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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและมีประวัติ
การก่อต้ังที่ยาวนานหลายสิบปี ตลอดระยะเวลานับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนการสอนมาโดยตลอด ขณะนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้เจริญเติบโตและ
ขยายองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากการก่อตั้งคณะและภาควิชาใหม่ๆ เพื่อ
เปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนผู้สนใจอย่างหลากหลาย อนึ่งภาควิชา
นิติศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งที่ก่อตั้งเมื่อไม่นานมานี้ ปัจจุบันภาควิชาฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ซึ่งเป็นคณะน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่
ภาควิชาฯ ต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของภาควิชาฯ เป็นไปตามนโยบาย
การประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้  

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ควบคู่คุณธรรม และพัฒนาสังคมในภูมิภาคตะวันออกภายใต้แนวคิดการศึกษาวิจัยและให้บริการ
วิชาการตามความต้องการที่แท้จริงในภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งการจะด าเนินการตามกรอบวัตถุประสงค์
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็จะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพเป็นส าคัญ 
ดังนั้นภาควิชาจึงได้จัดรวบรวมข้อมูลและน าเสนอเป็นรายงานประจ าปีขึ้นเพื่อรับการตรวจการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้ประเมินได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของภาควิชาฯ ทั้งนี้ภาควิชา
นิติศาสตร์เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งใหม่และมีระยะเวลาด าเนินงานไม่มากนัก กิจกรรมและการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ จึงอาจมีความบกพร่องผิดพลาดอยู่พอสมควร หากการด าเนินงานใดๆ ของ
ภาควิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ภาควิชาฯ ก็พร้อมจะรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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ส่วนที ่ 1 
ส่วนน า 

 

ประวัติความเป็นมาของภาควิชานิติศาสตร์ 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยรองศาสตราจารย์สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ 
ซึ่งเป็นคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรปริญญาโท
ทางกฎหมายขึ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชยนาวีและ
การค้าระหว่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเดียวกัน ซึ่งความแตกต่าง
ระหว่าง 2 หลักสูตรดังกล่าวคือ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้าน
กฎหมาย ในขณะที่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 และ ต่อมา หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ก็ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2544 พร้อมกันนั้น สภา
มหาวิทยาลัยบูรพาได้อนุมัติโครงการจัดต้ังภาควิชานิติศาสตร์ เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร
ทั้งสองดังกล่าวด้วย  

อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกยังไม่มีอาจารย์ประจ าภาควิชานิติศาสตร์อยู่เลย ทางคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดท าแผนขออัตราก าลังจากมหาวิทยาลัย จ านวน 1 อัตรา และไม่มี
การแต่งตั้งผู้รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ตลอดวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีของรอง
ศาสตราจารย์สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ ท าให้ไม่มีการเปิดการเรียนการสอนทั้งสองหลักสูตรดังกล่าว  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 เมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัล ฉกรรจ์แดง ได้ขึ้นด ารงต าแหน่งเป็น
คณบดีสืบต่อมาจากรองศาสตราจารย์สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ จึงได้เสนอมหาวิทยาลัยบูรพาให้แต่งตั้ง
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ขณะนั้น รักษาการ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์อีกต าแหน่งหนึ่ง ภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
เสนอแต่งต้ังคณะท างานร่างหลักสูตรวิชาโทนิติศาสตร์ขึ้นเป็นคร้ังแรกในมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 
17 กรกฎาคม 2546 หลักสูตรวิชาโทนิติศาสตร์ ได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการของอนุมัติ
หลักสูตรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา จนกระทั่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพาให้เปิดการเรียนการสอนได้เฉพาะนิสิตที่เรียนวิชาเอก
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุมของสภามหาวิทยาลัยบูรพา คร้ังที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2546 และได้เร่ิมจัดการเรียนการสอนวิชาโทนิติศาสตร์ให้กับนิสิตในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน  
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ต่อมา ภาควิชานิติศาสตร์ได้ขอเสนอและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ภาคบัณฑิต ขึ้นเป็นหลักสูตรแรก โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่มหาวิทยาลัย
บูรพารับรอง สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ใน
คราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 โดยภาควิชานิติศาสตร์ได้เปิด
การเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวมาตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2547 และในปีถัดมา เมื่อวันที่  
26 มีนาคม 2548 สภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ประชุมครั้งที่ 2/2548 ให้ความเห็นชอบและการเปิดการ
เรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยรับจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมปีที่ 6 ทุกสาขา ทั้งนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ได้เร่ิมเปิดรับนิสิตเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์
บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เป็นคร้ังแรกตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา 
 ในวันที่  1 พฤษภาคม 2551  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แยกหน่วยงานออกจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพิ่งได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยทางภาควิชานิติศาสตร์ อยู่ภายใต้
หน่วยงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มีคณบดีคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 
และหัวหน้าภาควิชา คือ อาจารย์เจนวิทย์  นวลแสง ด ารงต าแหน่งและบริหารจัดการตั้งแต่บัดนั้นเป็น
ต้นมา
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ปณิธาน 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ผลิตงานวิจัย และให้บริการวิชาการแก่สังคมภาค
ตะวันออกภายใต้ 

 
 
 

ปรัชญา 
 ถ่ายทอดความรู้ ควบคู่คุณธรรม น าสังคมสู่ความผาสุก 
 
 
 
ภารกิจหลัก 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. ผลิตงานวิจัย 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 1. ผลิตบัณฑิตด้านนิติศาสตร์  ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม          มี
บุคลิกภาพที่ดี  มีจิตส านึกสาธารณะ  อันเหมาะสมแก่การประกอบวิชาชีพทางด้านนิติศาสตร์ใน
อนาคต 
 2. ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น 
 3. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  และผลิตงานวิจัย
ที่สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ (อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี) 
 4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในภาคตะวันออก โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียน
การสอน  การวิจัย  และศักยภาพอื่นๆ ของภาควิชานิติศาสตร์  เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์และศักยภาพ
ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ 
สร้างภาควิชานิติศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและงานวิจัยในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นองค์

ความรู้ในการรับใช้สังคมและชุมชนในภาคตะวันออก 
 

 

พันธกิจ 

การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  ในลักษณะบูรณาการ  บนพื้นฐาน
ของสังคมภาคตะวันออก 

 

โครงสร้างองค์การของภาควิชานิติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 

คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร

ต่าง ๆ  

งานบริหารและแผน 

 

งานวิชาการและประกัน
คุณภาพ 

 

งานกิจการนิสิต 
     

ด้านวิชาการ 
 

งานส านักงาน 

 

งานเลขานุการ 
     

งานการเงิน 
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โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชานิติศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านส านักงาน ประกอบด้วย งาน

เลขานุการ และงานการเงิน  ด้านวิชาการประกอบด้วย 3 งาน  ได้แก่  งานบริหารและแผน งาน
วิชาการและประกันคุณภาพ  งานกิจการนิสิต  โดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บังคับบัญชา  มีอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ในภาควิชารับผิดชอบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
ภาควิชา นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งก าหนดและควบคุมมาตรฐานทาง
วิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของภาควิชา ซึ่งโครงสร้างการบริหารงานของภาควิชานิติศาสตร์ 
 
 
บุคลากรของภาควิชานิติศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2551 ภาควิชานิติศาสตร์ มีบุคลากรประจ าภาควิชานิติศาสตร์ประกอบด้วย 
อาจารย์ จ านวน 6  คนแยกประเภทดังนี้  

อาจารย์ 
1.  อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง  หัวหน้าภาควิชาฯ 
2.  อาจารย์สริยา  วิริโยสุทธิกุล  อาจารย์ 
3.  อาจารย์รัชนี   แตงอ่อน   อาจารย์ 
4.  อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล อาจารย์ 
5.  อาจารย์ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร  อาจารย์ 
6.  อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช  อาจารย์ 

 
 
งบประมาณของภาควิชานิติศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2551 การด าเนินการจัดการศึกษาของภาควิชานิติศาสตร์ ได้รับการ
สนับสนุนจากงบประมาณที่เป็นปัจจัยส าคัญหลัก จากแหล่งหลัก คือ งบประมาณเงินรายได้ รวม
ทั้งสิ้น 8,700,000 บาท โดยรับจาก 2 โครงการดังนี้ 
 -  โครงการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์           จ านวน     200,000  บาท  
 -  โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพิเศษ    จ านวน   8,500,000  บาท  
และเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท้ังสิ้น  5,139,200 บาท  
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แผน Strategic map 
   -  
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2550 

