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 ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2551  
(1  มิถุนายน  2551 – 31  พฤษภาคม  2552) ฉบับนี้เป็นรายงานผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ฉบับแรก เนื่องจากคณะ ฯ เพิ่งแยกตัวออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2551 ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ ฯ และ
มหาวิทยาลัย ฯ โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2551 นี ้ได้ใช้เกณฑ์ที่ 
มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนดตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 อนึ่ง   ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ในทุกด้าน ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ต่อไป 

 

 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์)    
                                                                  คณบดคีณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

               มิถุนายน  2552 
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ส่วนที ่ 1 

                ส่วนน า 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของภาควิชารัฐศาสตร์ 

ประวัติความเป็นมา 

 พ.ศ. 2517 จัดตั้งภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน มีอาจารย์ประจ า 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ชนะ 
ประณมศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยุทธ์  เวทางค์กูร บริการสอนให้นิสิตที่เรียนวิชาเอกสังคมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 
 พ.ศ. 2518 มีอาจารย์ประจ าครบ 3 คน โดยได้อัตราอาจารย์เพิ่ม 1 อัตรา คือ  
ดร.อัษฎากร  เอกแสงศรี เปิดสอนวิชาโทรัฐศาสตร์ โดยมี 17 รายวิชา 
 พ.ศ. 2524 รองศาสตราจารย์ศรุติ  สกุลรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์แทนผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิทยุทธ์  เวทางค์กูร ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากเคร่ืองบินฝึกซ้อมตก 

 พ.ศ. 2525 ดร.สัญญา  จัตตานนท์ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์แทน ดร.อัษฎากร  เอกแสงศรี  
ซึ่งขอโอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 พ.ศ.2533 จัดตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  

 พ.ศ. 2535 ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์แทน ดร.สัญญา  จัตตานนท์  
ซึ่งขอลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ 

 พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  บุญวิเศษ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์แทนรอง 
ศาสตราจารย์ชนะ  ประณมศรี เน่ืองจากเกษียณอายุราชการ 

 พ.ศ. 2537 ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์ 
 พ.ศ. 2539 จัดต้ังโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
 พ.ศ. 2542 ได้รับอัตราอาจารย์เพิ่ม 1 อัตรา ได้แก่ ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์ 
 พ.ศ. 2543 เปิดสอนนิสิตปริญญาโทภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 พ.ศ. 2544 โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ได้รับการยกฐานะ 
เป็นวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยบูรพา แยกออกจากภาควิชา
รัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ศรุติ  สกุลรัตน์ได้ย้ายไปช่วยราชการเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหาร 
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รัฐกิจ เต็มเวลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  บุญวิเศษ ไปช่วยราชการเป็นรองผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจบางเวลา 
 พ.ศ. 2545 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์ และได้เปิดสอนหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารทั่วไป (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ป)ี ภาคพิเศษ รับนิสิตรุ่น
แรกจ านวน 68 คน และได้รับอาจารย์เพิ่ม 2 อัตรา คือ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร และอาจารย์ 
ศิริวรรณ  มนอัตระผดุง 

 พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารทั่วไป  
(หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติและภาคพิเศษ และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ ได้รับอัตราอาจารย์เพิ่ม 2 อัตรา คือ อาจารย์โอฬาร  ถิ่นบางเตียว และ
อาจารย์วสันต ์ เหลืองประภัสร์ 

 พ.ศ. 2547 ได้รับอัตราอาจารย์เพิ่ม 4 อัตรา ได้แก่ อาจารย์ภัสนันท์  พ่วงเถื่อน อาจารย์ 
สโรชา  แพร่ภาษา อาจารย์กัญญาภัค  อยู่เมือง และอาจารย์นิติ  มณีกาญจน์ ท าให้ภาควิชามีบุคลากร
เพียงพอที่จะรองรับต่อการเติบโตต่อไป อีกทั้งยังได้เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเพิ่ม ซึ่งจะรับนิสิต
รุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 

 พ.ศ. 2548 อาจารย์วสันต์  เหลืองประภัสร์ ได้ลาออกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
ประเทศญ่ีปุ่น  อาจารย์โอฬาร  ถิ่นบางเตียว ได้ศึกษาต่อนอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก 
ภาควิชารัฐศาสตร์ได้เปิดรับอาจารย์ใหม่ ได้แก่ อาจารย์สรชัย  ศรีนิศานต์สกุล ได้เข้ามาแทนอาจารย์
วสันต์  เหลืองประภัสร์ และผู้ที่ได้รับทุน UDC จากภาควิชา ฯ ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
กลับมาท างานในช่วงปลายปี พ.ศ. 2548 ท าให้ภาควิชา ฯ มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 11 คน ขณะเดียวกัน 

ภาควิชา ฯ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตรด้วยกันคือ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรเฉพาะกิจ โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  

 พ.ศ. 2549 ภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับอาจารย์เพิ่ม ได้แก่ อาจารย์ธีระ  กุลสวัสดิ์  
อาจารย์ธีระพงษ์  ภูริปานิก  และอาจารย์อนุรัตน์  อนันธนาธร ท าให้ภาควิชารัฐศาสตร์มีอาจารย์
ประจ าทั้งสิ้น 15 คน และได้เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม 

 พ.ศ. 2550 ภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับอาจารย์เพิ่ม ได้แก่ ดร.โชติสา  ขาวสนิท ท าให้ภาควิชา 
รัฐศาสตร์มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 16 คน   

 พ.ศ. 2551 อาจารย์สโรชา  แพร่ภาษา ได้ศึกษาต่อนอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก   
ภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับอาจารย์เพิ่ม ได้แก่ ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข  และ อาจารย์พัชราภา  
ตันตราจิน ท าให้ภาควิชารัฐศาสตร์มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 16 คน  
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 พ.ศ. 2552 อาจารย์สรชัย  ศรีนิศานต์สกุล ได้ลาเต็มเวลาเพื่อศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาเอก และอาจารย์ธีระ  กุลสวัสดิ์ ได้ลานอกเวลาราชการเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

 
ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา  
 สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 
 
ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา  

 1.  ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญาใฝ่หาความรู้และคุณธรรม 
 2.  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3.  เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออก 
 
วิสัยทัศนม์หาวิทยาลัยบูรพา  
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า จัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ได้มาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
วิสัยทัศน์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ เพื่อเป็นองค์ความรู้รับใช้ในสังคมภาคตะวันออก และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา  
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีพันธกิจหลัก ดังนี้ 
 1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้น า มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 2.  ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
 3.  ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 
 4.  สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 5.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
แก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความเป็น
สากลบนพื้นฐานของสังคมภาคตะวันออก  
 
