใฝ่หาความรู้และคุณธรรม 

 2.  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3.  เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออก 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา  
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า จัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ได้มาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

วิสัยทัศน์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ เพื่อเป็นองค์ความรู้รับใช้ในสังคมภาคตะวันออก และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
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พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา  
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีพันธกิจหลัก ดังนี้ 
 1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้น า มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 2.  ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคม 
 3.  ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 
 4.  สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 5.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 ผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ แก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้  
และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของสังคมภาคตะวันออก  
 

เป้าหมายคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 1.  ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตาม
ความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 2.  ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอ่ืน 
 3.  ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และ
มีงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ (อย่างน้อย 3 โครงการต่อปี) 
 4.  ให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชนโดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย 
และศักยภาพอื่น ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บูรพา 
 5.  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 
 6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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โครงสร้างองค์การของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 โครงสร้างองค์กรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ และส านักงานคณบดี ซึ่งครอบคลุมงานการสอนและงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน ในส่วนของงานการสอนประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยแต่ละระดับมีการแบ่งเป็น
หลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรมีกรรมการประจ าหลักสูตรและคณาจารย์เป็นกลไกในการ
พิจารณาควบคุมมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ ฯ ส่วนงานสนับสนุนการ
เรียนการสอน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงาน
การเงินและพัสดุ มีเจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดีเป็นกลไกในการด าเนินงานดังกล่าว แสดงดังภาพ 
ดังนี้ 
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โครงสร้างองค์การคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ ส านักงานคณบด ี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

กลุ่มงานวิชาการ 

กลุ่มงานการเงินและพัสด ุ
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โครงสร้างการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าส านักงานคณบดี 

รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
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โครงสร้างการบริหารภาควิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา 
ประธานหลักสูตร 

 ประธานหลักสูตร 

หัวหน้าภาควิชา
รัฐศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา
นิติศาสตร์ 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

   -  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 4 ป ี

   -  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
      2 ปี ต่อเนื่อง 
   -  สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 

       3 ปี 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 4 ป ี
 

   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

    - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

      การเมืองและการบริหารจัดการ  
   - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
     เพื่อความมั่นคง 
   - สาขาวิชาการบริหารงาน 

     ยุติธรรมและสังคม 
     และสังคม 
 

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  (ภาคบัณฑิต) 3 ป ี
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

   4 ปี 
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โครงสร้างการบริหารส านักงานคณบดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบด ี
หัวหน้าส านักงานคณบด ี

(วาสนา  จิรมงคลเลิศ) 
 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ 

งานบุคคล 
(นุชจรินทร์  วรรณพงษ์) 

งานสารบรรณและธุรการ 
(ดุสิต  รัฐศีล) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(สุทธาทิพย์  จับใจเหมาะ) 

งานกิจการนิสิต 

(กุลญาดา  สุมารส) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
(อรพร  สดใส) 

งานจัดการเรียนการสอน 
(สิริลักษณ์  รัตน์วิทยากรณ์) 

งานบัณฑิตศึกษา 
(จุฑามาศ  ชูสุวรรณ) 

งานการเงิน 
(ศญาพัฒน์  กิตติสารวัณโณ) 

งานพัสดุ 
(กนกทิพย์  เรียบเรียง) 

งานแผนงานและงบประมาณ 
(ศญาพัฒน์  กิตติสารวัณโณ) 
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บุคลากร  
 

            (คน) 
หน่วยงาน จ านวน 

1.  ภาควิชารัฐศาสตร์ 18 
2.  ภาควิชานิติศาสตร์ 4.5 
3.  ส านักงานคณบดี 10 

รวม 32.5 

 

หลักสูตร 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีจ านวน  9 หลักสูตร ดังนี้ 
1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) 
2.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเฉพาะกิจโครงการ  
ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
4.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
5.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
6.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต 3 ปี) 
7.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
8.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 
9.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม  
 ทั้งนี้การเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรภาคพิเศษ ได้แก่ ภาคฤดูร้อน ภาคต้น และภาคปลาย ส่วนหลักสูตรภาคปกติจะมี
เพียงภาคต้นและภาคปลาย 
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นิสิต 
            (คน) 

ล าดับ หลักสูตร จ านวนนิสิต 
1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป (4 ปี) 823 
2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป

(ต่อเน่ือง 2 ปี) 
163 

3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 80 
4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 603 
5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 555 
6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต 3 ปี) 70 
7 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

และการบริหารจัดการ  
47 

8 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
เพื่อความมั่นคง 

15 

9 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม 

44 

 รวมทั้งสิ้น 2,400 

 

การด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในรูปแบบคณะกรรมการมี ดังนี้ 
 

1 คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 2805/2551 วันที่ 18 กันยายน 2551 

2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ค าสั่งที่ 2444/2551 วันที่ 15 มีนาคม 2551    

3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0044/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552   

4 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0045/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552    

5 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0046/2552 วันที่ 28 มกราคม2552    
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6 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0047/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 

7 คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ค าสั่งที่ 0048/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 

8 คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0049/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 

9 คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  
ค าสั่งที่ 0052/2552 วันที่ 4 มีนาคม 2552 

10 คณะกรรมการบริหารประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0055/2552 วันที่ 9 มีนาคม 2552 

11 คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  
ค าสั่งที่ 0063/2552 วันที่ 31 มีนาคม 2552 

12 คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0065/2552 วันที่ 24 เมษายน 2552 

13 คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0071/2552 วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 

14 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0075/2552 วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 

15 คณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0077/2552 วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 

16 คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0076/2552 วันที่ 4 มิถุนายน 2552 

 

งบประมาณ 
 -  งบประมาณเงินแผ่นดิน........-...........บาท 
 -  งบประมาณเงินรายได้  27,423,000  บาท (ใช้ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไม่มีข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา เน่ืองจาก 
อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากภาควิชารัฐศาสตร์
และภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สู่การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

- 

 

แผน Strategic Map ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
แผน Strategic map ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2550 ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร ์
  ปีการศึกษา 2550 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีสถานภาพเป็นระดับภาควิชารัฐศาสตร์
และภาควิชานิติศาสตร์ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงไม่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 
 



อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2551\SAR คณะ ปี 2551 - ฉบับปรับปรุง 20สค52  รอบท่ี 2\8ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงาน-ตาราง.doc 

ส่วนที่  2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ จากการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ 
การประเมินท่ีต่าง 
จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับ 4 4  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 80% 
3,100 

81.58  2 
 

38  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับ 3 4  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับ 6 6  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับ 3 3  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 - 10% ถึง +10% 
11,638 

517.24 
 
 1  

22.5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาเอก > 60% 

700 
31.11 

 
 

1 

 

22.5  

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาตร ี< 5% 

 
  

 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 

รวมผู้ด ารงต าแหน่ง 
ผศ. รศ. ศ. ≥ 21.74 % 

600 
26.67  

1 

 

22.5  

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
รศ. ขึ้นไป ≥ 4.35% 

200 
8.89  

 

22.5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับ 4 5  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 39.68% 39.68  1  
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ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ 
การประเมินท่ีต่าง 
จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 35.12% 35.12  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 3.71 3.71  3 ใช้ข้อมูลกองแผนงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 1.15 และ 

1,100 
1.15  2  

960 

นิสิตบณัฑติ 
ศึกษาและศษิย์เก่า 
ที่ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 
0.060 

- 

- - -  

- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13 ≥ 50% 
200 

28.57 X 0  
7 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับ 5 5  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับ 2 2  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 5 ขอ้ 

6  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 3 ขอ้ 

2  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 17,333 
390,000 

17,333 X 1 
 

22.5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 48.98% 
1,100 

48.89  3 
 

22.5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 14% 
- 

- X 0 
 

-  
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ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ 
การประเมินที่ต่าง 
จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 3 ข้อแรก 3  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ≥ 25% 
1,900 

84.44  3 
 

22.5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ≥ 30% 
1,200 

53.33  3 
 

22.5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 65% 0 X 0  

ตัวบ่งชีท้ี ่6.1 4 ข้อ 4  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 5 ข้อ 5  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับ 2 2  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระดับ 1 1  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระดับ 4 4  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 ระดับ 3 3  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 ระดับ 2 2  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 

0.99 % 
- 

- X 

0 

 

- 
 
 

อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของผู้ท่ีได้รับรางวัล
ในข้อ 1 เป็นรางวัล
ด้านการวิจัย 

 

  

 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 ระดับ 1 1  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 ระดับ 1 1  

 
1 
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ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
  =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ 
การประเมินท่ีต่าง 
จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระดับ 7 7  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 ระดับ 5 4  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระดับ 2 2  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 ระดับ 1 1  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 ระดับ 4 4  3  
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 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา 2551 
(1  มิถุนายน  2551 – 31  พฤษภาคม  2552) 

 
 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้ปรัชญาและปณิธานร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีปรัชญา 

ดังนี ้สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม ส่วนปณิธาน คือ การผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา
ใฝ่หาความรู้และคุณธรรม สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการ  
สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก 
 ส าหรับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพื่อเป็นองค์ความรู้รับใช้ในสังคม 
ภาคตะวันออก และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยมีพันธกิจที่ครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ด้าน 
ในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์  
แก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความ 
เป็นสากลบนพื้นฐานของสังคมภาคตะวันออก 
 เน่ืองจากคณะ ฯ เพิ่งย้ายจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551  
จึงอยู่ระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส่วนแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2551 
คณะ ฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์  
      แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
 2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง 
กันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
ของชาติ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 4.  มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
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  5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 
คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
 6.  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
กับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 
 7.  มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 - 6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ใช้ปรัชญาและปณิธานของ

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะ ฯ  
ทั้งนี้ ยังได้ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามภารกิจ 4 ด้าน คือ การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ของคณะ ฯ ได้แก่ สร้างความเป็น
เลิศทางวิชาการและงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ เพื่อเป็นองค์ความรู้รับใช้ในสังคมภาคตะวันออก 
และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 

เอกสารหมายเลข 
1.1 – 01   

ระดับ 2 คณะ ฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีโดยค านึงถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
บูรพา ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ โดยจัดท า
แผนการด าเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2551 เมื่อ 
วันที่  8  กุมภาพันธ์ 2551 

เอกสารหมายเลข 
1.1 – 02   

ระดับ 3 คณะ ฯ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้การด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
ปีงบประมาณ 2551 จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามที่ระบุในแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2551 
 

เอกสารหมายเลข 
1.1 – 02   
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ระดับ 4 คณะ ฯ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 

ปีงบประมาณ 2551 ซึ่งมีตัวบ่งชี้จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ และคณะ ฯ 
ด าเนินการจ านวน 31 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 81.58 

เอกสารหมายเลข 
1.1 – 02   

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง :  
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
แผนด าเนินงานและมีการก าหนด 
ตัวบ่งชี้เพื่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

4 4 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 

 1.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ ให้ครอบคลุมแผนต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในทุกองค์ประกอบ 
 2.  ต้องติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยรายงานผลต่อคณบดี

และคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 3.  ต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 
 4.  ต้องน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 01  เว็บไซตค์ณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 02  แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2551  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  :  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
 

การคิดร้อยละตัวบ่งชี้  :  ค านวณมาจาก 
 
  
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2551 ซึ่งมีตัวบ่งชี้
จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ภาครัฐศาสตร์ ด าเนินการ 16 ตัวบ่งชี้ ภาคนิติศาสตร์ ด าเนินการ 13 ตัวบ่งชี้ ส านักงาน
คณบดี ด าเนินการ 2 ตัวบ่งชี้ ดังนั้นคณะ ฯ ด าเนินงานตามแผน ฯ จ านวนทั้งสิ้น 31 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 
81.58 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 2 คะแนน (เอกสารหมายเลข 1.1-03-1.1-33) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม 
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

80 81.58 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
 เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรงุพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะ ฯ และด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงาน (Action Plan) ให้ครบถ้วน 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 02  แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2551  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 03  โครงการพัฒนาบุคลากร 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 04  โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 
 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย x 100 

จ านวนตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
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  เอกสารหมายเลข 1.1 – 05  โครงการการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาต ิคร้ังที่ 9 (พ.ศ. 2551) 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 06  รายงานวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 07  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 08  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 09  โครงการวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการเมืองไทย 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 10  โครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ต่อเน่ือง รุ่นที่ 8 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 11  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 12  โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 5 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 13  โครงการศึกษาดูงานของนิสิต ปริญญาตรี 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 14  โครงการศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่   
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 15  โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 16  รายชื่อนิสิตผู้สมัครขอเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 17  จัดงานสัปดาห์วิชาการ “มนุษย์กับสังคม 52” 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 18  หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2549 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 19  แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 20  โครงการไหว้ครู 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 21  โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2551 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 22  โครงการบายศรีสู่ขวัญ 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 23  งานราตรีรพีบูรพา คร้ังที่ 3 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 24  โครงการปฐมนิเทศ ภาควิชานิติสาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 25  โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 5 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 26  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการกับสถาบัน 
ในต่างประเทศ 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 27  สัมมนาหลักสูตร 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 28  โครงการน าเสนอผลงานนิสิต วิชาสหกิจศึกษาทางการปกครอง
ทอ้งถิ่น 
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  เอกสารหมายเลข 1.1 – 29  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549   
ภาคปกติ 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 30  คู่มือนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 4 ปี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 31  โครงการเสวนาวิชาการ เร่ือง การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยาวาหะราล เนห์รู กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 32  โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2551 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 33  โครงการ “พัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์” 
 