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน 
1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด าเนนิการ 
1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ 

2.  การเรียนการสอน 0.77 ยังไม่ได้คุณภาพ 
3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 1 ยังไม่ได้คุณภาพ 
4.  การวิจัย 0.80 ยังไม่ได้คุณภาพ 
5.  การบริการวิชาการแก่สังคม 0.25 ยังไม่ได้คุณภาพ 
6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0 ยังไม่ได้คุณภาพ 
7.  การบริหารและการจัดการ 0.63 ยังไม่ได้คุณภาพ 
8.  การเงินและงบประมาณ 1 ยังไม่ได้คุณภาพ 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1.33 ยังไม่ได้คุณภาพ 

รวม 0.75 ยังไม่ได้คุณภาพ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาทั้ง 9 องค์ประกอบ  ได้คะแนน  0.75   

ผลการประเมินยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. 
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แผน Strategic map 
   -  
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2550 

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน 
1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด าเนนิการ 
1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ 

2.  การเรียนการสอน 0.77 ยังไม่ได้คุณภาพ 
3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 1 ยังไม่ได้คุณภาพ 
4.  การวิจัย 0.80 ยังไม่ได้คุณภาพ 
5.  การบริการวิชาการแก่สังคม 0.25 ยังไม่ได้คุณภาพ 
6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0 ยังไม่ได้คุณภาพ 
7.  การบริหารและการจัดการ 0.63 ยังไม่ได้คุณภาพ 
8.  การเงินและงบประมาณ 1 ยังไม่ได้คุณภาพ 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1.33 ยังไม่ได้คุณภาพ 

รวม 0.75 ยังไม่ได้คุณภาพ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชาทั้ง 9 องค์ประกอบ  ได้คะแนน  0.75   

ผลการประเมินยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ



ส่วนที่  2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตาราง ส.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 7 ระดับ 3 X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 90% 
7 X 100 

36.84% X 0 
 

19  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับ 6 ระดับ 6  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับ 3 ระดับ 2 X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 - 10% ถึง +10% 
45.22X 100 

180.88% X 0  
25 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาเอก > 60% 

0 
0 X 

0 

 

0  

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาตร ี< 5% 

0 
0 X 

 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 

รวมผูด้ ารงต าแหน่ง 
ผศ. รศ. ศ. > 70% 

0 
0 X 

0 

 

0  

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
รศ. ขึ้นไป > 10% 

0 
0 X 

 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับ 4 ระดับ 4  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 มีการด าเนินการ 3 ข้อ 3 ข้อ  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 80% 27/29 X 100  = 93.1%  3  



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 2.10 100% 27/29 X 100 = 93.1 % X 2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 3.50 3.71  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 0.030 และ 

 
    

 

นิสิตบณัฑติ 
ศึกษาและศษิย์เก่า 
ที่ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 
0.060 

3 X 100 

0.39 %  3 
ไม่มีนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

767 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13 90% 
- 

- - - 
ไม่ประเมินเพราะไม่มี
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา - 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับ 8 ไม่มีการด าเนินการ X 0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับ 4 ระดับ 1 X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 3 ขอ้ 

3 ข้อ  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 4 ขอ้ 

 1 ข้อ X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 100,000 
0 

0 X 0 

ต้องเป็นวิจัยท่ีได้รับ
อนุมัติเท่านั้น 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 50% 
0 

0 X 0 
ไม่มีการผลิตวิจัย 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 20% 
0 

0 X 0 
ไม่มีการผลิตวิจัย 

0  



 17 

 
 

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 
มีการด าเนินการ 

อย่างน้อย 3 ข้อแรก 
3 ข้อแรก  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 30% 
0.5 X 100 

11.11% X 1 
 

4.5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 35% 
0 

0 X 0 
 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 85% 0 X 0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 
มีการด าเนินการ 

อย่างน้อย 4 ข้อแรก 
3 ข้อแรก X 2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 5 ข้อ 

1 ข้อ X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับ 4 3 ข้อ X 2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระดับ 3 ระดับ 1 X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระดับ 3 ระดับ 2 X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 ระดับ 3 ระดับ 2 X 2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 ระดับ 4 ระดับ 2 X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 

1. มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 2 

0 
0 X 

0 

 

0 
 
 

2. อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของผู้ท่ีได้รับ
รางวัลในขอ้ 1 เป็น
รางวัลด้านการวิจัย 

0 

0 X 

 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 ระดับ 3 ระดับ 1 X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 ระดับ 5 ระดับ 1 X 1  



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 5 ระดับ 1 X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 ระดับ 5 ระดับ 1 X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระดับ 4 ระดับ 1 X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 ระดับ 4 ไม่มีการด าเนินการ X 0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 ระดับ 4 ระดับ 4  3  
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ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา 2551 
(1  มิถุนายน  2551 – 31  พฤษภาคม  2552) 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 :    มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์  

แผน ด 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 
 5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 
คร้ังและรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
 6.  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่าง
สม่ าเสมอ 
 7.  มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

 

 
 



 12 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีการก าหนดปรัชญาและปณิธานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

ปัจจุบันของสถาบันเพื่อน ามาใช้ในปีการศึกษา 2551  โดยมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเป็นไปได้  
ระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ให้คณาจารย์เจ้าหน้า 
นิสิต และบุคคลผู้เกี่ยวข้องได้ทราบทั่วกัน   
 

 

ระดับ 2 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) 
จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (treats) 
แล้วน ามาพัฒนากลยุทธ์ (strategy) วิสัยทัศน์  vision พันธกิจ 
(mission) เป้าประสงค์ (goal) วัตถุประสงค์ (objective)ให้
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
จากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ได้น ากลยุทธ์มาจัดท า
เป็นแผนการด าเนินงานของภาควิชาฯ โดยประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อร่วมกันก าหนดเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ของแต่ละปีการศึกษา/ 
ปีงบประมาณ อิงตามวิสัยทัศน์ และความหมายของ สกอ. สมศ. 
กพร 

 

ระดับ 3 มกีารก าหนดตวับ่งชีข้องการด าเนนนนงาน  ดดยผนวกชชตตวับ่งชี้
ของ สกอ. สมศ. กพร. และก าหนดเนปตาหมาย (target) ของแต่ละ
ตวับ่งชี ้เนพื่อวดัความส าเนรจ็ของการด าเนนนนงานตามแผนทุก
ภารกนจทัง้การเนรยีนการสอน การวนจยั การบรนการ วนชาการ การ
ท านุบ ารงุศนลปวฒันธรรม 
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ผลการประเมินตนเอง :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
แผนด าเนินงานและมีการก าหนด 
ตัวบ่งชี้เพื่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

7 ระดับ ได้ 3 ระดับ  
1 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ต้องท าให้บรรลุผลทุกข้อ โดยต้องก าหนดตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ
มากกว่าปัจจุบัน 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 01 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 เอกสารหมายเลข 1.1 – 02 คู่มือนิสิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต  3 ปี  
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 03 คู่มือนิสิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี  

 เอกสารหมายเลข 1.1 – 04 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 05 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบณัฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547  

เอกสารหมายเลข 1.1 – 06   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2549  
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 07    รายงานการประชุม 
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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 : 
 ในปีการศึกษา 2551 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ของ “ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ร้อย

ละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้” ที่ร้อยละ 36 .84% =  
7/19 x 100(action plan) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม 
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

บรรลุ
เป้าหมาย
ร้อยละ 
90 -100 

บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 60 -74 

 
0 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ต้องท าให้บรรลุผล โดยต้องก าหนดภาระงานสอนของคณาจารย์ให้น้อยลง  และด าเนินการ
ตามโครงการที่ตั้งไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีให้ครบทุกโครงการ(action plan) 
 

รายการหลักฐาน : 
 - 

  
 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย x 100 

จ านวนตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 :     มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร 
 2.  มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
 3.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น 
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
 4.  มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา เช่น ร้อยละของหลักสูตรที่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละของบัณฑิตที่
ท างานตรงสาขา 
 5.  มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปีการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร
และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
 6.  หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเร่ืองและมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปิด
สอนมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5-6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร  เช่น ส ารวจและ

วิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิตใน 
หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดอยู่แล้ว  และที่มีแผนจะเปิด และวิเคราะห์
ความพร้อมของสถาบันในหลักสูตรที่มีแผนจะเปิด ก่อนน าไป
ก าหนดเป็นเป้าหมายในแผนการผลิตบัณฑิต จัดเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทั้งด้านห้องสมุด  
ระบบสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ  อาคารสถานที่ 
และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอ่ืนๆ ก่อนการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรที่เปิดใหม่ให้อย่างน้อยเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

 

ระดับ 2 มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการ
ผลิต รวมทั้งมีการรายงานตามแผนการผลิตบัณฑิต ร่วมกับการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ในทุกรอบปีการประเมิน 

 

ระดับ 3 มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้       
3.1 มีปรัชญาหรือวัตถุประสงค์  ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  (หลักสูตร)  ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของคณะและสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความต้องการของสังคมส่วนรวม
3.2 จัดท าแผนงาน และกิจกรรม การเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ทักษะ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร  
3.3 มีการวางระบบการดูแลนักศึกษา โดยจัดให้นิสิตทุกคนมี
อาจารย์ที่ปรึกษาแยกเป็นระดับชั้นปี นอกจากดูแลนิสิตโดย
ภาพรวมแล้ว ยังดูแลนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีแนวโน้มอาจ
ไม่ส าเร็จตามหลักสูตร และได้การดูแลเป็นพิเศษ  
3.4 ส ารวจความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในหลักสูตร 
พร้อมทั้งก ากับและตรวจสอบให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ทรัพยากรที่ได้รับ  
3.5 ติดตามประเมินความพอเพียงของอัตราก าลังเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานอย่างสม่ าเสมอ  
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ระดับ 4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรประจ าปี 

การศึกษา  โดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีการรวบรวมเพื่อน าเข้า
ข้อมูลครบทุกด้าน  ตั้งแต่โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดกระบวน
รายวิชา ทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานที่  บุคลากร นักศึกษา 
บัณฑิต แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลอิงตามตัวบ่งชี้ของ สม
ศ. สกอ. เช่น ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อัตราการได้งานของบัณฑิต ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงสาขา 

 

ระดับ 5 มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา  มาวิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรต้องปรับปรุงหรือแก้ไขของ
หลักสูตร แล้วน าไปปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุงระบบและ
กลไกการบริหารหลักสูตรก่อนรับนักศึกษารุ่นใหม่โดยเปลี่ยนการ
จัดการเรียนการสอนนิสิตภาคบัณฑิต  จากการจัดตารางสอนแบบ
โมดูล เป็นการจัดตารางสอนแบบบร็อคคอส  
 

 

ระดับ 6 หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุก ประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  ใน 4 ประเด็น  คือ การบริหารหลักสูตร  ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน า
นักศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ 
หรือ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต เช่น ก าหนดปริมาณ 
คุณสมบัติ และภาระงานของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้ง ติดตามประเมิน
ความพอเพียงของอัตราก าลังเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

 



 18 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการพัฒนา 
และบริหารหลักสูตร 

6 ระดับ 6 ระดับ 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ต้องมีการสนับสนุนและวางแผนการด าเนินการให้มีหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกนิติศาสตร์  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 01 แผนการด าเนินงาน (Action plan) ปีงบประมาณ 2551 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 02 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 เอกสารหมายเลข 2.1 – 03 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  จ าแนกชั้นปี และตามหลักสูตร 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 04 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบณัฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547 

 เอกสารหมายเลข 2.1 – 05 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบณัฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2549  
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 06 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  จ าแนกชั้นปี และตามหลักสูตร 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 07 ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2551 

 เอกสารหมายเลข 2.1 – 08 สรุปผลส ารวจบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาระดับ ปริญญาตรี  
เอกสารหมายเลข 2.1 – 09  บันทึกข้อความ/ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชานิติศาสตร์  
เอกสารหมายเลข 2.1 – 10 ตารางการศึกษา (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2551 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 :     มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ 
 1.  มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
 2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทุกหลักสูตร 
 3.  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร 
 4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
 5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง
พัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร 
 6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกหลักสูตร 
 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 มกีลไกการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถงึ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการศกึษาทุกหลกัสตูร 
เช่น มกีารประชุมปฏบิตักิารสนบัสนุนการก าหนดวตัถุประสงค์
การเรยีนรู ้การพฒันาการเรยีนการสอน การวดัประเมนิผลระดบั  
รายวชิา  ใหส้อดคลอ้ง ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการ
จดัการศกึษาของหลกัสตูร ปรบัรปูแบบ Course Syllabus เพื่อ
ส่งเสรมิใหทุ้กรายวชิาจดัการศกึษาสอดคลอ้งตามและเป้าหมาย
ของการจดัการศกึษาหลกัสูตร  
 

 

ระดับ 2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 

 

ระดับ 3 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ทุกหลักสูตร  เป็น power point  ในวิชา English for 
lawyer 

 

ระดับ 4 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน 

 

ระดับ 5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร โดย
ท าตามแบบประเมินผลการเรียนการสอน 

 

ระดับ 6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร   

 

ระดับ 7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องทุกหลักสูตร  โดยให้มีการจัดท ารายงานการประชุมของ
ภาคฯ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

7 ระดับ 7 ระดับ 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีการใช้เคร่ืองมือที่ทันสมัย   
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.2 – 01 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 เอกสารหมายเลข 2.2 – 02  www.pataramon.com 
 เอกสารหมายเลข 2.2 – 03 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 เอกสารหมายเลข 2.2 – 04  ประมวลรายวิชา ปีการศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข 2.2 – 05 รายงานการประชุมภาควิชา 
              เอกสารหมายเลข 2.2 – 05 รายงานประเมินผลการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :     มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติ
ได้จริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร 
 3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนดและไม่ก าหนดในหลักสูตรโดยความ
ร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก 
 4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
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 มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชน

มาช่วยในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร และร่วมพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ เช่น ภาควิชาก าหนดนโยบายและสนับสนุนมี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ ผู้ที่มีความสามารถ
ทางด้านการสอน  

 

ระดับ 2 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่น าไปใช้ปฏิบัติได้จริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิบางหลักสูตร เช่น มี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมให้คณาจารย์ปรับประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus)  
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม 

ระดับ 3 ระดับ 2 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ติดตามการประเมินผลการเรียนการสอน 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.3 – 01 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 เอกสารหมายเลข 2.3 – 02 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบณัฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 
 เอกสารหมายเลข 2.3 – 03 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบณัฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2549  

 เอกสารหมายเลข 2.3 – 04 ตัวอย่างจดหมายเชิญอาจารย์พิเศษ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 :     จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
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 : 
 ในปีการศกึษา 2551 จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าเท่าต่ออาจารยป์ระจ า เท่ากบั 
180.88 % ของเกณฑม์าตรฐาน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

> +10% 
หรือ < -

10 % 
ของเกณฑ์
มาตรฐาน 

180.88 % 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ปีการศึกษา 2552   ภาควิชาฯ  ได้รับอาจารย์ประจ าเพิ่มเข้ามาอีก 2 ต าแหน่ง  และต้องเปิดรับ
สมัครอาจารย์เพิ่มอีก  4   ต าแหน่ง 
 
รายการหลักฐาน : 
 -
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 :    สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า  
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 : 
 ในปีการศึกษา 2551  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า คิดเป็น จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 0 และจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 0 
เน่ืองจากอาจารย์ประจ า ทั้ง  6 ท่านของภาควิชาฯ มีเฉพาะวุฒิปริญญาโท 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

วุฒิ
ปริญญา
เอกอยู่
ระหว่าง 
ร้อยละ 1-
39  

 

ไม่มีอาจารย์
ระดับปริญญา

เอก 

 
0 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 มีการให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
รายการหลักฐาน: 

-  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 :    สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