เป้าหมายคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 1.  ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตาม
ความต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 2.  ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอ่ืน 
 3.  ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และ 
มีงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ (อย่างน้อย 3 โครงการต่อปี) 
 4.  ให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชนโดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และ
ศักยภาพอื่น ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 5.  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 
 6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
โครงสร้างองค์การของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 โครงสร้างองค์กรของภาควิชาประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยแต่ละระดับมีการแบ่งเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่ง
ในแต่ละหลักสูตรมีกรรมการประจ าหลักสูตรและคณาจารย์เป็นกลไกในการพิจารณาควบคุม
มาตรฐานทางวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ ฯ แสดงดังภาพที่ 1 ดังนี้ 
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บุคลากร 
อาจารย์ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
2.  อาจารย์ธีระ  กุลสวัสดิ์     ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา 
3.  อาจารย์กัญญาภัค  อยู่เมือง    ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ   อาจารย์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ ์  อาจารย์ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์  อาจารย์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัฐพล  ศรีบุญนาค  อาจารย์ 
8.  ดร.โชติสา  ขาวสนิท     อาจารย์ 
9.  อาจารย์โอฬาร  ถิ่นบางเตียว    อาจารย์ 
10.  อาจารย์กรทิพย์  ศรีเรืองเมตตา   อาจารย์ 
11.  อาจารย์สโรชา  แพร่ภาษา    อาจารย์ 
12.  อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   อาจารย์ 
13.  อาจารย์อนุรัตน์  อนันทนาธร    อาจารย์ 
14.  อาจารย์สรชัย  ศรีนิสานต์สกุล   อาจารย์  
15.  อาจารย์ธีระพงษ์  ภูริปาณิก    อาจารย์ 
16.  อาจารย์สกฤติ  อิสริยานนท์    อาจารย์ 
17.  อาจารย์ ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   อาจารย์ (เข้าท างานวันที่  ) 
18.  อาจารย์พัชราภา  ตันตราจิน    อาจารย์ 
 
หลักสูตร 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีจ านวน  9 หลักสูตร ดังนี้ 
1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) 
2.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง 2 ป)ี 
3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเฉพาะกิจโครงการ  
ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
4.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
5.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
6.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต 3 ปี) 
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7.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
8.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 
9.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
 ทั้งนี้การเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรภาคพิเศษ ได้แก่ ภาคฤดูร้อน ภาคต้น และภาคปลาย ส่วนหลักสูตรภาคปกติจะมี
เพียงภาคต้นและภาคปลาย 
 
นิสิต 
            (คน) 

ล าดับ หลักสูตร จ านวนนิสิต 
1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (4 ป)ี 993 
2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) 314 
3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 247 
4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 692 
5 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

และการบริหารจัดการ  
81 

6 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
เพื่อความมั่นคง 

18 

7 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม 64 
 รวมทั้งสิ้น 2,409 

 
การด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในรูปแบบคณะกรรมการมีดังนี้ 
 

1 คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 2805/2551 วันที่ 18 ก.ย. 2551 

2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  
ค าสั่งที่ 2444/2551 วันที่ 15 มี.ค. 2551    

3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0044/2552 วันที่ 28 ม.ค. 2552   
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4 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0045/2552 วันที่ 28 ม.ค. 2552    
5 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0046/2552 วันที่ 28 ม.ค. 2552    
6 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0047/2552 วันที่ 28 ม.ค. 2552 
7 คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0048/2552 วันที่ 28 ม.ค. 2552 
8 คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0049/2552 วันที่ 28 ม.ค. 2552 
9 คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  

ค าสั่งที่ 0052/2552 วันที่ 4 มี.ค. 2552 
10 คณะกรรมการบริหารประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0055/2552 วันที่ 9 มี.ค. 2552 
11 คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  

ค าสั่งที่ 0063/2552 วันที่ 31 มี.ค. 2552 
12 คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0065/2552 วันที่ 24 เม.ย. 2552 
13 คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ค าสั่งที่ 0071/2552 วันที่ 18 พ.ค. 2552 
14 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0075/2552 วันที่ 22 พ.ค. 2552 
15 คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0076/2552 วันที่ 4 มิ.ย. 2552 
 
 

งบประมาณ 
 -  งบประมาณเงินแผ่นดิน........-...........บาท 
 -  งบประมาณเงินรายได้..........-...........บาท 
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 ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
ภาควิชารัฐศาสตร์ไม่มีข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา เน่ืองจาก 
อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่การจัดตั้ง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

- 

 
แผน Strategic map ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 แผน Strategic map ของภาควิชารัฐศาสตร์ใช้ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 



 
 
 

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 3  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 80% 
14 

73.68 X 1 
 

19  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับ 3 3  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับ 6 6  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับ 3 3  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 - 10% ถึง +10% 
119.21 

476.84  1  
25 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาเอก > 60% 

7 
38.80  

1 

 

18  

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาตร ี< 5% 

0 
0  

 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 

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

5 
27.70  

1 

 

18  

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
รศ. ขึ้นไป > 10% 

1 
5.50  

 

18  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับ 2 2  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 ระหว่าง ร้อยละ 1 - 59 35.28 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 2.10 85% 87.05  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 1 0 X 0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 0.030 และ 

4 
0.102  2  

3932 

นิสิตบณัฑติ 
ศึกษาและศษิย์เก่า 
ที่ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 
0.060 

- 

  2  

- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13 ร้อยละ 50 - 69 
4 

66.66  1  
6 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับ 3 3  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ยังไม่ได้ด าเนินการ 0 - 0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 5 ขอ้ 

5 
 

3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 3 ข้อ 

3 
 

2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 54,999 
0 

0 
X 

0 
 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 ร้อยละ 1 - 29 
0 

0 
X 

0 
 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 20% 
0 

0 
X 

0 
 

0  
 



 

 

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 
1 X 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 15% 
 

22.72  2 
 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 > = 50% 
 

40.90 X 3 
 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 74% 0 X 0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 
มีการด าเนินการ 

อย่างน้อย 3 ข้อแรก 
3  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 2 ข้อ 

2 
 

1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับ 2 2  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระดับ 5 5  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระดับ 2 2  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 ระดับ 2 2  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 ระดับ 5 0 X 0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 

1. มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 1 

0 
0 X 

0 

 

0 
 
 

2. อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของผู้ท่ีได้รับ
รางวัลในขอ้ 1 เป็น
รางวัลด้านการวิจัย 

 

  

 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 ระดับ 5 5  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 ระดับ 8 8  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) ตวัหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระดับ 7 7  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 ระดับ 4 4  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระดับ 2 2  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 ระดับ 3 0 X 0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 ระดับ 4 4  3  



 



ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีการศึกษา 2551 

(1  มิถุนายน  2551 – 31  พฤษภาคม  2552) 
 
 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ 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 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
 6.  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 
 7.  มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 - 6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 
องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้ปรัชญาและปณิธานร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี
ปรัชญา ดังนี ้สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม ส่วนปณิธาน คือ การผลิตบัณฑิต
ให้มีปัญญาใฝ่หาความรู้และคุณธรรม  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น 
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 ที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก 
 ส าหรับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
และงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพื่อเป็นองค์ความรู้รับใช้ในสังคมภาค
ตะวันออก และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยมีพันธกิจที่ครอบคลุมภารกิจหลัก  
4 ด้านในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ แก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้  
และมีความเป็นสากลบนพื้นฐานของสังคมภาคตะวันออก 