องค์ประกอบที ่ 2  การเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  :  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร 
 2.  มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
 3.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น 
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
 4.  มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสูตร
ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ท างานตรงสาขา 
 5.  มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปีการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
 6.  หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเร่ืองและมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก)  
ที่เปิดสอนมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5-6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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 ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อ้างอิงระบบการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งน้ีคณะ ฯ มีระบบและกลไก 
ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ค าสั่งที่ 2444/2551 วันที่ 15 มีนาคม 2551 
มีบุคลากรสายการสอน คือ อาจารย์ อาจารย์พิเศษ บุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี และผู้แทน
ประชาชน ซึ่งเป็นกลไกในการด าเนินงานบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ให้ด าเนินไปตามแผน ขั้นตอน และกระบวนการที่ก าหนดไว้อย่าง 
เปน็ระบบตามท่ีมหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด  

เอกสารหมายเลข 
2.1 – 01 
2.1 – 02 

ระดับ 2 คณะ ฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการ
ผลิตบัณฑิตอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงความต้องการของคนในชุมชน
ภาคตะวันออกและยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในโครงการต่าง ๆ  
ที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด เช่น โครงการเพชรตะวันออก เป็นต้น  

เอกสารหมายเลข 
2.1 – 03   

ระดับ 3 คณะ ฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และ 
การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ทุกเรื่อง เช่น การประชุมภาควิชาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ  

เอกสารหมายเลข 
2.1 – 04   

ระดับ 4 คณะ ฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตร  

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการพัฒนา 
และบริหารหลักสูตร 

3 4 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตร เช่น ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ท างานตรงสาขา และต้องน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
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 ไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร โดยด าเนินงานให้
หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเร่ืองและมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ส าหรับการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปิดสอนต้องมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50  
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด (รวมทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ซึ่งเป็น 
ภาระงานที่คณะ ฯ ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ฯ  
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 01  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 02  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ค าสั่งที่ 2444/2551 วันที่ 15 มีนาคม 2551    
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 03  แผนการผลิตบัณฑิต 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 04  รายงานการประชุมภาควิชา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  :  มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
 2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทุกหลักสูตร 
 3.  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร 
 4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้เรียน 
 5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและ 
อิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร 
 6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ทุกหลักสูตร 
 7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 5-6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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 ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีกลไกในการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  
โดยได้จัดท าคู่มือในแต่ละหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
จ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  
และค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชารับทราบถึง
ขอบข่ายเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน  

เอกสารหมายเลข 
2.2 – 01   

ระดับ 2 คณะ ฯ ได้ออกแบบการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ ารายวิชาจัดท า
ประมวลรายวิชาทุกวิชา ซึ่งจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวน
สัปดาห์การสอน เน้ือหาที่จะบรรยาย วิธีการจัดการเรียนการสอน 
และวิธีการวัดผลในแต่ละสัปดาห์ โดยคณะ ฯ มีนโยบายให้ใช้
เทคนิควิธีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น เปิดโอกาสให้นิสิต
ออกแบบหัวข้ออภิปรายในชั้นเรียนโดยอิสระภายในขอบเขต
เน้ือหาการเรียนอย่างเหมาะสม การมอบหมายรายงานให้นิสิต 
มีอิสระในการก าหนดหัวข้อรายงาน  

เอกสารหมายเลข 
2.2 – 02   

ระดับ 3 คณะ ฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน
การสอนทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนการสอน
และเอ้ือต่อความเข้าใจของนิสิต เช่น การน าเสนอเน้ือหาวิชาโดย
โปรแกรม Power Point วิดีโอ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ 
ยังออกแบบรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Information Technology for Administration) ซึ่งจะท าให้นิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสาร การจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญในการบริหารองค์การ ซึ่ง
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

เอกสารหมายเลข 
2.2 – 02   

ระดับ 4 คณะ ฯ จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน โดยในบางรายวิชามีการจัด
สัมมนา เช่น รายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเชิญ
วิทยากรจากภายนอก เช่น รายวิชาการบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ศ.วีระพงษ์  บุญโญภาส และรายวิชานิติปรัชญา  
รศ.ดร.อุดม  รัฐอมฤต การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น รายวิชา
216548 นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม (ผศ.ว่าที่เรือตรี 

เอกสารหมายเลข 
2.2 – 02 
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ดร.เอกวิทย์  มณีธร) ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม เมื่อวันที่ 5-8 เมษายน 2552  
ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อให้นิสิตไดรั้บความรู้ 
ประสบการณ์ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกเหนือ 
จากการฟังบรรยายจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว  

ระดับ 5 คณะ ฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร 

เอกสารหมายเลข 
2.2 – 02 

ระดับ 6 คณะ ฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพ
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร โดยใช้ระบบ
การประเมินผลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข 
2.2 – 03 

ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

6 6 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้กับคณาจารย์เกี่ยวกับระบบการปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตรของคณะ ฯ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.2 – 01  คู่มือหลักสูตร  
 เอกสารหมายเลข 2.2 – 02  ประมวลรายวิชา 
 เอกสารหมายเลข 2.2 – 03  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ฯ ระบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิต  
ต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  :  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
           ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
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  1.  มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติได้
จริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร 
 3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนดและไม่ก าหนดในหลักสูตรโดยความ
ร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก 
 4.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอก 
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก มีการด าเนินการ 4 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมา

ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร แต่ในปีการศึกษา 2551 คณะ ฯ 
มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบางหลักสูตร เช่น รายงานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ครั้งที่ 2/2551 
วันที่ 29 ธันวาคม 2551 

เอกสารหมายเลข 
2.1 – 01  
2.1 – 02  
2.3 - 01 

ระดับ 2 คณะ ฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่น าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วน
ร่วมทุกหลักสูตร โดยมีการเชิญอาจารย์พิเศษ และการจัดสัมมนาวิชาการ 

เอกสารหมายเลข 
2.3 - 02 

ระดับ 3 คณะ ฯ มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ีก าหนดและ 
ไม่ก าหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ภายนอก โดยการท า MOU กับสถาบันการเรียนรู้ชุมพนัสนิคม  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการทรัพยากรเพื่อ 
ความม่ันคง 

เอกสารหมายเลข 
2.3 - 03 

ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม 

3 3 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร และต้องน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะ ฯ และชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 01  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 02  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ค าสั่งที่ 2444/2551 
 เอกสารหมายเลข 2.3 – 01  รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม คร้ังที่ 2/2551 วันที่ 29 ธันวาคม 2551 
 เอกสารหมายเลข 2.3 – 02  หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
 เอกสารหมายเลข 2.3 – 03  MOU กับสถาบันการเรียนรู้ชุมพนัสนิคม หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  :  จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
> +10% หรือ < -10 % 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

(-5.99) -5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน : 
 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 517.24 ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 22.5 คน  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 
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 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

517.24 517.24 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมคณาจารย์ให้มีจ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนนิสิตที่มีจ านวน 
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.4 – 01  ค่า FTES ของคณะ ฯ โดยการค านวณของกองแผนงาน  
มหาวิทยาลัย ฯ  
 เอกสารหมายเลข 2.4 – 02  ฐานข้อมูลบุคลากร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5  :  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
        ต่ออาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่าง 
ร้อยละ 1-39  
หรือ  
วุฒิ ปริญญาเอกอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 40-59 แต่ วุฒิปริญญา
ตรี มากกว่าร้อยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่าง ร้อยละ 40-59 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับหรือ น้อยกว่าร้อยละ 5  
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 60 
และ  
2. วุฒิปริญญาตรีมากกว่า ร้อยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอก
มากกว่า หรือเท่ากับ
ร้อยละ 60 และ  
2. วุฒิปริญญาตรี
เท่ากับหรือ น้อยกว่า
ร้อยละ 5  

 

ผลการด าเนินงาน : 
 อาจารยว์ุฒิปริญญาเอก มีจ านวน 7 คน เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 22.5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.11 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 
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 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 
31.11 

ร้อยละ 31.11 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ที่มีอยู่ไปศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาเอกทุกคน 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.4 – 02  ฐานข้อมูลบุคลากร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  :  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
           รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่าง  
ร้อยละ 1 – 44  
หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ ระหว่าง
ร้อยละ 45 - 69  
แต่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ.  
ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 30  

1. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่
ระหว่าง ร้อยละ 45 – 69 และ  
2. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไปเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 30  
หรือ  
1. ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 70 และ  
2. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไปน้อยกว่า 
ร้อยละ 30  

1. ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันมากกว่า 
หรือเท่ากับ ร้อยละ 
70 และ  
2. ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
เท่ากับหรือมากกว่า 
ร้อยละ 30  

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. 4 คน รศ. 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด คือ 22.5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 



 

 อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2551\SAR คณะ ปี 2551 - ฉบับปรับปรุง 20สค52  รอบท่ี 2\9ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานคณะ17กค52เอ๋.doc 

30 

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 
26.67 

ร้อยละ 26.67 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้ท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการให้มากขึ้น โดยพิจารณาควบคู่กับภาระงานสอน 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.4 – 02  ฐานข้อมูลบุคลากร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.7  :  มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 1.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร  

 2.  มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 3.  มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4.  มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 5.  มีการด าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 
 

ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ ใช้จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

เอกสารหมายเลข 
2.7 – 01   
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ระดับ 2 คณะ ฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของการ
ท าจดหมายเวียนเพื่อแจ้งให้คณาจารย์ได้รับทราบอยู่เป็นระยะ ๆ 
และมีคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0077/2552 วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 

เอกสารหมายเลข 
2.7 – 02   

ระดับ 3 คณะ ฯ มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี
การประชุมภาควิชานิติศาสตร์เกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์โดยระบุอยู่ในรายงานการ
ประชุมภาควิชานิติศาสตร์ คร้ังที่ 1/2551 วันที่  3  พฤศจิกายน  
2551 

เอกสารหมายเลข 
2.7 – 03   

ระดับ 4 คณะ ฯ มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ได้เน้นย้ าให้คณาจารย์ยึดถือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ถ้าผู้ใดไม่ด าเนินการตามจรรยาบรรณจะถูก
ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข 
2.7 – 03   

ระดับ 5 คณะ ฯ มีการด าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไข
การกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข 
2.7 – 01   

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

5 5 3 สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ จะด าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในภาพรวมของคณะ ฯ และแจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับทราบและยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่าง
ทั่วถึงและต่อเน่ือง 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.7 – 01  จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 เอกสารหมายเลข 2.7 – 02  คณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0077/2552 วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 
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  เอกสารหมายเลข 2.7 – 03  รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ คร้ังที่ 1/2551 วันที่  3  
พฤศจิกายน  2551  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.8  :  มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
           การสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 2.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ใน 
ด้านการเรียนการสอน 
 3.  มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 4.  มีผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานการวิจัย
ด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 5.  มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 คณะ ฯ มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในคณะ ฯ  

โดยแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยท้ังภายในคณะ ฯ มีงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ฯ จ านวน 100,000 บาท เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

เอกสารหมายเลข 
2.8 – 02   

ระดับ 4 คณะ ฯ มีผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนและเผยแพร่ผลงานการ
วิจัยด้านการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย 

เอกสารหมายเลข 
4.3-01   

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 



 

 อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2551\SAR คณะ ปี 2551 - ฉบับปรับปรุง 20สค52  รอบท่ี 2\9ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานคณะ17กค52เอ๋.doc 

33 

 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกสนับสนุน 
ให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนกาสอน 

3, 4 3, 4 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณของคณะ ฯ เพื่อให้คณาจารย์ท าวิจัย ตลอดจน 
หาแหล่งงบประมาณเกี่ยวกับทุนวิจัยภายนอกมาสนับสนุนคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง และต้องมีงานวิจัย
บางส่วนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้ต้องจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ 
ผลงานการวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับคณาจารย์ของคณะ ฯ และผู้ที่สนใจ และที่ส าคัญต้องสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรม 
การเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างข้อมูลทางการวิจัย
และเสริมสร้างก าลังใจให้คณาจารย์ด้วย 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 02  แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2551  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 2.7 – 03  รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ คร้ังที่ 1/2551  
วันที่  3  พฤศจิกายน  2551 

 เอกสารหมายเลข 1.1 – 01  แผนการด าเนินงาน (Action plan) ปีงบประมาณ 2551 
 เอกสารหมายเลข 2.8 – 02  เล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ 2551  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.9  :  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ 
            ภายใน 1 ปี  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 - ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
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 ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 จ านวน 635 คน และ
บัณฑิตที่ได้งานท าจ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 39.68 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

39.68 39.68 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตจัดโครงการแนะแนวทางการหางานท าก่อนส าเร็จ
การศึกษา และพยายามหาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมารองรับบัณฑิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.9 – 01  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551  
 เอกสารหมายเลข 2.9 – 02  จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า ตามเอกสารผลการส ารวจภาวะ 
การหางานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2550 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.10  :  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1-ร้อยละ 74 ได้รับเงินเดือน 
เท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. 

ร้อยละ 75–ร้อยละ 99 ได้รับ
เงินเดือน เท่ากับหรือสูงกว่า 
เกณฑ์ ก.พ. 