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. ขึ้น
ไปน้อยกว่าร้อยละ 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. ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 
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 : 
 ในปีการศึกษา 2551 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คิดเป็น ร้อยละ 0  
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ผู้ด ารง
ต าแหน่ง
ระดับ ผศ. 
รศ. และ 
ศ. รวมกัน
อยู่
ระหว่าง  
ร้อยละ 1 
– 44  

 

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
0 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
ให้อาจารย์ที่ภาควิชาฯ  ท างานวิจัย  เอกสารประกอบการสอน  หนังสือ เพื่อขอต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
รายการหลักฐาน: 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 : มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

 1. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

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

วิชาชีพ 

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 มีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร    
ระดับ 2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
 

ระดับ 3 มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ระดับ 4 มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

ด าเนิน 
การครบ  

4 ข้อ 

ด าเนินการ 
ครบ 4  ข้อ 

 
3 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ  หากพบผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องมี
มาตรการบังคับที่ชัดเจน  
 
รายการหลักฐาน :   
เอกสารหมายเลข 2.7 – 01  จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
เอกสารหมายเลข 2.7 – 02  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์    
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 :     มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      ข้อ 
 1.  มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 2.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้าน
การเรียนการสอน 
 3.  มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 4.  มีผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานการวิจัย
ด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 5.  มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

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 มกีารก าหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรู ้ความ

เขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรยีนการสอน  
 

ระดับ 2 มกีลไกการบรหิารวชิาการทีจ่ะกระตุน้คดิคน้พฒันานวตักรรม
ใหม่ๆ ในดา้นการเรยีนการสอน เช่น แผนการจดัสรรทรพัยากร
การเงนิ เพื่อสนบัสนุนงานวจิยั และงานสรา้งสรรคป์ระจ าปี
งบประมาณ 2551 

 

ระดับ 3 มแีหล่งทุนสนบัสนุนการวจิยั  เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและ
นวตักรรมทางการศกึษา 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกสนับสนุน 
ให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3  ข้อ 3  ข้อ  
2 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่คณาจารย์  โดยขวนขวายทุน
วิจัยจากแหล่งสนับสนุนภายนอกด้วย 
 
 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.8 – 01 แผนการด าเนินงาน (Action plan) ปีงบประมาณ 2551 

 เอกสารหมายเลข 2.8 – 02 เล่มงบประมาณรายจา่ยจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ 2551  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 :     ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :    ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 - ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

 

ผลการด าเนินงาน : 
   ในปีการศึกษา  2551  บัณฑิตมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็นไปตามเกณฑ์ 

27 คน จากบัณฑิตทั้งหมด 29 คน คิดเป็น       93.1%       (  27/29x100 = 93.1%) 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

80% 93.1% 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 นิสิตที่จบการศึกษา มีเฉพาะภาคบัณฑิตที่ส่วนใหญ่มีงานท าอยู่แล้ว  และในปีการศึกษา 2552  
มีนิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต 4  ปีจะจบการศึกษา   
 

รายการหลักฐาน: 
            เอกสารหมายเลข 2.9 – 01 แบบประเมินบัณฑิต
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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 : 
 ในปีการศึกษา  2551  บัณฑิตมีงานท าและมีเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 27 คน จาก
บัณฑิตทั้งหมด 29 คน   คิดเป็น  93.1%       (  27/29x100 = 93.1%) 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

100% 93.1% 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 บัณฑิตส่วนมากที่จบการศึกษา  จะมีงานท าอยู่แล้ว  แต่ภาคฯจะส่งเสริมให้นิสิตได้รับงาน
ตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนให้ตรงสาขาวิชา   
รายการหลักฐาน : 

เอกสารหมายเลข 2.10 – 01  แบบประเมินบัณฑิต 
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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 : 
 ในปีการศึกษา  2551  ความพึงพอใจของนายจ้าง  ผู้ประกอบการ  และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตคิดเป็น   3.71  %        
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

3.50 3.71 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ท าแบบส ารวจให้นายจ้าง  ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  ประเมินการปฏิบัติงานของ
นิสิตในแต่ละปีการศึกษา  และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.11 – 01  แบบประเมินบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 :     ร้อยละของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ีที่ผ่านมา 
  ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  
  กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ  
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 : 
จ านวนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ีที่ผ่านมา  มีจ านวน  

767 คน     โดยมีนิสิต  3 คนที่ได้รับรางวัล คิดเป็น  0.39 %  คือนิสิตภาควิชานิติศาตร์ ที่ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการต่อสู้คดีสิ่งแวดล้อมในศาลจ าลอง เน่ืองในงานจุฬาฯ วิชาการ 2551 
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551     http://www.polsci-
law.buu.ac.th/news.php?category_id=-205    
   
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี/้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 

0.39 % 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศโดยติดตามกิจกรรมตลอด  รวมทั้งฝึกฝนนิสิตให้มีส่วน
ร่วมในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.12 – 01  หน้าเว็ปไซด์คณะฯ

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

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ไม่มีการประเมิน   เพราะตัวบ่งชี้นี้เฉพาะสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 
 
รายการหลักฐาน : - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 :     ร้อยละของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ีที่ผ่านมา 
  ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  
  กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ  
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 : 
จ านวนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ีที่ผ่านมา  มีจ านวน  

767 คน     โดยมีนิสิต  3 คนที่ได้รับรางวัล คิดเป็น  0.39 %  คือนิสิตภาควิชานิติศาตร์ ที่ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการต่อสู้คดีสิ่งแวดล้อมในศาลจ าลอง เน่ืองในงานจุฬาฯ วิชาการ 2551 
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551     http://www.polsci-
law.buu.ac.th/news.php?category_id=-205    
   
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี/้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 

0.39 % 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศโดยติดตามกิจกรรมตลอด  รวมทั้งฝึกฝนนิสิตให้มีส่วน
ร่วมในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.12 – 01  หน้าเว็ปไซด์คณะฯ

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

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ไม่มีการประเมิน   เพราะตัวบ่งชี้นี้เฉพาะสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 
 
รายการหลักฐาน : - 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 :     มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :      กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ  
 1.  มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาปีที่ 1  
 2.  มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ นักศึกษา  
 3.  มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
 4.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
 5.  มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า  
 6.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 7.  มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เร่ืองข้างต้นเป็นประจ าทุกปี  
 8.  น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นักศึกษา  
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 ไม่มีการด าเนินการ - 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการจัดบริการแก่นักศึกษา 
และศิษย์เก่า  

มีการ
ด าเนิน 
การครบ
ทุกข้อ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

 
0 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ส่งเสริมโครงการในการด าเนินการให้บริการแก่นิสิต โดยก าหนดแผนงาน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริม 
 

รายการหลักฐาน : 
 - 
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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 ทั้งที่จัดโดยวิทยาลัยและ
องค์การนิสิตทุกสิ้นปีการศึกษา 
 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 มีการจัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ เช่น ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2550 และ 2551 มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนมีการก าหนดนโยบาย
และด าเนินการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมที่เป็นการ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ด าเนิน 
การครบ  
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ
ครบ 1 ข้อแรก 

 
1 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรงุพัฒนา : 
 ต้องจัดกิจกรรมให้นิสิต ให้ครบ ทั้ง 5 ประเภท  โดยแบ่งอาจารย์แต่ละคน ดูแลงานแต่ละ
ประเภท  เช่น ด้านวิชาการ  กีฬา บ าเพ็ญประโยชน์  นันทนาการ  ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม พรอ้ม
จดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอส าหรบักจิกรรมทีส่่งเสรมิทุกดา้นของนิสติ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 01แผนการด าเนินงาน (Action plan) ปีงบประมาณ 2551 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 02 เล่มงบประมาณรายจา่ยจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั ประจ าปี

งบประมาณ 2551  
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 03 โครงการปจัฉิมนิเทศ นิสติหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ ภาค

บณัฑติ รุน่ที ่2  
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 04 โครงการปฐมนิเทศนิสติหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ รุน่ที ่5   

 เอกสารหมายเลข 3.2 – 05 โครงการปฐมนิเทศนิสติหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ 4 ปี  
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 06 โครงการเฉลมิพระเกยีรตพิระบดิาแห่งกฎหมายไทย 

 เอกสารหมายเลข 3.2 – 07 โครงการกฬีาสมัพนัธ ์(รฐัศาสตร-์นิตศิาสตร)์ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 :     มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :     ข้อ  
 1.  มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
 2.  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 
 4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
 5.  มีระบบสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชน
และภาคอุตสาหกรรม 
 