   เน่ืองจากคณะ ฯ เพิ่งย้ายจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงอยู่ระหว่างการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ส่วนแผนปฏิบัติงาน  (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2551 คณะ ฯ ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ใช้ปรัชญาและปณิธานของ

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

เอกสารหมายเลข 
1.1 – 01 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยค านึงถึงภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ 
โดยจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2551 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 

เอกสารหมายเลข 
1.1 – 02 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ ไดม้ีการก าหนดตัวบ่งชี้การด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
จากคณบดี เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามที่ระบุ 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2551 

เอกสารหมายเลข 
1.1 – 02 

ระดับ 4 ด าเนินการได้จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ ท าได ้14 ตัว  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  



 18 

 
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง :  
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
แผนด าเนินงานและมีการก าหนด 
ตัวบ่งชี้เพื่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

3 3 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 

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

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

การคิดร้อยละตัวบ่งชี้ : ค านวณมาจาก 
 
  
 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย x 100 

จ านวนตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน : 
 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 19 ตัว 
ด าเนินการได้เพียง 14 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 73.68 เอกสารหมายเลข 1.1 – 02 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม 
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

80 73.68 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 02 แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2551  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 :     มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร 
 2.  มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
 3.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น 
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
 4.  มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา เช่น ร้อยละของ
หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ
ของบัณฑิตที่ท างานตรงสาขา 
 5.  มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปีการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
 6.  หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเร่ืองและมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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  7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญา
เอก) ที่เปิดสอนมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ อ้างอิงระบบการพัฒนาและบริหารหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้คณะ ฯ มีระบบและกลไก 
ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มี
บุคลากรสายการสอน คือ อาจารย์ อาจารย์พิเศษ บุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี และ
ผู้แทนประชาชน ซึ่งเป็นกลไกในการด าเนินงานบริหารและพัฒนา
หลักสูตรให้ด าเนินไปตามแผน ขั้นตอน และกระบวนการที่
ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด  

เอกสารหมายเลข 
2.1 – 01 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน
แผนการผลิตบัณฑิตอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงความต้องการของ
คนในชุมชนภาคตะวันออกและยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียน ใน
โครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น การก าหนดแผนการ
รับ และจ านวนที่รับจริง ที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2548-
2557)  

เอกสารหมายเลข 
2.1 – 02 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และ
การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุก
เร่ืองโดยเตรียมรูปแบบการเปิดหลักสูตรใหม่ และมีการประชุม
ก่อนการเปิดหลักสูตร  

เอกสารหมายเลข 
2.1 – 03 

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

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการพัฒนา 3 3 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
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และบริหารหลักสูตร  เป็นไปตาม  

       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 01 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 
             เอกสารหมายเลข 2.1 – 02 แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2548-2557) 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 03 แบบฟอร์มการเปิดหลักสูตร 
  
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 :     มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส 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 

 

ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1      ภาควิชา ฯ มีกลไกในการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ เอกสารหมายเลข 
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ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตร โดยได้จัดท าคู่มือในแต่ละหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละหลักสูตร โครงสร้าง
หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชา
รับทราบถึงขอบข่ายเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน โดยการ 
ให้คู่มือหลักสูตร ฯ กับอาจารย์ผู้สอนทุกหลักสูตร 

2.2 – 01 

ระดับ 2     ภาควิชา ฯ ได้ออกแบบการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ า
รายวิชาจัดท าประมวลรายวิชาทุกวิชา ซึ่งจะระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับจ านวนสัปดาห์การสอน เนื้อหาที่จะบรรยาย วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และวิธีการวัดผลในแต่ละสัปดาห์ โดยคณะ ฯ มี
นโยบายให้ใช้เทคนิควิธีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น เปิดโอกาส
ให้นิสิตออกแบบหัวข้ออภิปรายในชั้นเรียนโดยอิสระภายใน
ขอบเขตเนื้อหาการเรียนอย่างเหมาะสม การมอบหมายรายงานให้
นิสิตมีอิสระในการก าหนดหัวข้อรายงาน  

เอกสารหมายเลข 
2.2 – 02 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ในการสอนทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนการ
สอนและเอ้ือต่อความเข้าใจของนิสิต เช่น การน าเสนอเน้ือหาวิชา
โดยโปรแกรม Power Point วิดีโอ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ยังออกแบบรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (Information Technology for Administration) ซึ่งจะท าให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลข่าวสาร การจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญในการบริหารองค์การ 
ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม 

เอกสารหมายเลข 
2.2 – 02 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน โดยในบางรายวิชามี
การจัดสัมมนา เช่น รายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้
เชิญวิทยากรจากภายนอก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น 
รายวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม ในหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
เมื่อวันที่ 5-8 เมษายน 2552 ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 
เพื่อให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกเหนือจากการฟัง

เอกสารหมายเลข 
2.2 – 02 
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บรรยายจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว  

ระดับ 5 ภาควิชา ฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุก
หลักสูตร โดยใช้ระบบการประเมินผลการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

 

ระดับ 6 ภาควิชา ฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ือง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร โดยใช้
ระบบการประเมินผลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข 
2.2 – 03 

ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

6 6 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.2 – 01 คู่มือหลักสูตร ฯ  
 เอกสารหมายเลข 2.2 – 02 ประมวลรายวิชา 
 เอกสารหมายเลข 2.2 – 03 เว็บไซตข์องมหาวิทยาลัย ฯ ระบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิต ต่อ
การเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 :     มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  
 2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติ
ได้จริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร 
 3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนดและไม่ก าหนดในหลักสูตรโดยความ
ร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก  
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  4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร  
 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 ภาควิชา ฯ มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ใน

ชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร แต่ในปีการศึกษา 
2551 ภาควิชา ฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบางหลักสูตร 
เช่น หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
เพื่อความมั่นคง โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการทุก
หลักสูตร 

เอกสารหมายเลข 
2.3 – 01 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้
ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร โดยมีการเชิญอาจารย์พิเศษ และ
การจัดสัมมนาวิชาการ  

เอกสารหมายเลข 
2.3 – 02 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนดและ
ไม่ก าหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ภายนอก โดยการท า MOU กับสถาบันการเรียนรู้ชุมพนัสนิคม 

เอกสารหมายเลข 
2.3 – 03 

ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม 

3 3 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 



 25 

 รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 01 ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการประจ าหลักสูตร 
 เอกสารหมายเลข 2.3 – 02 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ หรือการจัดสัมมนาวิชากร 
 เอกสารหมายเลข 2.3 – 03 MOU กับสถาบันการเรียนรู้ชุมพนัสนิคม 
  

 



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 : 
FTES ป.ตรี ภาคปกติ 501.75  
FTES ป.ตรี ภาคพิเศษ 2021.97 คิดเป็นร้อยละ 476.84 ได้ 1 คะแนน เอกสารหมายเลข 2.4 – 01 และ 
เอกสารหมายเลข 2.4 – 02 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