ร้อยละ 100 ได้รับ
เงินเดือน เท่ากับหรือ 
สูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 จ านวน 635 คน และ
บัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 35.12 เมื่อเทียบกับ 
เกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 
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 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

35.12 35.12 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรแนะน าให้นิสิตพยายามหาความรู้พิเศษเพิ่มเติม เช่น ภาษาต่างประเทศ ความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญเพื่อสร้างมูลค่าให้กับตัวเอง ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้นายจ้างพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
ซึ่งจะสามารถต่อรองเงินเดือนให้สูงกว่าเกณฑ์ได้ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.9 – 01  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551  
 เอกสารหมายเลข 2.9 – 02  จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า ตามเอกสารผลการส ารวจภาวการณ์หา
งานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2550 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.11  :  ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน  
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน  
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50–3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ใช้ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต จาก 
กองแผนงาน โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการยอมรับในหน้าที่ตนเองไม่เกี่ยงงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.96 
รองลงมาด้านความเหมาะสมของความสามารถในการปฏิบัติตนและการใช้ชีวิตในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.87 
ส่วนค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ 3.71 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 3 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

3.71 3.71 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ จะเน้นให้คณาจารย์อบรมสั่งสอนนิสิตให้กล้าแสดงออกถึงความเสียสละและ
ความเอ้ืออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและคนทั่วไปอย่างเหมาะสม เนื่องจากในด้านดังกล่าวมีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ 3.56  
 
รายการหลักฐาน : 

 เอกสารหมายเลข 2.11 – 01  เอกสารผลการส ารวจความคิดเห็นของนายจ้างต่อการ 
ปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2550 กองแผนงาน (พฤษภาคม 2552) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.12  :  ร้อยละของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา 
        ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม  
        จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ 
        หรือนานาชาติ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 0.003 –  
ร้อยละ 0.015 

ร้อยละ 0.016 –  
ร้อยละ 0.029 

1. มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.030 และ 
2. นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์มากกว่าหรือเท่ากับ 0.060 
หมายเหตุ กรณีได้ตามข้อ 1 แต่ไม่ได้ข้อ 2 ถือว่าได้คะแนน 2 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2551 มีจ านวน 11 คน เมื่อเทียบกับ
จ านวนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ีที่ผ่านมา (2546, 2547, 2548, 2549 และ 
2550) จ านวน 960 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 2 คะแนน 
 ด้านวิชาการ 

 ภาควิชานิติศาสตร์ นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน
การต่อสู้คดีสิ่งแวดล้อมในศาลจ าลอง เน่ืองในงานจุฬา ฯ วิชาการ 2551 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 จ านวน 3 คน ได้แก่ นายเฉลิมพล  อินทรสิงห์  นายเอกชัย  
หลุ่นโพธิ์  และนางสาวเจนจิรา  สมัครนิล  http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-
205    
  

http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-205
http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-205
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  ภาควิชารัฐศาสตร์นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการตอบ
ปัญหารัฐศาสตร์เน่ืองในงานสิงห์สัมพันธ์ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2551 จ านวน 3 คน http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-205  
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น นางสุรินทร์  นาคดี ได้รับ
ประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่  
20  กันยายน  2551 และได้รับเกียรติบัตรเป็นสตรีนักพัฒนาสังคมดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ ในวันสตรี
สากล  วันที่  5  มีนาคม  2552 
 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น นางสุรินทร์  นาคดี ได้รับ
เกียรติบัตรเป็นสตรีนักพัฒนาสังคมดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ ในวันสตรีสากล  วันที่  5  มีนาคม  2552 
 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) นายเกรียงไกร   
กางก าจัด  ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ วันที่  20  กันยายน  2551   
 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี) นายพงศกร  เอมเขียน  ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบ
คนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่  20  กันยายน  2551   
 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี)  นายโกวิท   
กว้างเคน ได้รับรางวัลชนะเลิศดาวรุ่งลูกทุ่งไทยแลนด์ 2   
 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่
ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี  
ที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 

0.06 

1.15 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเลือกแผนการเรียนที่ท า
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบรูพาที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า จัดการเรียนรู้และ
การวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-205
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 รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.12 – 01  ประกาศเกียรติคุณยกย่องของนิสิต 
 เอกสารหมายเลข 2.12 – 02  นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี  
(2546 2547 2548 2549 และ 2550) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.13  :  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา 
             วิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะสถาบันที่เน้น 
             การผลิตบัณฑิตและวิจัย)  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 50 – ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 – ร้อยละ 89 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 

 

ผลการด าเนินงาน  : 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน  
7 คน และท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 เมื่อเทียบกับ 
เกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

50 28.57 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเลือกท าวิทยานิพนธ์ และให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 02  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ค าสั่งที่ 2444/2551 วันที่ 15 มีนาคม 2551    
 เอกสารหมายเลข 2.13 – 01  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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 องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนิสิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  :  มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตปีที่ 1  
 2.  มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต  
 3.  มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต  
 4.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต  
 5.  มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า  
 6.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า  
 7.  มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เร่ืองข้างต้นเป็นประจ าทุกปี  
 8.  น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิต  
และศิษย์เก่า  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 7 ข้อแรก มีการด าเนินการ 7 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตปีที่ 1 ใน 

งานวันปฐมนิเทศนิสิต 
เอกสารหมายเลข 
3.1-01 

ระดับ 2 คณะ ฯ มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต โดยใช้ห้องสมุดคณะ ฯ 
ส านักหอสมุด และส านักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข 
3.1-02 

ระดับ 3 คณะ ฯ มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นิสิต เช่น หอพัก และสถานที่ออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย ฯ 
เป็นต้น 

 

ระดับ 4 คณะ ฯ มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะกรรมการกิจการนิสิต
ของคณะ ฯ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต นักกิจการนิสิต นักวิชาการ
ศึกษา ที่คอยบริการให้ค าปรึกษาทั้งเร่ืองวิชาการ ทุนการศึกษา  
งานด้านกิจการนิสิต และการก าหนด Office Hour เพื่อให้นิสิต 
รับค าปรึกษาจากคณาจารย์ทุกท่าน 

เอกสารหมายเลข 
3.1 – 03   
3.1 – 04   
3.1 – 06   
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ระดับ 5 คณะ ฯ มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและ 

ศิษย์เก่า โดยการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดคณะ ฯ และเว็บไซต์ 
ของคณะ ฯ 

เอกสารหมายเลข 
3.1 – 07   

ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 8 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า  5 5 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ เป็นคณะใหม่เพิ่งแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนั้น 
การด าเนินงานด้านกิจการนิสิตต้องด าเนินงานไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่คณะ ฯ ได้แต่งตั้ง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นักกิจการนิสิต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจ าคณะ  
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0034/2551  วันที่  22  ธันวาคม  2551 ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเชื่อว่า 
ในปีถัดไปการด าเนินงานต้องมีผลงานที่ชัดเจนมากขึ้น 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 01  แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตปีที่ 1 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 02  ค าสั่งแต่งต้ังหัวหน้าห้องสมุด 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 03  ค าสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 04  ค าสั่งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจ าคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ที่ 0034/2551 วันที่  22  ธันวาคม  2551 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 05  ค าสั่งมอบหมายงานกิจการนิสิต 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 06  Office Hour อยู่ที่ภาควิชา 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 07  เว็บไซตค์ณะ ฯ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  :  มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
           ที่พึงประสงค์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการจัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2.  มีการส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และองค์การนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบ 
ทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 
      -   กิจกรรมวิชาการ 
      -   กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
      -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
      -   กิจกรรมนันทนาการ 
      -   กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะ ฯ และองค์การ
นิสิตทุกสิ้นปีการศึกษา 
 4.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ จัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และคุณลักษณะ 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
โดยการจัดท ากิจกรรมและโครงการดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่  1  มิถุนายน – 8  กรกฎาคม  2551   
2. โครงการพิธีเปิดเชียร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประจ าปี 
2551 วันที่  2  มิถุนายน  2551   
3. โครงการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รณรงค์เพื่อสังคม  
วันที่  1  มิถุนายน – 15  กันยายน  2551   

เอกสารหมายเลข 
3.2 – 01 
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4. โครงการกิจกรรมเชียร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประจ าปี 
2551 เดือนพฤศจิกายน  2551   
5. โครงการสิงห์สัมพันธ์ คร้ังที่ 5  วันที่  6-12  พฤศจิกายน  2551   
6. งานท าบุญคณะ ฯ 1-10  ธนัวาคม  2551 
7. โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน  วันที่  9-11  มกราคม  2552   
8. การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่  13  มกราคม  2552   
9. โครงการรัฐศาสตร์วิชาการ วันที่  16-17  มกราคม  2552   
10. โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 5  
วันที่  24  มกราคม  2552   
11. งานรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 5  วันที่  7  
กุมภาพันธ์  2552   
12. งานปัจฉิมนิเทศ รป.บ. (การบริหารทั่วไป/ การปกครอง
ท้องถิ่น) วันที่  22  กุมภาพันธ์  2552   
13. งานรดน้ าด าหัวอาจารย์อาวุโส วันที่  20  เมษายน  2552  
14. โครงการประชุมสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 วันที่  26  เมษายน  
2552   
15. โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่  11-13  พฤษภาคม  2552   
16. โครงการเปิดประตูรับนิสิตใหม่เข้าสู่รั้วคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่  31  พฤษภาคม  2552  

ระดับ 2 มีการส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และองค์การนิสิต 
จัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ
ใน 5 ประเภท ดังนี้ 
   -   กิจกรรมวิชาการ (รวม 1,136 คน) 
1.  การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่  13  มกราคม  2552 (853 คน) 
2.  โครงการรัฐศาสตร์วิชาการ วันที่  16-17  มกราคม  2552 (40 คน)  
3.  งานปัจฉิมนิเทศ รป.บ. (การบริหารทั่วไป/ การปกครอง
ท้องถิ่น) วันที่  22  กุมภาพันธ์  2552  (243 คน) 
 
 

เอกสารหมายเลข 
3.2 – 01 
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  -   กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ (รวม 3,076 คน) 
1.  โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 5 วันที่   
24  มกราคม  2552  (3,076 คน) 
  -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (รวม 985คน) 
1.  โครงการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รณรงค์เพื่อสังคม  
วันที่  1  มิถุนายน – 15  กันยายน  2551  (805 คน) 
2.  โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน  วันที่  9-11  มกราคม  2552 
(180 คน)   
  -   กิจกรรมนันทนาการ (รวม 5,756 คน)  
1.  โครงการพัฒนาสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  1  
มิถุนายน – 8  กรกฎาคม  2551  (805 คน) 
2.  โครงการพิธีเปิดเชียร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประจ าปี 
2551 วันที่  2  มิถุนายน  2551 (805 คน) 
3.  โครงการกิจกรรมเชียร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประจ าปี 
2551 เดือนพฤศจิกายน  2551  (805 คน) 
4.  โครงการสิงห์สัมพันธ์ คร้ังที่ 5 วันที่  6-12  พฤศจิกายน  2551 
(150 คน) 
5.  งานรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 5  วันที่  7  
กุมภาพันธ์  2552  (3,076 คน) 
6.  โครงการประชุมสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 วันที่  26  เมษายน  2552 (70 คน) 

7.  โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่  11-13  พฤษภาคม  2552 (45 คน) 
  -   กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (รวม 1,760 คน)  
1.  งานท าบุญคณะ ฯ 1-10  ธนัวาคม  2551 (70 คน) 
2.  งานรดน้ าด าหัวอาจารย์อาวโุส วันที่  20  เมษายน  2552 (50 คน) 
3.  โครงการเปิดประตูรับนิสิตใหม่เข้าสู่รั้วคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่  31  พฤษภาคม  2552 (1,640 คน) 

ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2 ระดับ 2 ระดับ 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 เน่ืองจากนิสิตจัดท าโครงการจ านวนมาก แต่ยังขาดการติดตามและประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมดังกล่าว จึงต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่การวางแผน การจัดท า
โครงการ การประเมินผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการในคร้ังต่อไปอย่าง 
เป็นกระบวนการและมีรูปแบบที่ชัดเจน พร้อมทั้งให้รุ่นพี่สอนหรือบอกต่อรุ่นน้องให้ด าเนินการตาม
รูปแบบที่คณะ ฯ ก าหนดเป็นแนวทาง 
  
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 01  โครงการกิจกรรมนิสิต 
 

องค์ประกอบที่  4  การวิจยั 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  :  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
 1.  มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
 2.  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
 5.  มีระบบสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชน
และภาคอุตสาหกรรม 
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 เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 3–4 ข้อ มีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน  : 
เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย  ค าสั่งที่ 0052/2552  วันที่  4  มีนาคม  2552
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการวิจัยบรรลุเป้าหมายตามแผนของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ  

เอกสารหมายเลข 
4.1 – 01   
 

ระดับ 2 คณะ ฯ จัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง โดย 
บันทึกไว้ที่เว็บไซต์ของคณะ ฯ 

เอกสารหมายเลข 
4.1 – 02   

ระดับ 3 คณะ ฯ ได้จัดสรรงบประมาณจ านวน 100,000 บาท (ภาควิชา
นิติศาสตร์) ทั้งนี้ผู้บริหารยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ได้ท างานวิจัยอย่างหลากหลาย โดยมแีหล่งค้นคว้าต่าง ๆ 
เช่น ห้องสมุดคณะ ฯ (ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุดของ
คณะ ฯ) ระบบอินเตอร์เน็ต มีเจ้าหน้าที่ดูแล ฯลฯ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

เอกสารหมายเลข 
2.8 – 02   

ระดับ 4 คณะ ฯ จัดท าระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
ได้แก่ การก าหนดแผนงานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์
ท างานวิจัยอย่างจริงจัง 