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 ภาควิชาฯมีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
 

  

ระดับ 2 ภาควิชาฯมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  
 

 

ระดับ 3 ภาควิชาฯมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล 
แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการพัฒนาระบบและกลไก 
ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 

มีการ
ด าเนินกา
รอย่าง

น้อย 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ
ครบ 3 ข้อ 

 
2 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ติดต่อประสานงานกับแหล่งเงินทุนวิจัย  ผู้สนับสนุนจากองค์กรภายนอก  พร้อมส่งเสริมให้
คณาจารย์ผลิตงานวิจัย ออกมา โดยก าหนดทุนวิจัยในทุกปีการศึกษา 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 4.1 – 01 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 :     มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ข้อ  
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการ
วิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ 
 3.  มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์การภายนอกคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 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 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ระบุโครงการเผยแพร่งานวิชาการสู่สังคม ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้
ต่อนิสิตโดยการน าเข้าห้องสมุดคณะฯ เพื่อค้นคว้าต่อไป  

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบบริหารจัดการความรู้ 
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

มีการ
ด าเนิน 
การอย่าง
น้อย 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ
ครบ 1 ข้อ 

1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 4.2 – 01แผนการด าเนินงาน (Action plan) ปีงบประมาณ 2551 
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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 : 
 ในปีการศกึษา 2551 ภาควชิา ฯ ไมไ่ดร้บัเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคจ์าก

ภายในและภายนอกสถาบนัเลย   
 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ 

80,000.-
บาท 

- 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 หาแหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย  และสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย   
 

รายการหลักฐาน : 
 - 
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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 : 
 ภาควิชาฯ  ไม่มี งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา  หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

  0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ให้อาจารย์เสนองานวิจัย หรืองานหนังสือ พิมพ์เผยแพร่  แล้วจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อไป 
 
รายการหลักฐาน: 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 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 : 
ภาควิชาฯ ไม่มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal  

หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์  
 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed journal  
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

  0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 พัฒนาให้อาจารย์เสนอบทความวิจัย ในระดับชาติ  โดยเผยแพร่ในนิตยสารระดับประเทศ 
 

รายการหลักฐาน : 
 - 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 :  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
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 าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียน 
การสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง  
และบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์  
 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ ์และแผนด าเนินงานของการ

บริการวิชาการแก่สังคม 
 

 

ระดับ 2 มีคณะกรรมการ คณะท างานหรือหน่วยงานด าเนินการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมตามแผนที่ก าหนด 
 

 

ระดับ 3  มีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม  
 

  

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย
ของส านักงานอธิการบดี 

มีการ
ด าเนิน 
การอย่าง
น้อย 3 ข้อ

แรก 

มีการด าเนินการ
ครบ 3 ข้อแรก 

2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 เปิดโอกาสให้อาจารย์ เสนอบริการทางวิชาการ  ไม่ว่าจะเป็นงานที่ปรึกษา  งานโครงการ  
งานสอนหนังสือให้แก่หน่วยงานภายนอก 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 5.1 – 01 ค าสั่งคณะกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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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 : 
            ปี  2551  ภาควิชาฯ  มีอาจารย์ประจ าคือ อาจารย์ชิตาพร  พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ที่มีส่วน
ร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา  เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
ส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 
 

 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วม
ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกส านักงาน
อธิการบดี เป็นกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

30% 11.11% 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 สนับสนุนให้อาจารย์ประจ า มีส่วนร่วมในการบริการสังคม  โดยให้มีงานสอนน้อยลง  แล้ว
ออกบริการสังคมมากขึ้น 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 5.2 – 01    www. mua.go.th 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 :    ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง 
  ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
  และนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า  
ชนิดตัวบ่งชี้ :      ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยู่ระหว่างร้อยละ 1 – ร้อยละ 19 ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

30 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ปีการศึกษา 2551  ภาควิชาฯไม่มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า  
 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า  

35% 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 วางแผนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในสาขานิติศาสตร์  ให้แก่สังคม  ทั้งใน
ระดับประเทศ และนานาชาติ 
รายการหลักฐาน : 

- 
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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 : 
 ปี 2551   ภาควิชาฯ  ไม่เคยมีการบริการวิชาการให้แก่สังคม  จึงไม่มีการประเมินระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
 

 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

85 % 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 วางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ  แล้วด าเนินการประเมินและติดตามผลของ
ผู้รับบริการ   
 

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

 2.  มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมี 
การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  3.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอ่ืน ๆ 
  4.  มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  
การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม
ประชุมเสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเน่ือง 

5.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงาน 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 6.  มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติอาทิ มีสถานที่ 
หรือเวทีแสดงผลงาน จัดท าวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความร่วมมือใน การให้การ
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง 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 มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ 

 ได้แก่ โครงการวันรพี (วันนักกฎหมาย)   
 

ระดับ 2  มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับ
แผนงาน และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดกิจกรรม
ตลอดทั้งวัน   

 

ระดับ 3  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้าน
อ่ืน ๆ  ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ต่อพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มีการ
ด าเนิน 
การอย่าง
น้อย 4 ข้อ
แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อแรก 

2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ก าหนดนโยบายรวมทั้งงบประมาณโครงการวันรพี (วันนักกฎหมาย)  ในระดับชาติและ
นานาชาติ  เพื่อเชิดชูเกียรติบิดาแห่งนักกฎหมายไทย 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 01  เอกสารประชาสัมพันธ์วันรพี 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 :  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้หลักธรรมาภิบาล 

   ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ข้อ  

 1. คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการก าหนด
ทิศทาง 

ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 2. คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม

ภารกิจหลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มากกว่าปีละ 2 คร้ัง  
 3. มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างต่ าร้อยละ 80 ของ

แผน ในการประชุมแต่ละคร้ังมีกรรมการเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่ง
เอกสารให้คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม  

 4. คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดให้มีการประเมินผลงานของ
คณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  
 5. คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 
 
เกณฑก์ารประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ในปีการศึกษา 2551  ภาควิชา ฯ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บรหิารจัดการและสามารถ 
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล   ภาควิชามีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน  

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
และสามารถผลักดันส านักงาน
อธิการบดีให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

ด าเนิน 
การให้
ครบทุก
ข้อ 

มีการด าเนินการ
ไม่ครบ 4 ข้อ 

1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
  มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยใหค้ณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัด

ให้มีการประเมินผลงานของคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้อย่างน้อย เดือน
ละ 1 ครั้ง 
 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.1 – 01 แผนการด าเนินงาน (Action plan) ปีงบประมาณ 2551 
 เอกสารหมายเลข 7.1 – 02 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 เอกสารหมายเลข 7.1 – 03 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบณัฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 
 เอกสารหมายเลข 7.1 – 04 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบณัฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2549 
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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 
 

 

 

ผลการด าเนินงาน  : 
 

 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ เช่น มีการแต่งตั้งประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาค
พิเศษ  

 

ระดับ 2 ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้
ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ระดับ 3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับในสถาบัน  
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ 
ของส านักงานอธิการบดี 

มีการ
ด าเนนิ 
การครบ
ทุกข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อแรก 

2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ต้องมีการติดตามประเมินผลของผู้บริหารของคณะฯในทุกระดับ  พร้อมด าเนินการให้ครบ
ทุกแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.2 – 01  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ 
 เอกสารหมายเลข 7.2 – 02  รายงานการประชุมภาควิชาฯ 
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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 าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 
 
 

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 มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับทราบ  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู้  และริเร่ิมการจัดการความรู้ผ่านแนวทางเชิง
ปฏิบัติการในวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายของอาจารย์
ภัทรมน   สาตรักษ์  www.pataramon.com 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
สู่องค์การเรียนรู้ 

ด าเนิน 
การให้

ครบ 3 ข้อ 

ระดับ 1 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เช่นโครงการแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง  โครงการเพื่อนช่วย
เพื่อน 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.3 – 01  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

 

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 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ 
 3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 
 4.  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน  
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
 6.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มกีารจดัท าแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็นรปูธรรม

ภายใตก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์  เช่น แผนการ
ด าเนินงานของภาควชิาฯ ประจ าปีการศกึษา 2551   
 