> +10% 
หรือ < -

10 % 
ของเกณฑ์
มาตรฐาน 

476.84 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.4 – 01 ค่า FTES จากเว็บไซตก์องแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 
 เอกสารหมายเลข 2.4 – 02 จ านวนนิสิตจากเว็บไซตก์องบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 :    สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ต่ออาจารย์ประจ 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  
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 ผลการด าเนินงาน : 
 อาจารย์วุฒิปริญญาเอก มี 7 คน เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดมี 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.8 เอกสารหมายเลข 2.5 – 01 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 

31.8 

ร้อยละ 38.8 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.5 – 01 เว็บไซตข์องคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  
  
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.  
ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 30  

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

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. 4 คน รศ. 1 คน เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.7 เอกสารหมายเลข 2.5 – 01 
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 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 

27.7 

ร้อยละ 27.7 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.5 – 01 เว็บไซตข์องคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 : มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

 1. ภาควิชา ฯ มีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
 2. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 3. มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4. มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 5. มีการด าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯใช้จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้
ข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข 
2.7 – 01 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยมีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของการ
ท าจดหมายเวียนเพื่อแจ้งให้คณาจารย์ได้รับทราบอยู่เป็นระยะๆ  

เอกสารหมายเลข 
2.7 – 02 

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

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

2 2 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.7 – 01 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 เอกสารหมายเลข 2.7 – 02 มาตรการในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
               
  
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 
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ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 ภาควิชา ฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (ยังเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ ในคณะมนุษย์ ฯ )โดยมี
งบประมาณ จ านวน........บาท แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้ง
ภายนอกคณะ ฯ ได้แก่ ................มีงบประมาณจ านวน........บาท 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกสนับสนุน 
ให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนกาสอน 

1 1 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.8 – 01 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 2.8 – 02 ……………………………………………………………………... 
  
 



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 : 
 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด 635 คน ภายหลังจากจบการศึกษาได้งานท าและประกอบ
อาชีพจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 35.28  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ระหว่าง
ร้อยละ 1 - 
ร้อยละ 59 

35.28 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.9 – 01 ข้อมูลทั่วไปของนิสิตและบัณฑิตจากกองแผนงาน 
  
 



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 : 
 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่มีงานท าจ านวน 224 คน บัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ จ านวน 28 คน และสูงกว่าเกณฑ์ 167 คน คิดเป็นร้อยละ 87.05 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

85 87.05 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.9 – 01 ข้อมูลทั่วไปของนิสิตและบัณฑิตจากกองแผนงาน 
 



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 : 
 ไม่มีข้อมูลจากมหาวิทยาลัย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

0 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 :     ร้อยละของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ีที่ผ่านมา 
  ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม  
  จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ 
  หรือนานาชาติ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน : เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 0.003 –  
ร้อยละ 0.015 

ร้อยละ 0.016 –  
ร้อยละ 0.029 

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
 นิสิตปัจจุบันมีจ านวน 2,409 คนและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี จ านวน 1,523 คน 
รวมทั้งสิ้น 3,932 คน มีนิสิตที่ได้รับรางวัลจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.102  ซึ่งได้แก่รางวัล นักร้อง
ยอดเยี่ยม นายโกวิท  กว้างเคน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการตอบปัญหารัฐศาสตร์เน่ืองใน
งานสิงห์สัมพันธ์ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2551 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 

0.06 

0.102 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 



รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.12 – 01 นักร้องยอดเยี่ยม นายโกวิท  กว้างเคน  
 เอกสารหมายเลข 2.12 – 02 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการตอบปัญหารัฐศาสตร์เน่ืองใน
งานสิงห์สัมพันธ์ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2551  
 



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

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา จ านวน 6 คน
อาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66  
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ร้อยละ 50 
– ร้อยละ 

69 

66.66 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 2.1 – 01 ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการประจ าหลักสูตร 
  
  
 
 



 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 :     มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :      กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ  
 1.  มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตปีที่ 1  
 2.  มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต  
 3.  มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต  
 4.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต  
 5.  มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า  
 6.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า  
 7.  มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เร่ืองข้างต้นเป็นประจ าทุกปี  
 8.  น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิต  
และศิษย์เก่า  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 7 ข้อแรก มีการด าเนินการ 7 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตปีที่ 1 ผ่าน

ช่องทางอาจารย์ที่ปรึกษา และแบบสอบถาม 
เอกสารหมายเลข 
3.1 – 01 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต โดยใช้ส านักหอสมุดและส านัก
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นิสิต เช่น หอพัก สถานที่ออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย 

 

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

 



ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการจัดบริการแก่นิสิต 
และศิษย์เก่า  

3 3 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 01 แบบสอบถาม 
  
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 :  มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
            ที่พึงประสงค์  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีการจัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2.  มีการส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และองค์การนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทุก
ประเภท โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการใน 5 ประเภท ดังน้ี 
      -   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 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

0 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

  
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  : 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการก าหนดมาตรฐานและคุณภาพงานวิจัย ตาม
ค าสั่งที่ ..../2552 วันที่ ... 2552 และมีการส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมในงานวิชาการวิจัยในระดับชาติ 

เอกสารหมายเลข 
4.1 – 01 
เอกสารหมายเลข 
4.1 – 02 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 

เอกสารหมายเลข 
4.1 – 04 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ ไดจ้ัดสรรงบประมาณจ านวน 5 แสนบาท (งานวิจัย 
เร่ืองละ 50,000 บาท ต่อคน) ในส่วนของทรัพยากรบุคคลผู้บริหาร
มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยอย่าง
หลากหลาย โดยมีแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เว็บไซต ์บทความ งานวิจัย
ของอาจารย์ในคณะ และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัย
จากแหล่งอื่น อาทิ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ห้องสมุดคณะ 
ฯ  เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น การจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุดของคณะ ฯ 

เอกสารหมายเลข 
4.1 – 03 

ระดับ 4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย ได้แก่ การ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับการวิจัย ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข 
4.1 – 05   

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กร

ภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เช่น การท าวิจัย
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สกว. รายงานการวิจัย การ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประจ าปี พ.ศ. 
2551 (พฤศจิกายน 2551) 

เอกสารหมายเลข 
4.1 – 04 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการพัฒนาระบบและกลไก 
ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 

5 5 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 



รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 4.1 – 01 ค าสั่ง   
 เอกสารหมายเลข 4.1 – 02 หนังสือเชิญ  
 เอกสารหมายเลข 4.1 – 03 เอกสารงบประมาณคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
             เอกสารหมายเลข 4.1 – 04  เว็บไซตบ์ทความและงานวิจัยของคณะ ฯ   
             เอกสารหมายเลข 4.1 – 05  หนังสือเชิญ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 :     มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ข้อ  
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการ
และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ 
 3.  มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์การภายนอกคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครอง
สิทธิของงานวิจัย 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 ภาควิชา ฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการและการน าไปใช้
ประโยชน์ โดยมีการเผยแพร่ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เว็บไซต์คณะ ฯ และนิตยาสารบางพระชล (กันยายน 
2551)   

เอกสารหมายเลข 
4.2 – 01 และ 
เอกสารหมายเลข 
4.1 – 04 

ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ โดยมีการเผยแพร่ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์และ