เอกสารหมายเลข 
1.1 – 02   

ระดับ 5 คณะ ฯ สร้างขวัญก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น เช่น ความต่อเนื่องในการได้รับทุน สามารถน า
ผลงานวิจัยมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 

ระดับ 6 คณะ ฯ มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เช่น การท า
วิจัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ สกว. เป็นต้น 
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 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการพัฒนาระบบและกลไก 
ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 

5 6 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องส่งเสริมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องให้ความรู้และ
กระตุ้นให้บุคลากรสนใจที่จะท างานวิจัยอย่างหลากหลายเพื่อให้ผลงานวิจัยดังกล่าวครอบคลุมภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย ฯ  
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 4.1 – 01  คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย  ค าสั่งที่ 0052/2552  วันที่  4  มีนาคม  2552 
 เอกสารหมายเลข 4.1 – 02  เว็บไซต์บทความและงานวิจัยของคณะ ฯ   
 เอกสารหมายเลข 2.8 – 02  เล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2551  
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 02  แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2551  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  :  มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการ
และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ที่เชือ่ถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ 
 3.  มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์การภายนอก 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
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  5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
โดยมีการเผยแพร่ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เว็บไซต์คณะ ฯ และนิตยาสารบางพระชล (กันยายน 2551)   

เอกสารหมายเลข 
4.1 – 01 
4.2 – 01 

ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 คณะ ฯ สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยัง

ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
โดยมีการเผยแพร่ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เว็บไซต์คณะ ฯ และนิตยสารบางพระชล (กันยายน 2551)   
 

เอกสารหมายเลข 
4.2 – 01 
4.1 – 01 
4.2 – 02 

ระดับ 4 คณะ ฯ มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยกับองค์การภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อการ
น าผลงานไปใช้ประโยชน์ มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาท้องถิ่น 

เอกสารหมายเลข 
4.2 – 03 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบบริหารจัดการความรู้ 
จากงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 

3 3 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดท าระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ รวมทั้งต้อง
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 มอบหมายภารกิจให้บุคลากรด าเนินการอ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่เจ้าของ
ผลงาน เพื่อให้เป็นแรงจูงใจในการท าวิจัยซึ่งไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนการจดสิทธิบัตร 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 4.2 – 01  วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 เอกสารหมายเลข 4.1 – 02  เว็บไซต์บทความและงานวิจัยของคณะ ฯ   
 เอกสารหมายเลข 4.2 – 02  นิตยสารบางพระชล 
 เอกสารหมายเลข 4.2 – 03  ค าสั่งจัดต้ังสถาบันพัฒนาท้องถิ่น (อ.อนุรัตน์) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์ 
           และนิติศาสตร์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยู่ระหว่าง 1 - 54,999.- บาท 55,000.- บาท - 79,999.- บาท มากกว่าหรือเท่ากับ 80,000.-บาท 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายในจากภาควิชารัฐศาสตร์ จ านวน 100,000 บาท ซึ่ง
คณาจารย์ของคณะ ฯ ได้ท างานวิจัย จ านวน 2 เล่ม (เอกสารหมายเลข 4.3 - 01 และ 4.3 - 02) ดังนี้ 
 

ที่ งานวิจัย ผู้จัดท า งบประมาณ (บาท) 
1 งานวิจัย เร่ือง การศึกษาแนวทางการใช้สื่อ

ประกอบการเรียนการสอนของภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ธีระ  กุลสวัสดิ์  
และคณะ 

50,000 

2 งานวิจัย เร่ือง ภาวะการท างานและความ 
พึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้างต่อ
บัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

อาจารย์ธีระพงษ์  ภูริปาณิก 
และคณะ 

50,000 

รวมทั้งสิ้น 100,000 
  

 คณะ ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายนอกจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน 
290,000 บาท ซึ่งคณาจารย์ของคณะ ฯ ได้จัดท างานวิจัย จ านวน 9 เล่ม (เอกสาร 4.3 - 03  และ 4.3 - 11) ดังน้ี 
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ที่ งานวิจัย ผู้จัดท า งบประมาณ (บาท) 
1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2551 

อาจารย์อนุรัตน์   
อนันทนาธร และคณะ 

50,000 

2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
ประจ าปี พ.ศ. 2551 

อาจารย์สมคิด   
เพชรประเสริฐ และคณะ 

30,000 

3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 

อาจารย์อนุรัตน์   
อนันทนาธร และคณะ 

30,000 

4 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 

อาจารย์อนุรัตน์   
อนันทนาธร และคณะ 

30,000 

5 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 

อาจารย์อนุรัตน์   
อนันทนาธร และคณะ 

30,000 

6 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 

อาจารย์อนุรัตน์   
อนันทนาธร และคณะ 

30,000 

7 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ประจ าปี พ.ศ. 2551 

อาจารย์อนุรัตน์   
อนันทนาธร และคณะ 

30,000 

8 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาขัน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ประจ าปี พ.ศ. 2551 

อาจารย์อนุรัตน์   
อนันทนาธร และคณะ 

30,000 
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9 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 

อาจารย์อนุรัตน์   
อนันทนาธร และคณะ 

30,000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 290,000 
 

 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
รวมทั้งสิ้น 390,000 บาท โดยมีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 22.5 คน คิดเป็นร้อยละ 17,333 บาท ต่ออาจารย์  
1 คน เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  

17,333 
บาท 

17,333 บาท 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้ภาควิชาที่มีอยู่ตามสัดส่วนและน าไปกระจายให้บุคลากรในภาควิชาต่อไป 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.8 – 02  เล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2551  
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 01  งานวิจัย เร่ือง การศึกษาแนวทางการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 02  งานวิจัย เร่ือง ภาวะการท างานและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ 
นายจ้างต่อบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 03  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2551 
 



 

 อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2551\SAR คณะ ปี 2551 - ฉบับปรับปรุง 20สค52  รอบท่ี 2\9ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานคณะ17กค52เอ๋.doc 

51 

  เอกสารหมายเลข 4.3 - 04  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาซก อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 05  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 06  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 07  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 08  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 09  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 10  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาขัน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 11  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประจ าปี พ.ศ. 2551 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.4  :  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียน 
       ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ 
      และในระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 - ร้อยละ 29 ร้อยละ 30 - ร้อยละ 39 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 

 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ มีผลงานวิจัย จ านวน 11 เร่ือง เมื่อเทียบกับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน  
22.5 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 3 คะแนน  
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 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับ 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ 
และในระดับนานาชาติ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
48.89 

ร้อยละ 48.89 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องก าหนดจ านวนงานวิจัยแล้วจัดสรรสัดส่วนงานวิจัยให้ภาควิชาที่มีอยู่อย่างเหมาะสม 
และภาควิชาน าไปกระจายให้บุคลากรในภาควิชาต่อไป 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 01  และ 4.3 - 02) 
 เอกสารหมายเลข 4.3 - 03  และ 4.3 – 11 
 
ตัวบ่งชี้ที ่ 4.5  :  ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal  

หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 - ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 – ร้อยละ 19 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed journal  
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 14 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องชี้แจงให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน า มีการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการ
แก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้นคณะ ฯ จึงยิ่งต้องรีบผลิตผลงานวิจัยให้ออกมาเป็น
รูปธรรมให้เร็วที่สุดเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ฯ และมุ่งเข้าสู่กลุ่มการผลิตบัณฑิตและวิจัยให้ได้ 
 

รายการหลักฐาน : 
 - 
 

องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  :  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของคณะรัฐศาสตร์ 
           และนิติศาสตร์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ ์และแผนด าเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม 
 2.  มีคณะกรรมการ คณะท างานหรือหน่วยงานด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม 
แผนที่ก าหนด 
 3.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  

 4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม  
 6.  มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับ 
การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง  
และบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ จัดท าแผนด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2551 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
เอกสารหมายเลข 
1.1 – 02   
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ระดับ 2 คณะ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ 0046/2552 วันที่  28  มกราคม  2552  
เพื่อการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้ 
ด าเนินไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง 

เอกสารหมายเลข 
5.1 – 01   

ระดับ 3 คณะ ฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบในการให้บริการวิชาการ 
แก่สังคมตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ฯ 

 

ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

3 3 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็น
รูปธรรม โดยต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยน าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการ
แก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีการประเมิน
สัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการระหว่างการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 02  แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2551  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 5.1 – 01  ค าสั่งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ตามค าสั่งที่ 0046/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  :  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
        เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
      เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
      ต่ออาจารย์ประจ า (ทั้งหมด) 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยู่ระหว่างร้อยละ 1 - ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 - ร้อยละ 24 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 

 
ผลการด าเนินงาน  : 
 คณะ ฯ มีคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ  
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จ านวน 19 คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 22.5 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 84.44 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 3 คะแนน 
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 รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์พิเศษ  
เขียนหนังสือวิชาการ เขียนบทความวิจัย เขียนบทความวิทยุ เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์  

เป็นกรรมการวิชาการ 
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒) 

 
ที ่ ช่ือ รายการ วันที ่ สถานที่/ ประเทศ 
1 ผศ.ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ ์ กรรมการกล่ันกรอง วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ม.ค.-ธ.ค. 2551 มหาวิทยาลัยบูรพา 

  กรรมการวิทยานิพนธ์ 21 เม.ย. 2552 ประเทศออสเตรเลีย 
2 อ.อนุรัตน์  อนันทนาธร งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจ

และความผูกพันต่อองค์กรของบคุลากร
เทศบาลต าบลบางพระ 

ม.ค.-ธ.ค. 2551 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3 รศ.ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ 
 

กรรมการกล่ันกรอง วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ม.ค.-ธ.ค. 2551 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  งานวิจัย เรื่อง การน านโยบายไปปฏิบตัิ
ศึกษากรณีการแก้ไขปัญหาแรงงาน 
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศ
เพื่อนบ้าน 

ม.ค.-ธ.ค. 2551 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  งานวิจัย เรื่อง การถ่ายทอดและการรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน กรณีศึกษา
กลุ่มจักสาน จังหวัดชลบุร ี

ม.ค.-ธ.ค. 2551 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4. ผศ.ดร.ชัยยนต์   
ประดษิฐศิลป ์
 

กรรมการกล่ันกรอง วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ม.ค.-ธ.ค. 2551 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

5 อ.ดร.โชติสา  ขาวสนิท กรรมการกล่ันกรอง วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ม.ค.-ธ.ค. 2551 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  บทความวิทยุ เรื่อง การเลือกตั้งกับสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ 

ธ.ค. 2551 รวมเล่มบทความรายการ
มนุษย์กับสังคม เล่มที่ 13 

  กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 

24 เม.ย. 2552  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 
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6 ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  

มณีธร 
กรรมการกล่ันกรอง วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ม.ค.-ธ.ค. 2551 มหาวิทยาลัยบูรพา 

  งานวิจัย เรื่อง องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญและองค์กรอ่ืน  
ตามรัฐธรรมนูญ 

ม.ค.-ธ.ค. 2551 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  เขียนหนังสือ ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชนของไทย 

ต.ค. 2551 เอ็ม ที เพลส กทม. 

7 อ.เจนวิทย์  นวลแสง บทความวิทยุ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ
คนพิการ 

ธ.ค. 2551 รวมเล่มบทความรายการ
มนุษย์กับสังคม เล่มที่ 13 

8 ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   ร่วมงานวิจัย เรื่อง การสร้างต้นแบบการ
แก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ
ไม่เหมาะสมและการคุ้มครองแรงงานเด็ก
ในกิจการต่อเนื่องประมง 

ก.พ. 2552 ศูนย์การวิจัยการย้ายถิ่นแห่ง
เอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 อ.ธีระพงษ์  ภูริปาณิก 
 

งานวิจัย เรื่อง ภาวะการท างานและความ
พึงพอใจของผูบ้ังคบับญัชา/นายจ้างต่อ
บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป (4 ปี) 

ม.ค.-ธ.ค. 2551 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  เป็นอาจารย์พิเศษ 
 

12 มิ.ย.-25 ก.ย. 
2552 

วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดชลบุร ี
 
 

10 อ.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว 
 

งานวิจัย เรื่อง ความคดิเห็นของ
ประชาชนกรณีสร้างโลตัสเอ็กเพรส ใกล้
ตลาดสด อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

ม.ค.-ธ.ค. 2551 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  เป็นอาจารย์พิเศษ 
 

12 มิ.ย.-25 ก.ย. 
2552 

วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดชลบุร ี

11 อ.กัญญาภัค  อยู่เมือง 
  

งานวิจัย เรื่อง ธรรมาภิบาลด้านการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ศึกษาการริเริ่มของ
ท้องถิ่น กระบวนการ นโยบาย และปัจจัย
สู่ความส าเร็จ กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุร ี

ม.ค.-ธ.ค. 2551 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 อ.สโรชา  แพร่ภาษา วิทยากร การละลายพฤติกรรม 19 กพ. 2551 สวนนงนุช พัทยา 
13 อ.ภัสวรรณ  อุชุพงศ์อมร เป็นอาจารย์พิเศษ 17 พ.ย. 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

กรุงเทพมหานคร 
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14 อ.สกฤติ  อิสรยานนท ์

 
งานวิจัย เรื่อง สถานการณ์ร่วมสมัย 
ของชุมชนคาทอลิค จนัทบุร ี

ม.ค.-ธ.ค. 2551 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

15 ผศ.ดร.นพรัฐพล   
ศรีบุญนาค 

กรรมการกล่ันกรอง วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ม.ค.-ธ.ค. 2551 มหาวิทยาลัยบูรพา 

  วิทยากร เรื่อง แผนปฏิบัติการกับ 
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ 

23 ก.ค. 2551 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

  บทความวิชาการ เรื่อง การบริหารงาน
บุคคลในระบบราชการไทย ปัญหาการ
บริหารตามระบบคุณธรรม 

2551 ส านักงาน ก.พ. 