 

ระดับ 2  มรีะบบและกลไกในการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็นการ
ส่งเสรมิสมรรถนะในการปฏบิตังิาน เช่น การสรรหา การจดัวาง
คนลงต าแหน่ง  
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

มีการ
ด าเนิน 
การอย่าง
น้อย 3 ข้อ

แรก 

มีการด าเนินการ
ครบ 2 ข้อแรก 

1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ต้องตั้งงบประมาณสนับสนุนเร่ืองสวัสดิการของพนักงานของมหาวิทยาลัย 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.4 – 01 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 เอกสารหมายเลข 7.4 – 02  บนัทกึขอ้ความ/ ประกาศรบัสมคัรพนกังานมหาวทิยาลยั 
ต าแหน่งอาจารย ์ภาควชิานิตศิาสตร ์ 
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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.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผ่านระบบเครือข่ายกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 2 ข้อแรก มีการด าเนินการ 2 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ  ได้แก่การจัดท าเว็ปไซด์ของคณะฯ 
 

ระดับ 2 ภาควิชาฯ  มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ได้แก่การจัดท าเว็ป
ไซด์ของคณะฯ 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 

มีการ
ด าเนินกา
รอย่าง

น้อย 3 ข้อ
แรก 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อแรก 

2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เปน็ไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ด าเนินการจัดวางแผนงาน  พัฒนาการเรียนการสอน  รวมทั้งอุปกรณ์การสอนต่างๆ ให้
ทันสมัย 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.4 – 01 http://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 โดยมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
 5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อ
แรก 

มีการด าเนินการ 3-4 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

 
 
ผลการด าเนินงาน  : 
 

 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร เว็บไซดข์องคณะ ฯ นิทรรศการงานมนุษย์กับสังคม 

(น.บ.12/1,น.บ.
12/2) 

ระดับ 2 มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่
เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วอย่างน้อย 3 ช่องทาง ได้แก่  
เว็บไซด์ของคณะ ฯ กล่องรับความคิดเห็น แผ่นประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูร การรบัสมคัรนิสติเขา้ศกึษา    
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์อุดมศึกษา 

มีการ
ด าเนิน 
การครบ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ
ครบ 2 ข้อแรก 

1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 จัดท าแผนการพัฒนาประชาสัมพันธ์  ระบบการเรียน การสอน และจัดท ากิจกรรมต่างๆ 
ให้กับนิสิต 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.6 – 01  print out หน้าเวป รบัสมคัรนิสติ หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ
ภาคบณัฑติ รุน่ที ่6 

 เอกสารหมายเลข 7.6 – 02  ตวัอยา่งแผ่นประชาสมัพนัธ ์ รบัสมคัรนิสติ หลกัสตูรนิติ
ศาสตรบณัฑติภาคบณัฑติ รุน่ที ่6 
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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 : 
 ปี 2551   ภาควิชาฯ  ไม่มีอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ
รางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ให้อาจารย์ประจ า ท าผลงานวิชาการ หรือวิชาชีพ ในระดับชาติ   โดยให้ทุนสนับสนุนงาน
วิชาการ หรืองานวิจัย 
รายการหลักฐาน : 
 - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 :     มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ   

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผู้บริหารระดับสูง 
ต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
เสี่ยง 

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 ภาควิชาฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนทุก
หน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดย
ผู้บรหิารระดับสูงต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

 

 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้
ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ด าเนิน 
การให้

ครบ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ
ครบ 1 ข้อแรก 

1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ตั้งคณะกรรมการด าเนินการความเสี่ยงของระดับภาค  และคณะ  พร้อมทั้งต้องมีการ
ประชุมและบริหาร 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.8 – 01  ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการความเสี่ยง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 :    ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 
สู่ระดับบุคคล  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :     ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ  

1.  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และ 

นิติศาสตร์ 
4.  มีการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยก าหนด

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 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 ข้อ

แรก 
มีการด าเนินการ 5-7 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน  : 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายใน

สถาบัน 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอด 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 
สู่ระดับบุคคล 

ด าเนิน 
การให้ 
5 ระดับ 

มีการด าเนินการ
ครบ 1 ข้อแรก 

1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - จดัหาบุคคลกรทีเ่ป็นระบบ  มคีวามสามารถ โดยเขยีนแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

- มกีารฝึกอบรมบุคลากรทัง้ในสายการสอนและสายสนับสนุนใหม้ากขึน้ 
- จดัท าแผนการพฒันาบุคคลากร และปฏบิตัติาม แผนอยา่งจรงิจงัและครบถว้น 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.9 – 01 แผนการด าเนินงาน (action plan) ปีงบประมาณ 2551 

 
 

 

 

 

 



 72 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 :    มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ  

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

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อ
แรก 

มีการด าเนินการ 5–6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
 

 

 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร  
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ  
การเงิน และงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด าเนิน 
การให้
ครบทุก
ข้อ 

มีการด าเนินการ
ไม่ครบ 5 ข้อ

แรก 

1  สูงกว่าเปา้หมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ด าเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย  งบประมาณในแต่ละเดือน  ว่ามีการรับ
จ่ายเงินมากน้อยเพียงไร  โดยตั้งคณะกรรมการ ดูแลเร่ืองงบประมาณของภาคโดยเฉพาะ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 8.1 – 01 เล่มงบประมาณรายจา่ยจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ 2551 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 :  มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกัน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ  
 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  
 2.  มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 3.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 4.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น  

 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อ
แรก 

มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อ
แรก 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ในปีการศึกษา 2551 ภาควิชา ฯ มีการใช้ทรัพยากรภายใน

และภายนอกสถาบันร่วมกัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกัน 

มีการ
ด าเนิน 
การให้
ครบทุก
ข้อ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ให้คณะกรรมการของภาควิชาเกี่ยวกับเร่ืองการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกร่วมกัน  
ติดตามประเมินผล  โดยการประชุมในแต่ละเดือน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 8.2 – 01  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการใช้ทรัพยากร 
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องค์ประกอบที ่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
            บริหารการศึกษา  
ชนิดตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคี
ทั้งภายใน และภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 3.  มกีารก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ 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 
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ผลการด าเนินงาน  : 
 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

ด าเนิน 
การให้
ครบทุก
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อแรก 

1  สูงกวา่เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม

กับระดับการพัฒนาของภาควิชา ฯ  เช่น คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา  การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ด้านการประกัน
คุณภาพ ของบุคลากรในภาควิชา ฯ 

 

ระดับ 2 ภาควิชาฯ มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ทั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 9.1 – 01แผนการด าเนินงาน (Action plan) ปีงบประมาณ 2551 

 เอกสารหมายเลข 9.1 – 02 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
ระดบัอุดมศกึษา ส านกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษาส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาแห่งชาต ิมกราคม 2551 
 เอกสารหมายเลข 9.1 – 03 คู่มอืการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการ
ปฏบิตัริาชการของสถาบนัอุดมศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) 

 เอกสารหมายเลข 9.1 – 04 คู่มอืการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศกึษา (ฉบบั
ปรบัปรงุ) ส านกัรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์รมหาชน) 

 เอกสารหมายเลข 9.1 – 05 คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
ระดบัอุดมศกึษา ส านกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษาส านกังานคณะกรรมการการ 
อุดมศกึษาแห่งชาต ิมกราคม 2551 
 เอกสารหมายเลข 9.1 – 06 เอกสารเขา้รว่มโครงการต่างๆ ดา้นงานประกนัคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  9.2 : มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต  
ชนิดตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 2.  มีระบบส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีกลไกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
 4.  นิสิตมีการใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต 
 5.  นิสิตสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และระหว่าง
คณะ 
 6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตด าเนินการ และในส่วน
ที่นิสิตมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 7.  มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างต่อเน่ือง  
 

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

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

ด าเนิน 
การให้
ครบทุก
ข้อ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ให้มีการประชุมภาคประจ าทุกเดือนเพื่อก าหนดระบบกลไกและการให้ความรู้แก่นิสิต 
 

รายการหลักฐาน : 
 - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  9.3 :  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  
และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

 2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด 

4.  มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 5.  มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่
ดี 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 ภาควิชาฯ มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และ
ระดับมหาวิทยาลัย ฯ อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา 

 

ระดับ 2 ภาควิชาฯ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ 

 