เอกสารหมายเลข 
4.2 – 01  
เอกสารหมายเลข 
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สังคมศาสตร์ เว็บไซต์คณะ ฯ และนิตยสารบางพระชล (กันยายน 
2551)   

4.2 – 02 และ
เอกสารหมายเลข 
4.1 – 04 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยกับองค์การภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อการ
น าผลงานไปใช้ประโยชน์ มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาท้องถิ่น 

เอกสารหมายเลข 
4.2 – 03 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบบริหารจัดการความรู้ 
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3 3 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 



 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 4.2 – 01 วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
             เอกสารหมายเลข 4.1 – 04 เว็บไซต์บทความและงานวิจัยของคณะ ฯ   
 เอกสารหมายเลข 4.2 – 02 นิตยสารบางพระชล 
 เอกสารหมายเลข 4.2 – 03 ค าสั่งจัดต้ังสถาบันพัฒนาท้องถิ่น (อ.อนุรัตน์และ อ.นพรัฐพล ) 
  
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 : 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  

 54,999 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 
 
ตวับ่งชี้ท่ี 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 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของงานวิจัยและงาน ร้อยละ 1 - 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
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สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับ 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ 
และในระดับนานาชาติ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 29  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

  
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 

 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed journal  
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

1 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 :  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ  
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  1.  มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ ์และแผนด าเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม 
 2.  มีคณะกรรมการ คณะท างานหรือหน่วยงานด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตาม 
แผนที่ก าหนด 
 3.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  

4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม  
 6.  มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียน 
การสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง  
และบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ จัดท านโยบาย แผนกลยุทธ ์และแผนด าเนินงานของ

การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

เอกสารหมายเลข 
5.1 – 01 

ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
3/2552 วันที่ 9 เมษายน 2552 
 

เอกสารหมายเลข 
5.1 – 02 

ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ภาควิชา ฯ มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทาง

วิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เช่น โครงการจัดท าประชาคมศักยภาพและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เขางวงช้าง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
อ.อนุรัตน์ อนันทนาธร, บทความการวิจัยธรรมาภิบาลในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2551 อ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว 

เอกสารหมายเลข 
5.1 – 03 
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ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มรีะบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

3 1 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 5.1 – 01 แผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ  
              เอกสารหมายเลข 5.1 – 02 ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 เอกสารหมายเลข 5.1 – 03 รายงานวิชา สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น นิสิตของ
หลักสูตร รปบ. การปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1 
  
 
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 : 
 อ.อนุรัตน์ อ.โชติสา   อ.สัมฤทธิ์ อ.เอกวิทย์  อ.สุพจน์  22.72 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วม
ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกคณะรัฐศาสตร์

ร้อยละ 15 22.72 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เปา้หมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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และนิติศาสตร์  
เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 5.2 – 01 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 5.2 – 02 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 5.2 – 03 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 5.2 – 04 ……………………………………………………………………... 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 :    ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 
  ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ 
  นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 
ชนิดตัวบ่งชี้ :      ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยู่ระหว่างร้อยละ 1 – ร้อยละ 19 ร้อยละ 20 – ร้อยละ 29 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 1.โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2551 

2. โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการเมืองไทย วันที่ 14 
มกราคม 2552 

3. โครงการ การน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัยากรเพื่อความมั่นคงไปปรับใช้ในการท างานด้ารความมั่นคงของชาติ วันที่ 23 มกราคม 2552 

4. โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการเมืองไทย วันที่ 29 
มกราคม 2552 

5. โครงการประกวดความสามารถทางวิชาการ งานมนุษย์กับสังคม 2552 การแข่งขันตอบ
ปัญหาทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 22 มกราคม 2552 

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

7. โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ระยอง  
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และพนักงานข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี 
9. โครงการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จ.ระยอง หลักสูตรการบริหารจัดการแนวใหม่ (Modern Mangement) 
ร้อยละ 40.9 
 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจ า 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ

ร้อยละ 50 

40.9 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 5.3 – 01 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 5.3 – 02 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 5.3 – 03 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 5.3 – 04 ……………………………………………………………………... 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน :  

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
 อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (อ.ธีระพงษ์  ภูริปาณิก) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
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ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 74 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

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

 2.  มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  3.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอ่ืน ๆ 
  4.  มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  
การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 

5.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 6.  มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่
หรือเวทีแสดงผลงาน จัดท าวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความร่วมมือใน การให้การบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงาน

รองรับ เช่น โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2551 วันที่ 1-10 ธันวาคม 2551 โครงการสัมมนาวิชาการ 
เร่ือง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการเมืองไทย วันที่ 14 

เอกสารหมายเลข 
6.1 – 02 
เอกสารหมายเลข 
6.1 – 03 
และ เอกสาร
หมายเลข 6.1 – 04 
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มกราคม 2552 และกิจกรรมการรดน้ าด าหัวผู้บริหารและอาจารย์
อาวุโส วันที่ 21 เมษายน 2552  

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์
สอดคล้องกับแผนงาน และมกีารด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการก าหนดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุก
ปี 

เอกสารหมายเลข 
6.1 – 01 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2551 และ 
มีการจัดท าโครงการท าบุญคณะ ฯ พร้อมกับปาฐกถาธรรมะทาง
วิชาการ วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2551 

เอกสารหมายเลข 
6.1 – 01 

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

 

 



ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 3 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 01 แผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ และโครงการ 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 02 โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 วันที่ 1-10 ธันวาคม 2551  
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 03 โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการ
เมืองไทย วันที่ 14 มกราคม 2552 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 04 กิจกรรมการรดน้ าด าหัวผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส วันที่ 21 
เมษายน 2552  

  
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 :  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้หลักธรรมาภิบาล 

   ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ข้อ  

 1. คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

 2. คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มากกว่าปีละ 2 คร้ัง  

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

 4. คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดให้มีการประเมินผลงานของคณบดี
หรือผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  
 5. คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าภาควิชารัฐศาสตร์

ทุกเทอม อย่างน้อยเทอมละ 1 คร้ัง ในการประชุมแต่ละคร้ังมี
สมาชิกในภาควิชา ฯ เข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมี
การส่งเอกสารให้คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม  

เอกสารหมายเลข 
7.1 – 01 

ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 คณะกรรมการประจ าภาควิชา ฯ มีการด าเนินงานโดยใช้หลัก 

ธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ทั่วทั้งองค์กร 

เอกสารหมายเลข 
7.1 – 02 

 



ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สภาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้
หลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ให้แข่งขันได้ใน 
ระดับสากล 

2 2 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.1 – 01 รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 7.1 – 02 นโยบายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ดูที่พี่ปุ๊ก) 
 
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 ภาควิชา ฯ มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยใช้ระเบียบการสรรหาของมหาวิทยาลัย ฯ 
เอกสารหมายเลข 
7.2 – 01 
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ระดับ 2 หัวหน้าภาค ฯ ด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้

ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของภาควิชา
รัฐศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้อ านาจในการตัดสินใจตาม
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การ 