  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์   2551 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ  
ม.อุบลราชธาน ี

16 อ.สรชัย  ศรีนิสานต์สกุล วิทยากร โรงเรียน OKLS 2551 กทม. 
  วิทยากรจีนศึกษา อาศรมจีนศึกษา  

CP Seven Eleven 
2551 กทม. 

17 อ.สมคิด  เพชรประเสริฐ บทความวิทยุ เรื่อง ประชาชนกับ 
การเลือกตัง้ 
 

ธ.ค. 2551 รวมเล่มบทความรายการ
มนุษย์กับสังคม เล่มที่ 13 

18 อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล บทความวิทยุ เรื่อง สิทธิประโยชน์ 
ของคนพิการ 

ธ.ค. 2551 รวมเล่มบทความรายการ
มนุษย์กับสังคม เล่มที่ 13 

19 รศ.ชนะ  ประณมศร ี กรรมการกล่ันกรอง วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ม.ค.-ธ.ค. 2551 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 รวม 19 คน    
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 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วม
ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ เป็นกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ

ร้อยละ 25 

ร้อยละ 84.44 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 5.2 – 01  หนังสือเชิญเป็นวิทยากร กรรมการวิชาชีพ การเสนอผลงานทาง
วิชาการ และการเขียนบทความทางวิทยุ 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  :  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 
        ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ 
        นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยู่ระหว่างร้อยละ 1 – ร้อยละ 19 ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ได้จัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ จ านวน 12 โครงการ ซึ่งเทียบกับจ านวน
คณาจารย์ทั้งสิ้น 22.5 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 3 คะแนน 
 1.  โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551  
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2551 
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  2.  โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการเมืองไทย วันที่ 14 
มกราคม 2552 

 3.  โครงการประกวดความสามารถทางวิชาการ งานมนุษย์กับสังคม 2552 การแข่งขัน 
ตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 22 มกราคม 2552 

 4.  โครงการ การน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงไปปรับใช้ในการท างานด้านความมั่นคงของชาติ วันที่ 23 มกราคม 2552 

 5.  โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยยาวาหะราล เนรูห์ กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 27 มีนาคม 2552 

 6.  โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ.ระยอง  

 7.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และพนักงานข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี 

 8.  โครงการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.ระยอง หลักสูตรการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Management) 
 9.  บทความวิทยุของ ดร.โชติสา  ขาวสนิท 
 10.  บทความวิทยุของ อ.สมคิด  เพชรประเสริฐ 
 11.  บทความวิทยุของ อ.เจนวิทย์  นวลแสง 
 12.  บทความวิทยุของ อ.สริยา  วิริโยสุทธิกุล 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจ า 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ

ร้อยละ 30 

53.33 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ให้ทุกหน่วยงานที่จัดท าโครงการต่าง ๆ ด าเนินการตามระบบหรือขั้นตอน PDCA  
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 5.3 – 01  โครงการบริการวิชาการ  12 โครงการ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 65 – ร้อยละ 74 ร้อยละ 75 - ร้อยละ 84 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 65 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องตั้งคณะท างานเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สมบูรณ์ของความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการ 
รายการหลักฐาน : 
 - 
 

องค์ประกอบที ่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  :  มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ 

 2.  มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  3.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอ่ืน ๆ 
  4.  มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  
การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมประชุม 
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเน่ือง 
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  5.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 6.  มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือ
เวทีแสดงผลงาน จัดท าวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความร่วมมือใน การให้การบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงาน

รองรับ เช่น โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวาคม 2551 วันที่ 1-10 ธันวาคม 2551 โครงการสัมมนา
วิชาการ เร่ือง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการเมืองไทย วันที่  
14 มกราคม 2552 และกิจกรรมการรดน้ าด าหัวผู้บริหารและ
อาจารย์อาวุโส วันที่ 21 เมษายน 2552 

เอกสารหมายเลข 
1.1 - 09 
1.1 - 21 
6.1 - 01   

ระดับ 2 คณะ ฯ ก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง
กับแผนงาน และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ก าหนดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี 

เอกสารหมายเลข 
1.1 – 02   

ระดับ 3 คณะ ฯ ได้บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ 
ด้านอ่ืน ๆ เช่น การจัดงานวันรพีซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติต่อ
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และการปาฐกถาธรรมะให้นิสิตและ 
ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมงาน 

เอกสารหมายเลข 
1.1 – 23   

ระดับ 4 คณะ ฯ มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติโดยการจัดกิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการ ได้แก่ 
โครงการวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการเมืองไทย  โครงการ
ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเน่ือง 

เอกสารหมายเลข 
1.1 – 09   
1.1 – 21   

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4 4 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
  คณะ ฯ จะพยายามส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัด 
กิจกรรมประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเน่ือง  
ส่วนการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตลอดจนการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ 
นานาชาต ิเช่น มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดท าวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความ 
ร่วมมือในการให้การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ ในสองประเด็นหลังนี้  
หากคณะ ฯ มีโอกาสจะรีบด าเนินการในทันที 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 02  แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2551  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 09  โครงการวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการเมืองไทย  
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 21  โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม  เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจ าปี  2551 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 01  กิจกรรมการรดน้ าด าหัวผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส  
วันที่ 21 เมษายน 2552 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 23  งานราตรีรพีบูรพา  คร้ังที่  3 

 
 
 
 



 

 อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2551\SAR คณะ ปี 2551 - ฉบับปรับปรุง 20สค52  รอบท่ี 2\9ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานคณะ17กค52เอ๋.doc 

64 

 องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1  :  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้หลักธรรมาภิบาล 

   ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

ชนดิของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  

 1.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

 2.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มากกว่าปีละ 2 คร้ัง  

 3.  มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างต่ าร้อยละ 80 ของแผน 
ในการประชุมแต่ละคร้ังมีกรรมการเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารให้
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม  

 4.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดให้มีการประเมินผลงานของคณบดี
หรือผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  
 5.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการด าเนินงานโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ โดยมีคณบดีเป็น

ประธาน ซึ่งมีการประชุมในการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของหน่วยงานภายในคณะ ฯ    

เอกสารหมายเลข 
7.1-01 

ระดับ 2 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักในปีการศึกษา 2551 จ านวน  3  ครั้ง (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2551)  ส่วนในปีการศึกษา 2552  มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ฯ จ านวน  3  ครั้ง (เดือนมกราคม, มีนาคม และพฤษภาคม 2552) 
รวมทั้งสิ้น  6  ครั้ง  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ จะมี
วาระการรับรองรายงานการประชุมในรอบเดือนที่ผ่านมา หากมีเรื่อง 

เอกสารหมายเลข 
7.1-02   
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ที่ต้องด าเนินการต่อจะอยู่ในวาระสืบเน่ืองเพื่อเป็นการทบทวนและ
ติดตามผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากมีมติที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะ ฯ ที่เก่ียวข้องกับภาควิชา หน่วยงานหรือบุคลากร 
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งมติให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบต่อไป 

ระดับ 3 คณะ ฯ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ทุกเดือนและมี
ผู้เข้าร่วมทุกครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
มีทั้งหมด 9 คน  เข้าประชุมครัง้ละไม่น้อยกว่า  7  คน) โดยคณะ ฯ  
ได้ส่งหนังสือเชิญและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการประจ าคณะทุกคน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ส่วน
ภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์ก็มีการประชุมอย่างน้อย
เทอมละ 1 ครั้ง และมีสมาชิกเข้าร่วมไม่น้อยกวาร้อยละ 80 

เอกสารหมายเลข 
7.1-03 

ระดับ 4 คณะ ฯ ได้ประเมินผลงานของหัวหน้าส านักงานคณบดี โดยสภา
มหาวิทยาลัย ฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  

เอกสารหมายเลข 
7.1-04 

ระดับ 5 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ มีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองค์กร 
ได้แก่ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในวาระเสนอเพื่อ
พจิารณาจะใช้วิธีให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้ได้
ข้อสรุป โดยใช้มติของเสียงส่วนมากเป็นผลสรุป เช่น การพิจารณาให้
ทุนการศึกษา  การพิจารณาสวสัดิการต่าง ๆ  การจัดท าระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ภายในส่วนงาน เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข 
7.1-02   

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ใช้ 
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
และสามารถผลักดันคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ให้แข่งขันได้ใน 
ระดับสากล 

5 5 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เปา้หมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ซึ่งมีการบริหารงานโดยคณบดีและคณะผู้บริหารมีการด าเนินงานต่าง ๆ โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งคณะ ฯ 
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 รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.1-01  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ   

   คร้ังที่ 2/2551  วันที่  24  พฤศจิกายน  2551 
 เอกสารหมายเลข 7.1-02  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ   

   คร้ังที่ 1/2551  วันที่  10  ตุลาคม  2551 
   คร้ังที่ 2/2551  วันที่  24  พฤศจิกายน  2551 
   คร้ังที่ 3/2551  วันที่  18  ธันวาคม  2551 
   คร้ังที่ 1/2552  วันที่  22  มกราคม  2552 
   คร้ังที่ 2/2552  วันที่  5  มีนาคม  2552 
   คร้ังที่ 3/2552  วันที่  9  เมษายน  2552 
   คร้ังที่ 4/2552  วันที่  22  พฤษภาคม  2552 
 เอกสารหมายเลข 7.1-03  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 1-3/2551 และ

คร้ังที่ 1-4/2552   
 เอกสารหมายเลข 7.1-04  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2  :  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 1.  มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 2.  ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน  
และเป็นที่ยอมรับในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

 4.  มีการจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน  
และด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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 ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยใช้ระเบียบการสรรหาของมหาวิทยาลัย ฯ เช่น 
การคัดเลือกหวัหน้าส านักงานคณบดีโดยคณบดีเป็นผู้คัดเลือกและ 
แจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2551  วันที่   
24  พฤศจิกายน  2551  โดยมีค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 3545/2551  
เร่ือง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  วันที่  16  ธันวาคม  2551 

เอกสารหมายเลข 
7.2 – 01   
7.2 – 02   
7.1 - 02 

ระดับ 2 ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพ
ภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้อ านาจในการตัดสินใจ
ตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์การ 

เอกสารหมายเลข 
7.2 – 03 
 

ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

2 2 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน และเป็น

ที่ยอมรับในคณะ ฯ ตลอดจนมีการจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้บริหารตามผลการประเมิน และด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.2 – 01  ระเบียบจากงานบุคคล 
 เอกสารหมายเลข 7.2 – 02  ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 3545/2551 เร่ือง แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่  16  ธันวาคม  2551 
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  เอกสารหมายเลข 7.1-02  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ   
   คร้ังที่ 1/2551  วันที่  10  ตุลาคม  2551 

   คร้ังที่ 2/2551  วันที่  24  พฤศจิกายน  2551 
   คร้ังที่ 3/2551  วันที่  18  ธันวาคม  2551 
   คร้ังที่ 1/2552  วันที่  22  มกราคม  2552 
   คร้ังที่ 2/2552  วันที่  5  มีนาคม  2552 
   คร้ังที่ 3/2552  วันที่  9  เมษายน  2552 
   คร้ังที่ 4/2552  วันที่  22  พฤษภาคม  2552 

 เอกสารหมายเลข 7.2 - 03  สว่นที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน 
 

ตัวบ่งชี้  7.3  :  มีการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สู่องค์การเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับทราบ 
 2.  มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 
 3.  มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100 
 4.  มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้  
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนดให้มีค าสั่งการแต่งต้ังคณบดีให้เป็น

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ฯ (25 
พฤษภาคม 2552) โดยมีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ให้ประชาคมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับทราบต่อไป 
ทั้งนี้ คณะ ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์

เอกสารหมายเลข 
7.3 – 01 
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และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0047/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 เพื่อ
เตรียมท าแผนการจัดการความรู้ต่อไป 

ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์สู่องค์การเรียนรู้ 

1 1 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องจัดท าแผนและด าเนินการจัดการความรู้ในคณะ ฯ ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ต้องติดตาม
ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ และน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ต่อไป 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.3 – 01  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ค าสั่งที ่0047/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552  
  

ตัวบ่งชี้ท่ี  7.4  :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให ้
        บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 1.  มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง  
การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
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  3.  มีระบบสวัสดิการและเสรมิสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 
 4.  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน  
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
 6.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3–4 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม 

ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของคณะ ฯ ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกของอาจารย์ จ านวน 1 ทุน และทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทของเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ทุน 

เอกสารหมายเลข 
7.4 – 01   

ระดับ 2 คณะ ฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการ
ส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหาบุคคล 
ภายนอกที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ การจัดวางคนลงต าแหน่ง
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความถนัดอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ยังมี 
การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศ เช่น การเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ เดือน 
ธันวาคม 2551 และการเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ เช่น  
การเข้าร่วมฝึกอบรมกฎหมายสิทธิมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  
เดือนมิถุนายน 2551 ณ ประเทศมาเลเซีย (ดร.โชติสา ขาวสนิท)
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปี โดยมีการประเมินภาระงานของบุคลากร มาตรการสร้าง
ขวัญก าลังใจ เช่น การศึกษาดูงานต่างประเทศ ส าหรับมาตรการ
ลงโทษด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ รวมทั้งการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