ระดับ 3 คณะ ฯ รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด โดย
น าเสนอให้เว็บไซค์ของคณะ ฯ 

 

ระดับ 4 คณะ ฯ น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

  

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

มีการ
ด าเนินกา
รอย่าง

น้อย 4 ข้อ
แรก 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อแรก 

3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
- ก าหนดนโยบายชดัเจน  และใหค้วามส าคญักบัระบบประกนัคุณภาพในล าดบัตน้ๆ 

ตอ้งมกีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพรใ่หท้ัง้บุคคลากรและนิสติใหท้ราบถงึงานประกนัคุณภาพ 
รวมทัง้จดัท าระบบสารสนเทศใหน่้าสนใจอยา่งสม ่าเสมอ 
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รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 01 แผนการด าเนินงาน (Action plan) ปีงบประมาณ 2551 
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 02 หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ ปรบัปรงุ พ.ศ. 2549 
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 03  รายงานการประชุมภาควิชาฯ 
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 04 หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ ภาคบณัฑติ ปรบัปรงุ พ.ศ. 2549  
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 05รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจ าปีงบประมาณ 2550 

 



ตารางป.4 ตัวบ่งช้ีแยกตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านในมุมมองด้านการบรหิารจัดการ

มุมมองด้านการบรหิารจัดการ ตัวบ่งช้ีด้านปัจจัย น าเขา้ ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตหรอืผลลัพธ์

1. ด้านนักศกึษาและผู้มสีว่นได้สว่น

เสยี

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

และ 7.6

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

 9.1
ตวับ่งช้ีที่ 1.2, 7.9 และ 9.3

3. ด้านการเงิน ตวับ่งช้ีที่ 4.3 ตวับ่งช้ีที่ 8.1 และ 8.2 -

4. ด้านบุคลากรการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม

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



ตารางป.4 สรปุคะแนนเฉล่ียตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านในมุมมองด้านการบรหิารจัดการ

มุมมองด้านการบรหิารจัดการ ตัวบ่งช้ีด้านปัจจัย น าเขา้ ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ ตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตหรอืผลลัพธ์ รวม ผลการประเมิน

1. ด้านนักศกึษาและผู้มสีว่นได้สว่น

เสยี
0.50 1.17 1.71 1.33 ยังไม่ได้คุณภาพ

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

3. ด้านการเงิน 0.00 1.00 - 0.67 ยังไม่ได้คุณภาพ

4. ด้านบุคลากรการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม
0.67 1.67 0.00 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ

รวม 0.43 1.38 1.23 1.17 ยังไม่ได้คุณภาพ

ผลการประเมนิ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ ยังไม่ได้คุณภาพ



 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมนิตนเอง
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จุดเด่น แผนการส่งเสริม และจุดอ่อน แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1.  1.   
2. 2.  
3. 3. 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ
น้อย   

1. ต้องท าให้บรรลุผลทุกข้อ โดยต้องก าหนด
ภาระงานสอนของคณาจารย์ให้น้อยลง 

2. 2.ต้องท าให้บรรลุผลทุกข้อ โดยต้องก าหนดตัว
บ่งชี้ของการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ
มากกว่าปัจจุบัน 

3. 3. 

 
องค์ประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. 1.  

2. 2. 

3. 3. 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1.นิสิต 4 ปี ยังไม่จบการศึกษา จึงยังไม่สามารถ
วัดผลเร่ืองการมีงานท าของบัณฑิตได้ 

1. เมื่อนิสิตจบการศึกษา ภาควิชาฯ จะติดตาม
ผลและส่งเสริมให้นิสิตได้ท างานตามสาขาที่
เรียน 

2. 2.ส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีการใช้เคร่ืองมือ
ที่ทันสมัย  

3. 3.ต้องมีการวางแผนการด าเนินการให้มี
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หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
นิติศาสตร์   
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องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. งบประมาณในการจัดท ากิจกรรมไม่เพียงพอ
กับจ านวนนิสิต 

1.จัดสรรงบประมาณในปีการศึกษา 2552 ให้
เพียงพอกับกิจกรรมและจ านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น 

2. 2. 
3. 3. 
 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. อาจารย์ประจ ายังไม่มีผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 

1. เปิดรับต าแหน่งอาจารย์ประจ าเพิ่มอีก 6 

ต าแหน่งและสนับสนุนทุนวิจัยให้กับอาจารย์  
ให้อาจารย์มีภาระงานสอนน้อยลง 

2. 2. 
3. 3. 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
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(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. 1. 

2. 2.  

3. 3. 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1.ภาควิชาฯ  ไม่ได้ด าเนินการตามเป้าหมาย   1. ภาควิชาต้องด าเนินการตามเป้าหมายใน
แผนปฏิบัติงานปี 2552 

2. 2. 
3. 3. 
 
องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1.ไม่มีการก าหนดนโยบายในแผนให้ชัดเจน 1. ก าหนดนโยบายให้ชัดเจน และปฏิบัติตาม
แผนให้ครบ 

2.ขาดการจัดอบรมประชุมทางวิชาการให้แก่
สังคม 

2. ด าเนินโครงการบริการวิชาการ และส่งเสริม
ให้อาจารย์บริการวิชาการไม่ว่างานสอน  หรือ 
งานวิจัย 

3. 3. 
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องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1.อาจารย์ประจ าไม่เพียงพอกับจ านวนนิสิตที่มี
มากขึ้น 

1.  ให้อาจารย์ประจ าด าเนินการตามแผนงาน  

2. ขาดการฝึกอบรมตามแผนงาน 2. ฝึกอบรมอาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร 

3. 3. 

 
องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1.  รายงานการเงินมีการจัดท าตามระเบียบ  แต่
ขาดการติดตาม 

1. ตรวจสอบรายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 

2. ขาดนโยบายการบริหารจากภายนอก 2.ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของ
สถาบัน 

3. 3. 
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องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ขาดการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน 1.ก าหนดนโยบายชัดเจน 

2. ขาดการประชาสัมพันธ์  ถ่ายทอดในองค์
รวมทั้งส่วนบุคคล และสู่นิสิต 

2. ต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทั้ง
บุคลากรและนิสิตให้ทราบถึงงานประกัน
คุณภาพ รวมทั้งจัดท าระบบสารสนเทศให้
น่าสนใจ 

3. 3. 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 



                     ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 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)้ 19
2 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุ

เป้าหมาย
(ตัวบ่งชี)้

7  (36.84%)

องค์ประกอบที ่2 การเรยีนการสอน (ใช้ปีการศกึษา)
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด (หลักสูตร)
3.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร) 2
3.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร) 0
3.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
3.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
3.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 0
3.6 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร) 0
จ านวนหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(หลักสูตร)

4.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร) 2
4.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร) 0
4.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
4.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
4.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 0
4.6 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร) 0
จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

(หลักสูตร)

5.1 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
5.2 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
5.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 0
5.4 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร) 0

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

3

4

5

หนา้ที ่1 CDS 15 พ.ค. 52



ปีการศกึษา
2551

หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นิสิตปฏิบัติตามเกณฑ์
ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

(หลักสูตร)

6.1 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
6.2 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
3.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 0
6.4 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร) 0

7 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา

(คน)
0 ให้ทุกสว่นที่เกี่ยวข้อง

ประสานงานด้านข้อมูลให้
ตรงกับกองแผนงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพ
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 
ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

(ค่าเฉลี่ย 1-5) 0.00

8.1 ระดับปริญญาตรี (ค่าเฉลี่ย 1-5) 0
8.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 1-5) 0
8.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (ค่าเฉลี่ย 1-5) 0.00
8.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (ค่าเฉลี่ย 1-5) 0.00
8.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (ค่าเฉลี่ย 1-5) 0.00
8.6 ระดับปริญญาเอก (ค่าเฉลี่ย 1-5) 0.00
จ านวนหลักสูตรที่จัดท าขึ้นใหม่หรือที่ปรับปรุง ซึ่งมี
โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชมุชน องค์กรภายนอกมี
ส่วนร่วม

(หลักสูตร)

9.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร) 0
9.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร) 0
9.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
9.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
9.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 0
9.6 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร) 0

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
กับภาควิชาของส่วนงาน
เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูล

ของส่วนงาน

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

6

8
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จ านวนหลักสูตรที่ยังไม่มีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการ
หรือกิจกรรมที่บุคคล ชมุชน องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม

(หลักสูตร)

10.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร) 0
10.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร) 0
10.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
10.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร) 0
10.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 0
10.6 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร) 0
จ านวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร (คน)
11.1 ระดับปริญญาตรี (คน) 933
11.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (คน) 0
11.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (คน) 0
11.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (คน) 0
11.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (คน) 0
11.6 ระดับปริญญาเอก (คน) 0
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลักสูตร

(FTES)

12.1 ระดับปริญญาตรี (FTES) 180.88
12.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (FTES) 0
12.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (FTES) 0
12.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (FTES) 0
12.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (FTES) 0
12.6 ระดับปริญญาเอก (FTES) 0
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด   เมื่อ
ปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี

(FTES)

13.1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคปกติ) (FTES) 115.14
13.2 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ภาคพิเศษ) (FTES) 306.19

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

ใหทุ้กส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ใชข้้อมูลจากกองแผนงาน

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล  
ใหต้รงกับงานทะเบียน      
     และสถิตินิสิต          
กองบริการการศึกษา

10

11
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14 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 4.5
15 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ (คน) 0
16

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (คน) 0

17
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า (คน) 6

18 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า

(คน) 0

19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ไม่มีต าแหน่งวิชาการ (คน) 4.5
20 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่ง               

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
(คน) 0

21 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่ง                  
รองศาสตราจารย์

(คน) 0

22 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ (คน) 0

23 จ านวนอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ(์เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง)

(คน) 0

24 จ านวนอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(คน) 0

25 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด (คน) 1
26 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย (คน) 0
27 จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ (คน) 0

จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานวิชาการ

(คน)

28.1 ในประเทศ (คน) 0
28.2 ต่างประเทศ (คน) 0
 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชพี

(คน)

29.1 ในประเทศ (คน) 0
29.2 ต่างประเทศ (คน) 0

30 จ านวนผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมการเรียน        
การสอนของคณาจารย์

(ชื่อเร่ือง) 0

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับกองการเจ้าที่

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับกองการเจ้าที่

กรณีไปทั้งในประเทศ
และต่างประเทศใหเ้ลือก
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

28
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31 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด (คน)

0
ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อประสานงาน 
ด้านข้อมูลให้ตรงกับงานทะเบียน 
และสถิตินิสิตกองบริการการศึกษา

32 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อน
เข้าศึกษา

(คน) 0

33
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (คน) 0

34 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้งานท าและประกอบอาชพีอิสระหลังส าเร็จ
การศึกษา

(คน) 0

35 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์หลัง
ส าเร็จการศึกษา

(คน) 0

36 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังส าเร็จ
การศึกษา

(คน) 0

37 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นต่ ากว่าเกณฑ์หลังส าเร็จ
การศึกษา

(คน) 0

38 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต (เทียบจากค่า 5 ระดับ)

(ค่าเฉลี่ย 1-5) 0.00

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ

(คน)

39.1 ด้านวิชาการ วิชาชพี (คน) 0
39.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (คน) 0
39.3 ด้านกีฬา สุขภาพ (คน) 0
39.4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (คน) 0
39.5 ด้านสิ่งแวดล้อม (คน) 0

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับกองแผนงาน

39
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จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทีผ่่าน

มาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

(รางวัล)

40.1 ด้านวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา (รางวัล) 0
40.2 ด้านวิชาการ วิชาชพี (รางวัล) 1
40.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (รางวัล) 0
40.4 ด้านกีฬา สุขภาพ (รางวัล) 0
40.5 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (รางวัล) 0
40.6 ด้านสิ่งแวดล้อม (รางวัล) 0
 จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทีผ่่าน

มาทั้งหมดที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ์

(คน)

41.1 ผลงานวิจัย (คน) 0
41.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ (คน) 0
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม

(คน)

42.1 รางวัลด้านศิลปะ (คน) 0
42.2 รางวัลด้านวัฒนธรรม (คน) 0
จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

(คน)

43.1 ระดับปริญญาตรี (คน) 0
43.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (คน) 0
43.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (คน) 0
43.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (คน) 0
43.4 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (คน) 0
43.5 ระดับปริญญาเอก (คน) 0

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล   
ใหต้รงกับงานทะเบียน      
      และสถิตินิสิต         
กองบริการการศึกษา

41
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จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติและนานาชาติ

(คน)

44.1 ด้านวิชาการ วิชาชพี (คน) 0
44.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (คน) 0
44.3 ด้านกีฬา สุขภาพ (คน) 0
44.4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (คน) 0
44.5 ด้านสิ่งแวดล้อม (คน) 0
จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

(รางวัล)

45.1 ด้านวิชาการ วิชาชพี (รางวัล) 1
45.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (รางวัล) 0
45.3 ด้านกีฬา สุขภาพ (รางวัล) 0
45.4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (รางวัล) 0
45.5 ด้านสิ่งแวดล้อม (รางวัล) 0

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศกึษา (ใช้ปีการศกึษา)
46 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการนกัศึกษา         (เทยีบ

จากค่า 5 ระดับ)
(ค่าเฉลี่ย 1-5) 0.00

จ านวนโครงการกจิกรรมนกัศึกษาแยกตามประเภทกจิกรรม
(โครงการ/
กิจกรรม)

0

47.1 จ านวนกจิกรรมวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม) 0
47.2 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมวิชาการ (คน) 0
47.3 จ านวนกจิกรรมกฬีาและการส่งเสริมสุขภาพ (โครงการ/กิจกรรม) 0
47.4 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมกฬีาและ    การ
ส่งเสริมสุขภาพ

(คน) 0

47.5 จ านวนกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนแ์ละรักษาสิง่แวดลอ้ม
(โครงการ/
กิจกรรม)

0

47.6 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิง่แวดลอ้ม

(คน) 0

47.7 จ านวนกิจกรรมนันทนาการ (โครงการ/กิจกรรม) 0
47.8 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมนนัทนาการ (คน) 0
47.9 จ านวนกจิกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) 0
47.10 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

(คน) 0

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับกองกิจการนิสิต
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องค์ประกอบที ่4 การวิจัย
จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์         
(ใชป้ีการศึกษา)

(บาท)                         -   

48.1 จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน (บาท)                         -   
48.2 จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน (บาท)                         -   
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย (ใชป้ีการศึกษา) (คน) 0
49.1 จ านวนที่ได้รับทุนจากภายนอกสถาบัน (คน) 0
49.2 จ านวนที่ได้รับทุนจากภายในสถาบัน (คน) 0
จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ใช้
ปีปฏิทิน)

(ชื่อเร่ือง)
0

50.1 จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ (ชื่อเร่ือง) 0
50.2 จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (ชื่อเร่ือง) 0
50.3 จ านวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ชื่อเร่ือง) 0
50.4 จ านวนผลงานที่น าไปใชป้ระโยชน์ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

(ชื่อเร่ือง) 0

51 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal 
หรือในฐานข้อมูล (ใชป้ีปฏิทิน)

(ชื่อเร่ือง) 0
ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงาน
ด้านข้อมูลให้ตรงกับส านักหอสมุด

องค์ประกอบที ่5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม (ใช้ปีการศกึษา)
52 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ (คน) 0
53 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ (โครงการ/

กิจกรรม)
0

54 จ านวนแหล่งใหบ้ริการวิชาการและวิชาชพีระดับชาติ
หรือนานาชาติ

(แหล่ง/ศูนย์) 0

55 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) 0
องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม (ใช้ปีการศกึษา)

56 จ านวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/
กิจกรรม)

1

57  จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

(ชื่อเร่ือง) 0

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับ                 
ส านักบริการวิชาการ

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานส่งเสริม
การวิจัย กองบริการ

การศึกษา

48

49

50
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ปีการศกึษา
2551

หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

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

(คน) 0

58.1 อาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัล (คน) 0
58.2 นักวิจัยที่ได้รับรางวัล (คน) 0

59 จ านวนรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชพีระดับชาติหรือ
นานาชาติที่อาจารย์ประจ าได้รับ

(รางวัล) 0

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

สถานที่และที่ดิน
(บาท)

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.) 0

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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