เอกสารหมายเลข 
7.1 – 01 

ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 ภาควิชา ฯ มีการจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของ

หัวหน้าภาค ฯ ตามผลการประเมิน และด าเนินการตามแผนอย่าง
ครบถ้วน  

เอกสารหมายเลข 
7.2 – 02  
เอกสารหมายเลข 
7.2 – 03 และ 
เอกสารหมายเลข 
7.2 – 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

2 2 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.2 – 01 http://council.buu.ac.th/?value=reg&year=current 
 เอกสารหมายเลข 7.2 – 02 Action plan  
 เอกสารหมายเลข 7.2 – 03 ระเบียบการพัฒนาบุคลากร 
 เอกสารหมายเลข 7.2 – 04 ประกาศ ฯ เร่ือง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนาบุคลากร 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 
 

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

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนดให้มีค าสั่งการแต่งต้ังคณบดีให้เป็น

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ฯ (25 พ.ค. 
2552) โดยมีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคม
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับทราบต่อไป 

เอกสารหมายเลข 
7.3 – 01 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้โดยใช้ข้อมูล
เดียวกันกับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

เอกสารหมายเลข 
7.3 – 01 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้โดยใช้ข้อมูล
เดียวกันกับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.3 – 01 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้โดยใช้ข้อมูลเดียวกันกับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.3 – 01 

ระดับ 5 ภาควิชา ฯ มีการน าผลการประเมินโดยใช้ข้อมูลเดียวกันกับของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุง
แผนการจัดการความรู้ 

เอกสารหมายเลข 
7.3 – 01 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ 5 5 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
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นิติศาสตร์สู่องค์การเรียนรู้  เป็นไปตาม  

       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.3 – 01 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ 

  

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

1.  มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง  
การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 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 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็น เอกสารหมายเลข 
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รูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของคณะ ฯ เช่น ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาเ อกของอาจารย์ จ านวน 2 ทุน (เอกสารลาเรียนต่อของ อ. 
ธีระ)  

7.4 – 01 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็น
การส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหาบุคคล 
ภายนอกที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ การจัดวางคนลงต าแหน่ง
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความถนัดอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ยังมี 
การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศ เช่น การเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ(อ.โอฬาร 
อ.กรทิพย์ อ.สัมฤทธิ์) วันที่...... ธันวาคม 2551 และการเสนอผลงาน
วิชาการต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรมกฎหมายสิทธิ
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ วันที่...... มิถุนายน 2551(อ.แอน) ณ 
ประเทศมาเลเซีย การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปี โดยมีการประเมินภาระงานของบุคลากร 
มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ เช่น การศึกษาดูงานต่างประเทศ ส าหรับ
มาตรการลงโทษด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ รวมทั้ง
การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 

ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

2 2 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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 รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.4 – 01 Action Plan 
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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 ภาควิชา ฯ มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ ได้แก่ การจัดท าเว็บไซค์ของคณะ ฯ 
เอกสารหมายเลข 
7.5 – 01 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ได้แก่ การจัดท าเว็บ
ไซค์ของคณะ ฯ 

เอกสารหมายเลข 
7.5 – 01 

ระดับ 3 ยังไม่ด าเนินการ  
ระดับ 4 ยังไม่ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ด าเนินการ  

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 

2 2 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.5 – 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 โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
และมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
 5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

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

 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินกา  
ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ

0 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
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นิติศาสตร์อุดมศึกษา  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 :    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ 
  หรือนานาชาติ  
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  

 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ
รางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

0 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 :     มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ   

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผู้บริหารระดับสูง 
ต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 

3.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือ 
แผนปฏิบัตกิารในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง 
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 และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.  มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5.  มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 

เกณฑ์การประเมิน :  

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

 

 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ ใช้คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน โดยผู้บริหารระดับสูง ต้องมีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

เอกสารหมายเลข 
7.8 – 01 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ  มีการใช้การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่
จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับคณะรัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.8 – 01 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการใช้การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ร่วมกับคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และการด าเนินการแก้ไข 
ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เอกสารหมายเลข 
7.8 – 01 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ มีการใช้การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เสี่ยง 
ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.8 – 01 

ระดับ 5 ภาควิชา ฯ มีการใช้การสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตลอดจนมีการ
ก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร

เอกสารหมายเลข 
7.8 – 01 
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ความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.8 – 01 ค าสั่งของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
    
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้
ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

5 5 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 
 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 :    ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 

สู่ระดับบุคคล  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ  

1.  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในภาควิชา ฯ 
2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในภาควิชา ฯ  

              3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของภาควิชา ฯ 
4.  มีการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยก าหนด

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ 
 5.  มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับภาคหรือ
เทียบเท่า 
 6.  มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรองของผู้บริหาร 
ระดับต่าง ๆ 
 7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรอง 
 8.  มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ 
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เกณฑ์การประเมิน :  

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

 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผล

ภายในภาคโดยใช้ข้อมูลเดียวกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
เอกสารหมายเลข 
7.9 – 01  

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีแผนงานการประเมินผลภายในภาคโดยใช้ข้อมูล
เดียวกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.9 – 01  

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของภาคโดยใช้ข้อมูลเดียวกับคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.9 – 01  

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ มีการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดับภาค 
โดยใช้ข้อมูลเดียวกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยก าหนด
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข 
7.9 – 01  

ระดับ 5 ภาควิชา ฯ มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับภาคโดยใช้ข้อมูลเดียวกับคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.9 – 01  

ระดับ 6 ภาควิชา ฯ มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายตามค ารับรองของอาจารย์โดยใช้ข้อมูลเดียวกับคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.9 – 01  

ระดับ 7 ภาควิชา ฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายตามค ารับรอง โดยใช้ข้อมูลเดียวกับคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.9 – 01  

ระดับ 8 ภาควิชา ฯ มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ 
ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ โดยใช้ข้อมูลเดียวกับคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.9 – 01  

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
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ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอด 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 
สู่ระดับบุคคล 

8 8 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.9 – 01 ค าสั่งของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 :    มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ  

การเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ  
 1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ  ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 3.  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
 4.  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
 5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเน่ือง 
 6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ฯ  ก าหนด 
 7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็น

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของภาค 
 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการ
จัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยใช้แนวทางเดียวกันกับของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

(ตามจากพี่แคท) 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหาร
สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
โดยใช้แนวทางเดียวกันกับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  อย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง โดยใช้แนวทางเดียวกันกับของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

 

ระดับ 5 ภาควิชา ฯ มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องค์การอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางเดียวกันกับของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

ระดับ 6 ภาควิชา ฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย ฯ  ก าหนด โดยใช้แนวทางเดียวกันกับของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

ระดับ 7 ภาควิชา ฯ ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ โดยใช้แนวทางเดียวกันกับของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร  
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ  
การเงิน และงบประมาณ 

7 7 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
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อย่างมีประสิทธิภาพ  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 8.1 – 01 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 8.1 – 02 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 8.1 – 03 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 8.1 – 04 ……………………………………………………………………... 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 :  มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกภาควิชาร่วมกัน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ  
 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 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 ภาควิชา ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้

ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 0071/2552 วันที ่18 
พ.ค. 2552  

 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของ
ภาคโดยใช้แนวทางเดียวกันกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในคณะ  
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รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกัน 

4 4 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 8.2 – 01 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 8.2 – 02 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 8.2 – 03 ……………………………………………………………………... 
 เอกสารหมายเลข 8.2 – 04 ……………………………………………………………………... 