เอกสารหมายเลข 
7.4-02   
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ระดับ 3 คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพ

ที่ด ีและสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอยู่อย่างมีความสุข ได้แก่ มีที่พักอาศัยส าหรับบุคลากร มีสวัสดิการ
การรักษาพยาบาล  สวัสดิการดา้นการศึกษาบุตร  มีสวนสาธารณะ
ส าหรับออกก าลังกาย มีทุนการศึกษาส าหรับบุคลากร  มีระบบสหกรณ์
ออมทรัพย์  มีระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย ฯ มีร้านอาหารของ
มหาวิทยาลัย สหกรณ์ร้านค้า หอสมุดกลาง และส านักคอมพิวเตอร์  
ซึ่งบุคลากรทุกคณะได้รับในสวัสดิการดังกล่าว ทั้งนี้คณะ ฯ ยังมี
ระบบสวัสดิการ เช่น การมีเงินกองกลางเพื่อให้บุคลากรของ 
คณะ ฯ ได้ยืมไปใช้ในคราวจ าเป็น เป็นต้น 

เอกสารประกอบ 
7.4-03   

ระดับ 4 คณะ ฯ มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มี
โอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตาม
สายงาน โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อโดยมีทุนการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ ทุนอบรมสัมมนา ทุนวิจัย และฝึกอบรมใน
ระยะสั้น เช่น ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับฐานข้อมูลในการจัดท า 
SAR ทั้งน้ียังมีระเบียบการขอต าแหน่งช านาญการของสายสนับสนุน 
ซึ่งทุกคณะใช้กฎระเบียบอันเดียวกันในการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูงขึ้น 

เอกสารประกอบ 
7.4-04   

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

4 4 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ เพื่อจะได้
รับทราบข้อมูลความต้องการของบุคลากรที่แท้จริง โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
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 บางเร่ืองราวให้ดีขึ้น เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข ทั้งนี้ต้องน าผลการประเมินความพึง
พอใจดังกล่าวเสนอให้คณบดีพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศการท างาน 
ให้ดีขึ้นเพื่อจะได้ส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.4-01  ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ จ านวน 1 ทุน และ
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทของเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ทุน 
    เอกสารหมายเลข 7.4-02  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0528.31/0951  ลงวันที่  23  ธันวาคม  2551 
เร่ือง  ขอปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 เอกสารประกอบ 7.4-03  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงาน 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรบุคลากร พ.ศ. 2547 

   เอกสารประกอบ 7.4-04  ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0052/2552 เร่ือง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2552  
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับ
พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์หรือความช านาญงาน พ.ศ. 2551 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  7.5  :  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 1.  มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  
 2.  มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  
 3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  
 4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  
 5.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  

 6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย 
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 2 ข้อแรก มีการด าเนินการ 2 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก 
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 ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร ซึ่งมีงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่
ด าเนินงานรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง ไดแ้ก่ การจัดท าเว็บไซต์
ของคณะ ฯ เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข 
7.5 – 01   
7.5 – 02   

ระดับ 2 คณะ ฯ มีระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ ในรูปแบบ
เว็บไซตข์องคณะ ฯ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่
สนใจทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ 

 

ระดับ 3 คณะ ฯ มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูล โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ
ด าเนินงานของระบบ ซึ่งผู้ใช้ต้องมีรหัสผ่านก่อนด าเนินการเพิ่ม
หรือแก้ไขข้อมูล  

 

ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 

3 3 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 

 คณะ ฯ ต้องด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลว่าต้องการปรับปรุงแก้ไข 
หรือเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์และตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในอนาคตอาจต้องมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ผ่านระบบเครือข่ายกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.5 – 01  ค าสั่งมอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เอกสารหมายเลข 7.5 – 02  เว็บไซต์คณะ ฯ www.polsci-law.buu.ac.th 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  7.6  :  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสาร
สิ่งพิมพ ์เว็บไซด์ นิทรรศการ 
 2.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กัน 
โดยทั่วอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 3.  มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
และมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
 5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3-4 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร เว็บไซต์ของคณะ ฯ นิทรรศการงานมนุษย์กับสังคม 
และวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.6 – 01   

ระดับ 2 คณะ ฯ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทาง
ที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วอย่างน้อย 3 ช่องทาง ได้แก่  
เว็บไซด์ของคณะ ฯ การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ของผู้ปกครอง กล่อง
รับความคิดเห็นด้านหน้าคณะ ฯ และการติดต่อโดยตรงกับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

เอกสารหมายเลข 
7.6 – 02   

ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์อุดมศึกษา 

2 2 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อคัดกรองความคิดเห็นของประชาชนและ
น าเสนอผู้บริหารพิจารณาตามล าดับขั้นซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ประกอบการบริหารงานอีกแนวทางหนึ่ง  
ทั้งนี้ควรแต่งต้ังที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น การจัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อระดมสมอง
เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะ ฯ ในมุมมองจากภาคประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการหรือกลไกใน
การติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.6 – 01  เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เว็บไซต์ของ
คณะ ฯ นิทรรศการงานมนุษย์กับสังคม และวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 7.6 – 02  กล่องรับความคิดเห็นหน้าส านักงานคณบดี 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี  7.7  :  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน 

            ระดับชาติหรือนานาชาติ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 0.1 –  
ร้อยละ 0.99  

ร้อยละ 1 –  
ร้อยละ 1.99  

1. มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2 และ  
2. อย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้ที่ได้รับ รางวัลในข้อ 1 เป็นรางวัล
ด้านการวิจัย  
หมายเหตุ กรณีได้ข้อ 1 แต่ไม่ได้ข้อ 2 ถือว่าได้คะแนน 2  

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ไม่มี  
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 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ
รางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

0.99 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย และส่งเสริมให้น าไป
ประกวดในงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  
 

รายการหลักฐาน : 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.8  :  มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ   

 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผู้บริหารระดับสูง 
ต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 

 3.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือ 
แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง  
และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.  มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5.  มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการก าหนดแนวทาง 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3–4 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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 ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ 0044/2552 วันที่ 28 มกราคม 
2552  โดยมีคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตร
ใหม่ การผลิตข้อสอบ การคุมสอบ การรับนิสิตใหม่ เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข 
7.8 – 01   

ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้
ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

1 1 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ 

ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของ 
ปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ ทั้งนี้จ าเป็น 
ต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้าน
การบริหารความเสี่ยง และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและด าเนินอย่างต่อเนื่อง หากมี
ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้น าเข้าที่ประชุมกรรมการระดับคณะ ฯ 
เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไข ป้องกัน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเปน็ 
ระบบต่อไป 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.8 – 01  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ตามค าสั่งที่ 0044/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552  
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 ตวับ่งชี้ท่ี  7.9  :  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 
สู่ระดับบุคคล  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 1.  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในคณะรัฐศาสตร์และ 
นิติศาสตร์ 

 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ 

และนิติศาสตร์ 
 4.  มีการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยก าหนดเป้าประสงค์

ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ฯ 
 5.  มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเท่า 
 6.  มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรองของผู้บริหาร 
ระดับต่าง ๆ 
 7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรอง 
 8.  มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5-7 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผล

ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยการท าข้อตกลงระหว่าง
คณบดีกับมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข 
7.9 - 01 

ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 8 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอด 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 
สู่ระดับบุคคล 

1 1 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 เน่ืองจากคณะ ฯ เป็นหน่วยงานใหม่ที่เพิ่งแยกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และความเข้าใจในตัวบ่งชี้ยังไม่ชัดเจน จึงขอศึกษาและจะเร่ิมด าเนินการทีละระดับ 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.9-01  ข้อตกลงระหว่างคณบดีกับมหาวิทยาลัย ฯ 
 

องค์ประกอบที่  8  การเงนิและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  8.1  :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ  

การเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3.  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
 4.  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
 5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง 
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  6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ฯ  ก าหนด 
 7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก 
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5–6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ ใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแผน

กลยุทธ์ทางการเงินของคณะ ฯ 
เอกสารหมายเลข 
8.1 – 01 

ระดับ 2 คณะ ฯ ได้ก าหนดแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ประจ าปีงบประมาณ 25551 

เอกสารหมายเลข 
8.1 – 01 

ระดับ 3 คณะ ฯ ด าเนินงานด้านการเงินตามระบบบัญชีสามมิติของ
มหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทาง
การเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนดให้ทุกคณะป้อน
ข้อมูลเข้าระบบ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ 
ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เอกสารหมายเลข 
8.1 – 02 

ระดับ 4 คณะ ฯ ได้จัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง โดยหน่วยงานการเงินได้จัดท าเอกสารรายงานสถานการณ์
การเงินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ทุกเดือน 

เอกสารหมายเลข 
8.1 – 03 

ระดับ 5 คณะ ฯ น าวาระการเงินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะ ฯ แต่ละเดือน ซึ่งจะวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะ 
ทางการเงิน และความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

 

ระดับ 6 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าที่ตรวจติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ฯ
ก าหนด 
 
 

เอกสารหมายเลข 
8.1 – 04 
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ระดับ 7 คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

โดยดูจากรายงานสถานะทางการเงินของหน่วยการเงินทุกเดือน 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร  
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ  
การเงิน และงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 7 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ จะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย ฯ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 8.1-01  เอกสารแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
2551 http://www.huso.buu.ac.th/Department/new%2Dsecret/qa/data/budget51.pdf 
 เอกสารหมายเลข 8.1 -02  ระบบบัญชีสามมิติ  มหาวิทยาลัยบูรพา http://10.4.1.37/acct3d/_login/ 
 เอกสารหมายเลข 8.1 -03  ข้อมูลเอกสารรายงานสถานะทางการเงินงบประมาณเงินรายได้ 
http://www.huso.buu.ac.th/Department/new-secret/qa/qa8/index.htm 
 เอกสารหมายเลข 8.1-04  หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยบูรพา http://innaudit.buu.ac.th/ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8.2  :  มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกัน  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 2.  มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 3.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 4.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น  
 
 
 
 

http://www.huso.buu.ac.th/Department/new-secret/qa/data/budget51.pdf
http://10.4.1.37/acct3d/_login/
http://www.huso.buu.ac.th/Department/new-secret/qa/qa8/index.htm
http://innaudit.buu.ac.th/
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 เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้

ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ 
0071/2552 วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 และในการประชุม
คณะกรรมการจัดสรรทรัพยากร ได้พิจารณาขอความอนุเคราะห์ใช้
พื้นที่ อาคาร QS2  จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เอกสารประกอบ 
8.2 - 01 

ระดับ 2 คณะ ฯ มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของ
คณะ ฯ:ซึ่งระบุในรายงานการประชุม 

เอกสารประกอบ 
8.2 – 01 

ระดับ 3 คณะ ฯ มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยมีข้อตกลงในการใช้อาคารและอุปกรณ์การเรียน
การสอนร่วมกัน 

เอกสารประกอบ 
8.2 - 01 

ระดับ 4 คณะ ฯ มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
ปกครองท้องถิ่นและสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความ
มั่นคง 

เอกสารหมายเลข 
8.2 - 02 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกัน 

5 4 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ พยายามที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและตระหนักถึงความประหยัดและ 
ความเหมาะสมเป็นเกณฑ์ 
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 รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 8.2-01  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรทรัพยากร 

เอกสารหมายเลข 8.2-02  บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 
 

องค์ประกอบที ่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9.1  :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 
            บริหารการศึกษา  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ 
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคี 
ทั้งภายใน และภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 3.  มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปีที่มีการติดตาม) 

 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 6.  มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกัน 

ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ฯ 
 7.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก มีการด าเนินการ 4 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ตามค าสั่งที่ 
0075/2552 วันที่  22  พฤษภาคม  2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และตรวจ

เอกสารหมายเลข 
9.1 – 01   
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ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ฯ ตามความเหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ตลอดจนได้รับความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ฯ  

ระดับ 2 คณะ ฯ มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากคณะ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายใน เช่น การ
เชิญนิสิตมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะ ฯ และภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เช่น การเชิญ
ผู้ประกอบการและศิษย์เก่ามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับด าเนินงานและ 
ทิศทางการพัฒนาของคณะ ฯ 

เอกสารหมายเลข 
9.1 – 02   

ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 คณะ ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการ

ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ า (อย่างน้อย 3 ป ีนับรวมปีที่มีการติดตาม) 
ในช่วงที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ระดับ 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในช่วงที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ระดับ 6 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย ฯ ในช่วงที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ระดับ 7 คณะ ฯ มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ โดยส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้เข้าร่วมประชุม สัมมนาที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
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 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

2 2 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งเป็น 
อัตลักษณ์ของคณะ ฯ ที่ชัดเจน 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 9.1 – 01  คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0048/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0045/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0075/2552 วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 
 เอกสารหมายเลข 9.1 – 02  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551 ของภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิตศิาสตร์ และส านักงานคณบดี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9.2  :  มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 2.  มีระบบส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีกลไกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 4.  นิสิตมีการใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต 
 5.  นิสิตสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และระหว่างคณะ 
 6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตด าเนินการ และในส่วนที่
นิสิตมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 7.  มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการด าเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างต่อเน่ือง  
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 เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก มีการด าเนินการ 4 – 5 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 6 ข้อแรก 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ ใช้ระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่นิสิตตามแนวทางของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย ฯ 
ตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาในการท ากิจกรรมนิสิต
โดยมีนิสิตของคณะ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

เอกสารหมายเลข 
9.2 – 01 

ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(คณะ ฯ มีระบบส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้กับกิจกรรมนิสิต โดยจะส ารวจความต้องการ 
ในการจัดท ากิจกรรมหรือโครงการและอธิบายการจัดท าโครงการ
ตามกระบวนการ P D C A อย่างครอบคลุมทุกขั้นตอน)  

 

ระดับ 3 คณะ ฯ มีกลไกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยงานวิชาการและอาจารย์ผู้สอน
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตท าการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ทุกภาคการศึกษา หากไม่ท าการประเมิน มหาวิทยาลัย ฯ  
จะไม่แสดงผลการศึกษา 

 

ระดับ 4 คณะ ฯ มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบการใช้กระบวนการคุณภาพในการจัดท าโครงการ 
ของนิสิต 

 

ระดับ 5 ยงัไมไ่ดด้ ำเนินกำร  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

1 1 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องจัดระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ซึ่ง
เป็นวันที่นิสิตเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เช่น งานวันปฐมนิเทศ วันไหว้ครู เป็นต้น ทั้งนี้ควรให้ความรู้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาเบื้องต้นแก่นายสโมสร รุ่นพี่ เพื่อให้มีการส่งทอดความรู้จากนิสิตสู่นิสิต  
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนิสิต และฝ่ายกิจการนิสิตควร 
น าประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนิสิตเสนอในที่ประชุมเครือข่ายนิสิตทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ นอกจากนี้ต้องมีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่
นิสิตด าเนินการ และในส่วนที่นิสิตมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
โดยต้องน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 9.2 – 01  โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาในการท ากิจกรรมนิสิต 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9.3  :  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้  :   ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ฯ 
และมหาวิทยาลัย ฯ อย่างต่อเนื่อง 

 2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

 4.  มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 5.  มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 
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 ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และระดับ
มหาวิทยาลัย ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
และระดับคณะ ฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 

เอกสารหมายเลข 
9.3 – 01   

ระดับ 2 คณะ ฯ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 

เอกสารหมายเลข 
9.3 – 02   

ระดับ 3 คณะ ฯ รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด  
โดยน าเสนอให้เว็บไซต์ของคณะ ฯ และห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ระดับ 4 คณะ ฯ น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

4 4 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และระยะเวลาในการสร้างนวัตกรรมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา หรือมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานอื่น ๆ 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 01  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา  
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 02  ส่วนที่ 1 รายนามคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  



 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมนิตนเอง 

 
 
 



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 2.00 1.50 ยังไม่ได้คุณภาพ

2.  การเรยีนการสอน 0.75 1.60 1.75 1.38 ยังไม่ได้คุณภาพ

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศกึษา - 1.00 - 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ

4.  การวิจัย 1.00 2.00 1.50 1.60 พอใช้

5.  การบรกิารวิชาการแก่สงัคม 3.00 2.00 1.50 2.00 พอใช้

6.  การท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก

7.  การบรหิารและการจัดการ 3.00 1.60 0.67 1.44 ยังไม่ได้คุณภาพ

8.  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ดีมาก

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 1.00 3.00 1.67 พอใช้

รวม 1.43 1.71 1.54 1.61 พอใช้

ผลการประเมนิ ยังไม่ได้คุณภาพ พอใช้ พอใช้

ผลการประเมินองค์ประกอบ
จ านวนตัวบ่งช้ี
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 จุดเด่น แผนการส่งเสริม และจุดอ่อน แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. เป็นองค์การจัดตั้งใหม่ที่มีความคล่องตัว 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ
แผนการด าเนินงาน (Action Plan) ให้ครอบคลุม
ภารกิจของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ฯ โดยน า
ข้อมูลจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มา
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ครบทุกองค์ประกอบ 

2. มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น 2. ควรก าหนดแผนด าเนินงานในลักษณะแผน
ระยะสั้น และแผนระยะยาว และก าหนดกิจกรรม
หรือโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาและ
ความเป็นไปได้ในการจัดโครงการ  

3. มีภารกิจรองรับภูมิภาคตะวันออก  
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ก าหนดแผนด าเนินงานประจ าปี โดยมีการ 
ตั้งงบประมาณและโครงการไม่เหมาะสม 

1. พิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรม
และโครงการที่ก าหนด ตลอดจนจัดท ามาตรการ 
แนวทาง และผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ได้ก าหนดให้ชัดเจน และควรมีแนวทางในการ
ติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

2. การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้มี 
จ านวนน้อย 

2. จัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับพันธกิจและสามารถท างานให้
บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ควรมีการจัดท ารายงานสรุปการด าเนิน
โครงการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานใน
ปีต่อไป 

3. ควรก าหนดแบบฟอร์มพื้นฐานเป็นรูปแบบ
ของคณะ ฯ เพื่อสรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ 

4. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จึงอยู่ระหว่าง 
การวางแผนการด าเนินที่ชัดเจน 

4. ควรรับบุคลากรอัตราใหม่ที่มีประสบการณ์
เฉพาะด้านการวางแผน 
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5. ขาดการก าหนดลักษณะงาน (Job Description)
ของบุคลากรต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

5. ควรก าหนดลักษณะงาน (Job Description) 
ของบุคลากรต่างให้ชัดเจนและเหมาะสม 

 6. ต้องมีระบบติดตามประเมินผลนิสิตภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา 

 7. ต้องมีการเสนอสั่งหนังสือ ต ารา เข้าห้องสมุด 
ทั้งของคณะ ฯ และส านักหอสมุดกลางมากยิ่งขึ้น 

 8. ต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
องค์ประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ท าให้
หลักสูตรมีความหลากหลาย ซึ่งเป็นที่ต้องการของ
สังคมในปัจจุบัน  

1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการ
สอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญในทุกหลักสูตร 

2. ควรมีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญในรูปแบบที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมของรายวิชา 

3. มีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผ่านนโยบายและ
กระบวนการจรรยาบรรณวิชาชีพของมหาวิทยาลัย 
ฯ 

3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยน าเสนอเข้าที่ประชุมและแจ้งให้
คณาจารย์ได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง 

4. มีร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ
เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ค่อนข้างสูง 

4. ส่งเสริมให้บัณฑิตมุ่งไปสู่ตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มพูนความรู้และคุณลักษณะของ
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

5. มีนิสิตที่ได้รับรางวัลวิชาการระดับชาติ จ านวน 
11 คน และได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ จ านวน 1 
คน ซึ่งเป็นจ านวนค่อนข้างสูง 

5. ควรเตรียมความพร้อมของนิสิตให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยจัดติวนิสิตก่อนไป
แข่งขันในเวทีต่าง ๆ เพื่อมีโอกาสที่จะได้รับ
รางวัลด้านต่าง ๆ ในระดับประเทศมากขึ้น 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 

 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. ไม่มีระบบการประเมินผลภายหลังส าเร็จ
การศึกษา 

1. ต้องมีระบบติดตามประเมินผลนิสิตภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา 

2. เอกสารประกอบการเรียน ต ารา หนังสือ ยังไม่
สอดคล้องกับจ านวนนิสิต 

2. ต้องมีการเสนอสั่งหนังสือ ต ารา เข้าห้องสมุด 
ทั้งของคณะ ฯ และส านักหอสมุดกลางมากยิ่งขึ้น 

3. รูปแบบการสอนและการใช้สื่อยังต้องปรับปรุง 3. ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
ให้น่าสนใจมากขึ้น โดยส่งเสริมให้คณาจารย์เข้า
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอน และการ
ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัย 

4. ยังไม่มีการจัดหลักสูตรปริญญาเอก 4. ต้องวางแผนการด าเนินการให้มีหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโทของภาควิชานิติศาสตร์ และ
ปริญญาเอกภาควิชารัฐศาสตร์   

5. ไม่มีการตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและชุมชนภายนอกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร 

5. ควรมีการติดตามผลการประเมินกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีระบบและชัดเจน ตลอดจน
ส่งเสริม 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒแิละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

6. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ค่อนข้างต่ าและสัดส่วนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก
และอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการค่อนข้าง
น้อย 

6. ควรจัดหาอาจารย์เพิม่ขึ้นเพื่อให้ได้สัดส่วนที่
เหมาะสมโดยเฉพาะในส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ 

7. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ค่อนข้างน้อย 

7. ควรส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
เลือกท าวิทยานิพนธ์เพิ่มขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนิสิต 

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 

 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. นิสิตมีระเบียบวินัยน้อย เช่น การแต่งกาย  
เป็นต้น 

1. ต้องเข้มงวดกวดขันและรณรงค์เกี่ยวกับ 
การแต่งกายให้มากขึ้น 

2. นิสิตท ากิจกรรมจ านวนน้อย  2. ต้องส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นิสิต 
เข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น 

3. ไม่มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ 
ได้มาตรฐาน  

3. ต้องจัดบุคลากรแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
อย่างเป็นระบบ 

4. งบประมาณในการจัดท ากิจกรรมไม่เพียงพอกับ
จ านวนนิสิต 

4.ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับกิจกรรม
และจ านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น 

5. ไม่มีการส ารวจความต้องการของนิสิตปี 1 
 

5. ต้องจัดท าแบบส ารวจความต้องการจ าเป็น 
ของนิสิตปี 1 

6. ไม่มีกิจกรรม และแผนงานในด้านการพัฒนา
นิสิต 

6. ก าหนดกิจกรรมการพัฒนานิสิตไว้ในแผนงาน 
และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

 
องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

 1. ต้องมีโครงการส่งเสริมการท าวิจัย พร้อม
งบประมาณที่เพียงพอ 

 2. ควรมีกลไกแนวทางสนับสนุนใหอ้าจารย์
ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. อาจารย์มีผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
จ านวนน้อย 

1. ควรเปิดรับต าแหน่งอาจารย์เพิ่มเพื่อให้อาจารย์
มีภาระงานสอนน้อยลงจะได้หันมาท างานวิจัย
มากขึ้น 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
ยังมีไม่มาก 

2. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่หลากหลายทั้งในเร่ือง
การเรียนการสอนและที่เกี่ยวกับสาขาวิชา 
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3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการ
ท างานวิจัย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ เวลา 
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจโดยการให้
รางวัลกับอาจารย์และบุคลากรที่ท างานวิจัย 

 
องค์ประกอบท่ี  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- 1. ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานด้านการบริการ
วิชาการ เพราะไม่สามารถนับผลงานซ้ าได้ต่อ
อาจารย์ 1 คน 

 2. ให้ผู้รับบริการท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. คณาจารย์ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีจ านวน
น้อย 

1. ควรก าหนดเป็นหนึ่งในภาระงานเพื่อ
ประกอบการประเมินผลประจ าปี 

2. การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย   

2. ต้องด าเนินงานด้านการบริการวิชาการตาม
เป้าหมายในแผนปฏิบัติงานปี 2552 

3. ขาดการรวบรวมเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
 

3. ควรจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอย่างมี
ระบบ 

4. ยังขาดการสร้างเครือข่ายในการให้บริการ
วิชาการ 

4. ควรจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้าง
เครือข่ายการบริการวิชาการ 

 
องค์ประกอบท่ี  6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

 1. ต้องจัดท าแผนและด าเนินงานตามโครงการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

 2. ต้องมีการติดตามประเมินผลโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ ด้วย
กระบวนการ  PDCA 
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จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน
น้อย 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพื่อท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้นและต่อเนื่อง 

2. ขาดแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 2. ก าหนดนโยบาย แผน และด าเนินการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน และปฏิบัติ
ตามแผนให้ครบถ้วน 

 
องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. เป็นหน่วยงานที่มีการสอนด้านการบริหารและ
การจัดการ 

1. ควรมีเอกสาร คู่มือ ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติ
ด้านการบริหารและการจัดการให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ตน
รับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการท างาน  

2. ควรมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงลงมาสู่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 3. ควรให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนแก่
บุคลากรเพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้มากขึ้น 

 4. ควรสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรในการ
บริหารจัดการ เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่าย
บริหาร 

 5. ควรมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงลงมาสู่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ต้องปรับปรุงการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับบุคคล 
การเงิน นโยบายและแผน และการบริการ 

1. ควรมีการประเมินผลการบริหารจัดการอย่าง
สม่ าเสมอทุกปี 

2. ขาดการฝึกอบรมตามแผนงาน 2. ฝึกอบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
ฝึกอบรมบุคลากร 
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3. ไม่มีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. สร้างระบบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ส่งผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4. ยังไม่มีการก าหนดขอบเขตภาระงานของ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนอย่างชัดเจน 

4. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้เกิด
ขอบเขตของภาระงานและความเข้าใจในการ
ท างานมากขึ้น 

 
องค์ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. มีจ านวนนิสิตมากและมีรายได้สูง 1. ต้องหารายได้จากวิธีการที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
เช่น การบริการวิชาการ งานวิจัยและการลงทุน
อ่ืน ๆ  

2. มีแผนกลยุทธ์และแนวทางจัดการทรัพยากร
ด้านการเงินและระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ดี
รวมถึงมีการจัดท ารายการทางการเงินอย่างเป็น
ระบบทุกเดือน 

2. ควรมีการพัฒนาการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงขององค์การอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ไม่มีการค านวณจุดคุ้มทุนที่ชัดเจน 1. ต้องมีการค านวณจุดคุ้มทุน ท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายที่ได้มาตรฐานและเป็นรูปธรรม 