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

 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายใน 
และภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 3.  มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปีที่มีการติดตาม) 
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 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 6.  มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้

ร่วมกัน 
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ฯ 

 7.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ตามค าสั่งที่ 
0075/2552 วันที่  22  พฤษภาคม  2552 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ฯ ตามความเหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ตลอดจนได้รับความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ฯ  

เอกสารหมายเลข 
9.1 – 01 
เอกสารหมายเลข 
9.1 – 02 และ 
เอกสารหมายเลข 
9.1 – 03 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ทั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายใน เช่น การ
เชิญนิสิตมาให้ความคิดเห็นเกี่วกับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะ ฯ และภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เช่น การเชิญ
ผู้ประกอบการและศิษย์เก่ามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับด าเนินงานและทิศ
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ทางการพัฒนาของคณะ ฯ 

ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 ภาควิชา ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้ง

การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปีที่มีการติดตาม) 
ในช่วงที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ระดับ 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในช่วงที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ระดับ 6 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย ฯ ในช่วงที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ระดับ 7 ภาควิชา ฯ มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมประชุม สัมมนาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

2 2 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

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

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 9.1 – 01 ค าสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์
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 และนิติศาสตร์  
                เอกสารหมายเลข 9.1 – 02 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 เอกสารหมายเลข 9.1 – 03 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  9.2 : มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต  
ชนิดตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ  
 1.  มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 2.  มีระบบส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีกลไกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
 4.  นิสิตมีการใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต 
 5.  นิสิตสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และระหว่าง
คณะ 
 6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตด าเนินการ และในส่วนที่
นิสิตมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 7.  มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการด าเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างต่อเน่ือง  
 

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 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีกลไกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ โดยงานวิชาการและอาจารย์ผู้สอน
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตท าการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ทุกภาคการศึกษา หากไม่ท าการประเมิน มหาวิทยาลัย ฯ  
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จะไม่แสดงผลการศึกษา 

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

 

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

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

3 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

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

 2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด 

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

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และ
ระดับมหาวิทยาลัย ฯ อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 

เอกสารหมายเลข 
9.3 – 01 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ 

เอกสารหมายเลข 
9.3 – 02 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด โดย
น าเสนอให้เว็บไซค์ของคณะ ฯ 

เอกสารหมายเลข 
9.3 – 03 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

4 4 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 01 รายงานการประเมินตนเอง 
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ 
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 03 เว็บไซค์การประกันคุณภาพของคณะ ฯ 



  

 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมนิตนเอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 จุดเด่น แผนการส่งเสริม และจุดอ่อน แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. เป็นองค์การจัดตั้งใหม่ที่มีความคล่องตัว 1. ท ายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา   
2. มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น  
3. ภารกิจรองรับภูมิภาค  
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ยังไม่มีเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาให้
ขึ้นสู่ระดับสากล 

1. ควรก าหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและใน
ระยะยาว เพื่อเป็นแนวทางไปสู่ระดับสากล 

  
  
 
องค์ประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. สาขาวิชาเป็นที่ต้องการของสังคมในปัจจุบัน 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ 
  
  
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ไม่มีระบบการประเมินผลภายหลังส าเร็จ
การศึกษา 

1. ต้องมีระบบติดตามประเมินผลนิสิตภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา 

2. เอกสารประกอบการเรียน ต ารา หนังสือ ยังไม่
สอดคล้องกับจ านวนนิสิต 

2. ต้องมีการเสนอสั่งหนังสือ ต ารา เข้าห้องสมุด 
ทั้งของคณะ ฯ และส านักหอสมุดกลางมากยิ่งขึ้น 

3. รูปแบบการสอนและการใช้สื่อยังต้องปรับปรุง 3. ต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 



  

 องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

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

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1.  ความมีระเบียบวินัยยังน้อย เช่น การแต่งกาย 1. ต้องเข้มงวดกวดขัน รณรงค์มากขึ้น 
2. การท ากิจกรรมมีน้อย  2. ต้องส่งเสริม ประชาสัมพันธ์มากขึ้น 
3. ยังไม่มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ได้
มาตรฐาน  

3. ต้องเพิ่มภาระงานและบุคคลากรเพื่อรองรับ 

 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

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

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. คณาจารย์ท างานวิจัยกันน้อย 1. ต้องมีโครงการส่งเสริมการท าวิจัย พร้อม
งบประมาณที่เพียงพอ 

2. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ  
  
 
 
 
 
 



  

  
 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

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

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. คณาจารย์ให้บริการวิชาการต่อสังคมกันน้อย 1. ก าหนดเป็นหนึ่งในภาระงานเพื่อประกอบการ
ประเมินผลประจ าปี 

  
  
 
องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

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

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกันน้อย 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพื่อท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกันให้มากขึ้น 

  
  
 
 



  

 องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. เป็นหน่วยงานที่มีการสอนด้านการบริหารและ
การจัดการ 

1. ควรมีเอกสาร คู่มือ ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติ
ด้านการบริหารและการจัดการให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

  
  
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ยังต้องปรับปรุงการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
บุคคล การเงิน นโยบายและแผน และการบริการ 

1. ควรมีการประเมินผลการบริหารจัดการอย่าง
สม่ าเสมอทุกปี 

  
  
 
องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. เป็นภาควิชาที่มีจ านวนนิสิตมาก มีรายได้สูง 1. ต้องหารายได้จากวิธีการที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
เช่น การบริการวิชาการ งานวิจัย การลงทุนอื่นๆ  

  
  
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. ยังไม่มีการค านวณจุดคุ้มทุนที่ชัดเจน 1. ต้องมีการค านวณจุดคุ้มทุน ท าบัญชีรายรับ
รายจ่ายที่ได้มาตรฐานและเป็นรูปธรรม 

  
  



องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

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

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. คณาจารย์ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การให้
ความส าคัญ 

1. เพิ่มการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 
และให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพยิ่งขึ้น 

  
  



  

  



 1 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 



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
1.50 0.83 1.14 1.07 ยังไม่ได้คุณภาพ

2. ด้านกระบวนการภายใน 1.00 1.43 2.33 1.64 พอใช้

3. ด้านการเงิน 0.00 3.00 - 2.00 พอใช้

4. ด้านบุคลากรการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม
1.33 1.83 0.00 1.25 ยังไม่ได้คุณภาพ

รวม 1.14 1.52 1.15 1.34 ยังไม่ได้คุณภาพ

ผลการประเมนิ ยังไม่ได้คุณภาพ พอใช้ ยังไม่ได้คุณภาพ



                     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)้ 14
2 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุ

เป้าหมาย
(ตัวบ่งชี)้

19

องค์ประกอบที ่2 การเรยีนการสอน (ใช้ปีการศกึษา)
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด (หลักสูตร)
3.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร) 4
3.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร)
3.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร)
3.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร)
3.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 3
3.6 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร)
จ านวนหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(หลักสูตร)

4.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร) 4
4.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร)
4.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร)
4.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร)
4.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร) 3
4.6 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร)
จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

(หลักสูตร)

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

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

3

4

5
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หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นิสิตปฏิบัติตามเกณฑ์
ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

(หลักสูตร)

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

7 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา

(คน)
ให้ทุกสว่นที่เกี่ยวข้อง

ประสานงานด้านข้อมูลให้
ตรงกับกองแผนงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพ
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 
ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

(ค่าเฉลี่ย 1-5)

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

(หลักสูตร)

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

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
กับภาควิชาของส่วนงาน
เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูล

ของส่วนงาน

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

6

8

9
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ปีการศกึษา
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หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

จ านวนหลักสูตรที่ยังไม่มีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการ
หรือกิจกรรมที่บุคคล ชมุชน องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม

(หลักสูตร)

10.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร)
10.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร)
10.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (หลักสูตร)
10.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (หลักสูตร)
10.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (หลักสูตร)
10.6 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร)
จ านวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร (คน)
11.1 ระดับปริญญาตรี (คน) 2,246
11.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (คน)
11.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก เท่านั้น) (คน)
11.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข เท่านั้น) (คน)
11.5 ระดับปริญญาโท (แผน ก และ ข) (คน) 163
11.6 ระดับปริญญาเอก (คน)
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุก
หลักสูตร

(FTES)

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

(FTES)

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

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา

ใหทุ้กส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ใชข้้อมูลจากกองแผนงาน

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล  
ใหต้รงกับงานทะเบียน      
     และสถิตินิสิต          
กองบริการการศึกษา

10

11

12

13
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ปีการศกึษา
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หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

14 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 18
15 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ (คน)
16

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (คน)

17
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า (คน) 11

18 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า

(คน) 7

19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ไม่มีต าแหน่งวิชาการ (คน) 13
20 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่ง               

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
(คน) 4

21 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่ง                  
รองศาสตราจารย์

(คน) 1

22 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ (คน)

23 จ านวนอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ(์เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง)

(คน)

24 จ านวนอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาที่ท าหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(คน)

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

จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานวิชาการ

(คน)

28.1 ในประเทศ (คน) 10
28.2 ต่างประเทศ (คน) 5
 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชพี

(คน)

29.1 ในประเทศ (คน)
29.2 ต่างประเทศ (คน) 10

30 จ านวนผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมการเรียน        
การสอนของคณาจารย์

(ชื่อเร่ือง)

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับกองการเจ้าที่

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับกองการเจ้าที่

กรณีไปทั้งในประเทศ
และต่างประเทศใหเ้ลือก
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

28

29
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31 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด (คน) ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อประสานงาน 
ด้านข้อมูลให้ตรงกับงานทะเบียน 
และสถิตินิสิตกองบริการการศึกษา

32 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อน
เข้าศึกษา

(คน)

33
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (คน)

34 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้งานท าและประกอบอาชพีอิสระหลังส าเร็จ
การศึกษา

(คน)

35 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์หลัง
ส าเร็จการศึกษา

(คน)

36 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังส าเร็จ
การศึกษา

(คน)

37 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้า
ศึกษาและได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นต่ ากว่าเกณฑ์หลังส าเร็จ
การศึกษา

(คน)

38 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต (เทียบจากค่า 5 ระดับ)

(ค่าเฉลี่ย 1-5)

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปีทีผ่่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ

(คน)

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

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับกองแผนงาน
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หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีทีผ่่าน

มาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

(รางวัล)

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

มาทั้งหมดที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ์

(คน)

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

(คน)

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

(คน)

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

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล   
ใหต้รงกับงานทะเบียน      
      และสถิตินิสิต         
กองบริการการศึกษา
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ปีการศกึษา
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หมายเหตุล าดับ รายการ หน่วย

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติและนานาชาติ

(คน)

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

(รางวัล)

45.1 ด้านวิชาการ วิชาชพี (รางวัล) 3
45.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (รางวัล) 4
45.3 ด้านกีฬา สุขภาพ (รางวัล)
45.4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (รางวัล) 1
45.5 ด้านสิ่งแวดล้อม (รางวัล)

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศกึษา (ใช้ปีการศกึษา)
46 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการนกัศึกษา         (เทยีบ

จากค่า 5 ระดับ)
(ค่าเฉลี่ย 1-5)

จ านวนโครงการกจิกรรมนกัศึกษาแยกตามประเภทกจิกรรม
(โครงการ/
กิจกรรม)

47.1 จ านวนกจิกรรมวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม)
47.2 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมวิชาการ (คน)
47.3 จ านวนกจิกรรมกฬีาและการส่งเสริมสุขภาพ (โครงการ/กิจกรรม)

47.4 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมกฬีาและ    การ
ส่งเสริมสุขภาพ

(คน)

47.5 จ านวนกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนแ์ละรักษาสิง่แวดลอ้ม
(โครงการ/
กิจกรรม)

47.6 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิง่แวดลอ้ม

(คน)

47.7 จ านวนกิจกรรมนันทนาการ (โครงการ/กิจกรรม)
47.8 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมนนัทนาการ (คน)
47.9 จ านวนกจิกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม)

47.10 จ านวนนกัศึกษาทีเ่ข้าร่วมทกุกจิกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

(คน)

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)
49.1 จ านวนที่ได้รับทุนจากภายนอกสถาบัน (คน)
49.2 จ านวนที่ได้รับทุนจากภายในสถาบัน (คน)

จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ใช้
ปีปฏิทิน)

(ชื่อเร่ือง)

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

(ชื่อเร่ือง)

51 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal 
หรือในฐานข้อมูล (ใชป้ีปฏิทิน)

(ชื่อเร่ือง)
ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงาน
ด้านข้อมูลให้ตรงกับส านักหอสมุด

องค์ประกอบที ่5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม (ใช้ปีการศกึษา)
52 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ (คน) 12
53 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ (โครงการ/

กิจกรรม)
14

54 จ านวนแหล่งใหบ้ริการวิชาการและวิชาชพีระดับชาติ
หรือนานาชาติ

(แหล่ง/ศูนย์)

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

56 จ านวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (โครงการ/
กิจกรรม)

57  จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้และ
สร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม

(ชื่อเร่ือง)

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับ                 
ส านักบริการวิชาการ

ใหทุ้กส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานด้านข้อมูล
ใหต้รงกับงานส่งเสริม
การวิจัย กองบริการ

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

(คน)

58.1 อาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัล (คน)
58.2 นักวิจัยที่ได้รับรางวัล (คน)

59 จ านวนรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชพีระดับชาติหรือ
นานาชาติที่อาจารย์ประจ าได้รับ

(รางวัล)

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ (ใช้รอบปีงบประมาณ)
60 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (บาท)
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.) 3

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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