2. รายงานการเงินมีการจัดท าตามระเบียบ  แต่ขาด
การติดตาม 

2. ตรวจสอบรายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 

3. ไม่มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับหน่วยงาน
ภายในอย่างชัดเจน 

3. ในปีการศึกษา 2552 ควรมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับหน่วยงานภายในอย่าง
เหมาะสม 

4. ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ ฯ 4. ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
คณะ ฯ ในปีการศึกษา 2552 
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5. มีการต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการ
ใช้แต่ทรัพยากรยังไม่มีผลวิเคราะห์ความต้องการ
ใช้ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์
ความต้องการใช้ทรัพยากรในทุกช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสมและน าผลการวิเคราะห์นั้นมาวาง
แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

มีการน าผลการประเมินจากการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
โดยผ่านการจัดยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานในระดับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. คณาจารย์และบุคลากรยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ การให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. เพิ่มการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 
และให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพยิ่งขึ้น 

2. ขาดการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
แก่บุคลากรและนิสิต 

2. ต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทั้ง
บุคลากรและนิสิตรับทราบถึงงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดท าระบบสารสนเทศ
ข้อมูลการด าเนินงานของคณะ ฯ ที่สมบูรณ์และ
ท าให้น่าสนใจ 

3. เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นใหม่  การ
จัดเก็บข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ตามระบบและกลไก
ประกันคุณภาพ 

3. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและพัฒนา
ไปสู่การจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิค 

4. ยังขาดกลไกในการให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต 

4. ควรน าเสนอข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในงานที่มีนิสิตเข้าร่วมงานเป็น 

จ านวนมาก เช่น งานปฐมนิเทศ เป็นต้น 
 



 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 

 
 
 
 



                     ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) คณะรฐัศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศกึษา 2551
                  ตั้งแต่วันที ่1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552

ปีการศกึษา
2551

องค์ประกอบที ่ 1   ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ (ใช้ปีงบประมาณ)
1 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ (ตัวบ่งชี)้ 38
2 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุ

เป้าหมาย
(ตัวบ่งชี)้

31
รัฐ 16 นิติ 13  ส านักงาน 2 

องค์ประกอบที ่2 การเรยีนการสอน (ใช้ปีการศกึษา)
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด (หลักสูตร)
3.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร) 6
3.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร)  -
3.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
3.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
3.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 3
3.6 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร)  -
จ านวนหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(หลักสูตร)

4.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร) 6
4.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร)  -
4.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
4.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
4.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 3
4.6 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร)  -
จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

(หลักสูตร)

5.1 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
5.2 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
5.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 3
5.4 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร)  -

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

3

4

5
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จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นิสิตปฏิบัติตามเกณฑ์
ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

(หลักสูตร)

6.1 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
6.2 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
3.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 3
6.4 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร)  -

7 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา

(คน)
90 ให้ทุกสว่นที่เกี่ยวข้อง

ประสานงานด้านข้อมูลให้
ตรงกับกองแผนงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพ
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 
ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

(ค่าเฉลี่ย 1-5) 4.04

8.1 ระดับปริญญาตรี (ค่าเฉลี่ย 1-5) 4.02
8.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 1-5)  -
8.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (ค่าเฉลี่ย 1-5)  -
8.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (ค่าเฉลี่ย 1-5)  -
8.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (ค่าเฉลี่ย 1-5) 4.38
8.6 ระดับปริญญาเอก (ค่าเฉลี่ย 1-5)  -
จ านวนหลักสูตรที่จัดท าขึ้นใหม่หรือที่ปรับปรุง ซึ่งมี
โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชมุชน องค์กรภายนอกมี
ส่วนร่วม

(หลักสูตร)

9.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร)  -
9.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร)  -
9.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
9.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
9.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร)  -
9.6 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร)  -

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
กับภาควิชาของส่วนงาน
เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูล

ของส่วนงาน

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

6

8

9
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จ านวนหลักสูตรที่ยังไม่มีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการ
หรือกิจกรรมที่บุคคล ชมุชน องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม

(หลักสูตร)

10.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร)  -
10.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร)  -
10.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
10.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร)  -
10.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร)  -
10.6 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร)  -
จ านวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร (คน)
11.1 ระดับปริญญาตรี (คน) 2,294
11.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (คน)  -
11.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (คน)  -
11.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (คน)  -
11.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (คน) 106
11.6 ระดับปริญญาเอก (คน)  -
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลักสูตร

(FTES)

12.1 ระดับปริญญาตรี (FTES) 2,152.89
12.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (FTES)  -
12.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (FTES)  -
12.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (FTES)  -
12.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (FTES) 97.38
12.6 ระดับปริญญาเอก (FTES)  -
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด   เมื่อ
ปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี

(FTES)

13.1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ) (FTES) 616.89
13.2 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ) (FTES) 2,328.16

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

ใหทุ้กส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ใชข้้อมูลจากกองแผนงาน

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล  
ใหต้รงกับงานทะเบียน      
     และสถิตินิสิต          
กองบริการการศึกษา

10

11

12

13
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14 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 22.5
15 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ (คน)
16

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (คน)  -

17
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า (คน) 18

18 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า

(คน) 7

19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ไม่มีต าแหน่งวิชาการ (คน) 19
20 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่ง               

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
(คน) 4

21 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่ง                  
รองศาสตราจารย์

(คน) 2

22 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ (คน)  -

23 จ านวนอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ(์เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง)

(คน) 7

24 จ านวนอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(คน) 2

25 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด (คน) 10
26 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย (คน)  -
27 จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ (คน)  -

จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานวิชาการ

(คน)

28.1 ในประเทศ (คน) 12
28.2 ต่างประเทศ (คน) 5
 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชพี

(คน)

29.1 ในประเทศ (คน) 5
29.2 ต่างประเทศ (คน) 3

30 จ านวนผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมการเรียน        
การสอนของคณาจารย์

(ชื่อเร่ือง) 11

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับกองการเจ้าที่

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับกองการเจ้าที่

กรณีไปทั้งในประเทศ
และต่างประเทศใหเ้ลือก
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

28

29
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31 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด (คน)

243
ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อประสานงาน 
ด้านข้อมูลให้ตรงกับงานทะเบียน 
และสถิตินิสิตกองบริการการศึกษา

32 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อน
เข้าศึกษา

(คน) 217

33
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (คน) 26

34 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้งานท าและประกอบอาชพีอิสระหลังส าเร็จ
การศึกษา

(คน) 148

35 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์หลัง
ส าเร็จการศึกษา

(คน) 28

36 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังส าเร็จ
การศึกษา

(คน) 195

37 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นต่ ากว่าเกณฑ์หลังส าเร็จ
การศึกษา

(คน) 29

38 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต (เทียบจากค่า 5 ระดับ)

(ค่าเฉลี่ย 1-5) 3.71

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ

(คน)

39.1 ด้านวิชาการ วิชาชพี (คน) 6
39.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (คน) 4 สุรินทร์, พงศกร, เกรียงไกร
39.3 ด้านกีฬา สุขภาพ (คน)  -
39.4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (คน) 1 โกวิท กว้างเคน
39.5 ด้านสิ่งแวดล้อม (คน)  -

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับกองแผนงาน

39
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จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทีผ่่าน

มาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

(รางวัล)

40.1 ด้านวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา (รางวัล)  -
40.2 ด้านวิชาการ วิชาชพี (รางวัล) 6
40.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (รางวัล) 4
40.4 ด้านกีฬา สุขภาพ (รางวัล)  -
40.5 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (รางวัล) 1
40.6 ด้านสิ่งแวดล้อม (รางวัล)  -
 จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทีผ่่าน

มาทั้งหมดที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ์

(คน)

41.1 ผลงานวิจัย (คน)  -
41.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ (คน)  -
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม

(คน)

42.1 รางวัลด้านศิลปะ (คน) 1
42.2 รางวัลด้านวัฒนธรรม (คน)  -
จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

(คน)

43.1 ระดับปริญญาตรี (คน) 826
43.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (คน)  -
43.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (คน)  -
43.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (คน)  -
43.4 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (คน) 134
43.5 ระดับปริญญาเอก (คน)  -

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล   
ใหต้รงกับงานทะเบียน      
      และสถิตินิสิต         
กองบริการการศึกษา

41
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หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติและนานาชาติ

(คน)

44.1 ด้านวิชาการ วิชาชพี (คน) 6
44.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (คน) 4
44.3 ด้านกีฬา สุขภาพ (คน)  -
44.4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (คน) 1
44.5 ด้านสิ่งแวดล้อม (คน)  -
จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

(รางวัล)

45.1 ด้านวิชาการ วิชาชพี (รางวัล) 6
45.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (รางวัล) 4
45.3 ด้านกีฬา สุขภาพ (รางวัล)  -
45.4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (รางวัล) 1
45.5 ด้านสิ่งแวดล้อม (รางวัล)  -

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศกึษา (ใช้ปีการศกึษา)
46 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการนกัศึกษา         (เทยีบ

จากค่า 5 ระดับ)
(ค่าเฉลี่ย 1-5)  -

จ านวนโครงการกจิกรรมนกัศึกษาแยกตามประเภทกจิกรรม
(โครงการ/
กิจกรรม)

16

47.1 จ านวนกจิกรรมวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม) 3
47.2 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมวิชาการ (คน) 1,136
47.3 จ านวนกจิกรรมกฬีาและการส่งเสริมสุขภาพ (โครงการ/กิจกรรม) 1
47.4 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมกฬีาและ    การ
ส่งเสริมสุขภาพ

(คน) 3,076

47.5 จ านวนกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนแ์ละรักษาสิง่แวดลอ้ม
(โครงการ/
กิจกรรม)

2

47.6 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิง่แวดลอ้ม

(คน) 985

47.7 จ านวนกิจกรรมนันทนาการ (โครงการ/กิจกรรม) 7
47.8 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมนนัทนาการ (คน) 5,756
47.9 จ านวนกจิกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) 3
47.10 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

(คน) 1,760

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับกองกิจการนิสิต
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ปีการศกึษา
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หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย
จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์         
(ใชป้ีการศึกษา)

(บาท) 390,000

48.1 จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (บาท) 290,000
48.2 จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน (บาท) 100,000
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย (ใชป้ีการศึกษา) (คน) 4
49.1 จ านวนที่ได้รับทุนจากภายนอกสถาบัน (คน) 2
49.2 จ านวนที่ได้รับทุนจากภายในสถาบัน (คน) 2
จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ใช้
ปีปฏิทิน)

(ชื่อเร่ือง)
11

50.1 จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ (ชื่อเร่ือง) 11
50.2 จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (ชื่อเร่ือง)  -
50.3 จ านวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ชื่อเร่ือง)  -
50.4 จ านวนผลงานที่น าไปใชป้ระโยชน์ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

(ชื่อเร่ือง) 11

51 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal 
หรือในฐานข้อมูล (ใชป้ีปฏิทิน)

(ชื่อเร่ือง)  -
ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงาน
ด้านข้อมูลให้ตรงกับส านักหอสมุด

องค์ประกอบที ่5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม (ใช้ปีการศกึษา)
52 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ (คน) 19
53 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ (โครงการ/

กิจกรรม)
12

54 จ านวนแหล่งใหบ้ริการวิชาการและวิชาชพีระดับชาติ
หรือนานาชาติ

(แหล่ง/ศูนย์)  -

55 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)  -
องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม (ใช้ปีการศกึษา)

56 จ านวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/
กิจกรรม)

3

57  จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

(ชื่อเร่ือง) 0

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับ                 
ส านักบริการวิชาการ

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานส่งเสริม
การวิจัย กองบริการ

การศึกษา
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องค์ประกอบที ่7 การบรหิารและการจัดการ (ใช้ปีการศกึษา)
จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

(คน)  -

58.1 อาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัล (คน)  -
58.2 นักวิจัยที่ได้รับรางวัล (คน)  -

59 จ านวนรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชพีระดับชาติหรือ
นานาชาติที่อาจารย์ประจ าได้รับ

(รางวัล)  -

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ (ใช้รอบปีงบประมาณ)
60 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (บาท)   - ใชง้บประมาณร่วมกับ
61 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชพี (บาท)   - คณะมนุษยศาสตร์
62 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร

สถานที่และที่ดิน
(บาท)   - และสังคมศาสตร์

63 ค่าใชจ่้ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน (บาท)   - ค่าเสื่อม+ค่าซ่อม
64 ค่าใชจ่้ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชพี (บาท)   - 
65 ค่าใชจ่้ายและมูลค่าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (บาท)   - 
66 ค่าใชจ่้ายเพ่ือพัฒนาอาจารย์ (บาท)   - 
67 ค่าใชจ่้ายที่ใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และ ศูนย์

สารสนเทศ
(บาท)   - 

68 เงินเหลือจ่ายสุทธิ (บาท)   - 
69 สินทรัพย์ถาวร (บาท)   - 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
70 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามเกณฑ์ 5 ระดับของสกอ.
(ระดับของ สกอ.) 4

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาของปีการศึกษา 2551 หมายถึง ปีการศึกษา 2550 - 2549 - 2548 - 2547 - 2546
                   2. ทุกระดับการศึกษา หมายถึง ระดับปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ปริญญาโท และปริญญาเอก
                   3. สัญลักษณ์ X หมายถึง ไม่ต้องกรอกข้อมูล
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