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ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒  
(๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) ฉบับนี้เป็นรายงานผลการด าเนินงานของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นฉบับที่ ๒  หลังจากที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
สถาปนาขึ้น เมือ่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
บูรพา การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ จึงได้ใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา  
ก าหนดตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คือ ๙ องค์ประกอบ ๔๑ ตัวบ่งชี้ 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารทุกระดับนับตั้งแต่คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านักงาน 
หัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ต่างช่วยกันด าเนินงานอย่างเต็มที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามพันธกิจ
ที่ก าหนดไวม้ีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในทุกด้าน ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นเลิศทางวิชาการและ
งานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

 

 

 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์)    
                                                                   คณบดคีณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

         ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
ภาควิชาและส านักงานคณบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ – ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๓) โดยมีภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ และส านักงานคณบดี ทั้งนี้ได้ด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและส านักงานคณบดี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถนุายน ๒๕๕๓ 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินประเมินคุณภาพภายในระดับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้น า 
เสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและส านักงานคณบดี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๓ จากนั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเองของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒ – ๓๐  พฤษภาคม  
๒๕๕๓) ซึ่งสรุปผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมี 
คะแนนเฉลี่ยรวม  ๙  องค์ประกอบ เท่ากับ  ๒.๒๐ อยู่ในระดับดี โดยมีองค์ประกอบที่  ๖  การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  องค์ประกอบที่  ๘  การเงินและงบประมาณ  และองค์ประกอบที่  ๙  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก  ส าหรับองค์ประกอบที่  ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนินการ  องค์ประกอบที่  ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  ๕  การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และองค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี ส่วนองค์ประกอบที่  ๒   
การเรียนการสอน  และองค์ประกอบที่  ๔  การวิจัย อยู่ในระดับพอใช้  
 ส าหรับรายงานการประเมินตนเองในปีนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ศึกษาเรียนรู้และ
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเป็นอย่างดี จึงท าให้คะแนนการประเมิน
ตนเองมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมในปีการศึกษา ๒๕๕๑  ระดับคะแนน  ๑.๖๑  เป็น  ๒.๒๐ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๒ ซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มในการด าเนินงานของคณะ ฯ ในทางที่ดีขึ้น  



 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
ส่วนน ำ 
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ส่วนที ่ ๑ 
ส่วนน า 

 

ประวัติความเป็นมาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการจัดต้ังภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (มศว. บางแสน) ซึ่งเป็นปีเดียว 
กับที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมา พ.ศ. 
๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา 
ภาควิชารัฐศาสตร์โดยอยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับภาควิชา
นิติศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ จนกระทั่ง 
วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้สถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ขึ้น โดยรวมภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันในสังกัด 
 

ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา 
 สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 
 

ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญาใฝ่หาความรู้และคุณธรรม 

 ๒.  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๓.  เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออก 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า จัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ได้มาตรฐาน 
ในระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

 
วิสัยทัศน์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์

 เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคตะวันออก 
เพื่อเป็นฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศและสังคม 
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๒ 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีพันธกิจหลัก ดังนี้ 
 ๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้น า มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ๒.  ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของสังคม 
 ๓.  ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 
 ๔.  สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 ๕.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  บริการวิชาการและส่งเสริม

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑.  ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
๒.  สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

และนิติศาสตร์ 
๓.  บริการวิชาการ และรักษาพัฒนาธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
๔.  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ 

๑.  บัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
๒.  ผลงานวิจัยของคณะ ฯ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
๓.  การบริการวิชาการของคณะ ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม 

     ๔.  นิสิต บัณฑิต บุคลากรของคณะ ฯ ร่วมสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

๕.  คณะ ฯ บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอยู่บนพื้นฐานธรรมาภิบาล  
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๓ 

โครงสร้างองค์การของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 โครงสร้างองค์กรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ และส านักงานคณบดี ซึ่งครอบคลุมงานการสอนและงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน ในส่วนของงานการสอนประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยแต่ละระดับมีการแบ่งเป็น
หลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณาจารย์เป็นกลไกใน
การพิจารณาควบคุมมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ ฯ ส่วนงานสนับสนุน
การเรียนการสอน แบ่งเป็น ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงาน
การเงินและพัสดุ มีเจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดีเป็นกลไกในการด าเนินงานดังกล่าว แสดงดังภาพ 
ดังนี้ 
 

โครงสร้างองค์การคณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร ์
 

 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ ส านักงานคณบด ี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

กลุ่มงานวิชาการ 

กลุ่มงานการเงินและพัสด ุ
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๔ 

โครงสร้างการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 
 

 ผู้ช่วยคณบดี 
 ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ปฏิบัติงาน
หัวหน้าส านักงาน

คณบดี 

รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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๕ 

โครงสร้างการบริหารภาควิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา 
ประธานหลักสูตร 

 ประธานหลักสูตร 

หัวหน้าภาควิชา
รัฐศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา
นิติศาสตร์ 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 
   -  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ๔ ปี 
   -  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
      ๒ ปี ต่อเนื่อง 
   -  สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 

       ๓ ปี 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๔ ปี 
 

   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

    - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

      การเมืองและการบริหารจัดการ  
   - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
     เพื่อความมั่นคง 
   - สาขาวิชาการบริหารงาน 

     ยุติธรรมและสังคม 
     และสังคม 
 

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  (ภาคบัณฑิต) ๓ ป ี
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

   ๔ ปี 
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๖ 

โครงสร้างการบริหารส านักงานคณบดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบด ี
(วาสนา  จิรมงคลเลิศ) 

ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าส านักงานคณบด ี
 

วาสนา  จิรมงคลเลิศ 
หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

 
 

อรพร  สดใส 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
ศญาพัฒน์  กิตติสารวัณโณ 

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสด ุ

งานบุคคล 
(นุชจรินทร์  วรรณพงษ์) 

งานสารบรรณและธุรการ 
(ดุสิต  รัฐศีล) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(สุทธาทิพย์  จับใจเหมาะ) 

งานกิจการนิสิต 

(กุลญาดา  สุมารส) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
(อรพร  สดใส) 

งานจัดการเรียนการสอน 
(สิริลักษณ์  รัตน์วิทยากรณ์) 

งานบัณฑิตศึกษา 
(จุฑามาศ  ชูสุวรรณ) 

งานการเงิน 
(ศญาพัฒน์  กิตติสารวัณโณ) 

งานพัสดุ 
(กนกทิพย์  เรียบเรียง) 

งานแผนงานและงบประมาณ 
(ศญาพัฒน์  กิตติสารวัณโณ) 
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๗ 

บุคลากร  
 

            (คน) 
หน่วยงาน จ านวน 

๑.  ภาควิชารัฐศาสตร์ ๒๑ 
๒.  ภาควิชานิติศาสตร์ ๑๒.๕ 
๓.  ส านักงานคณบดี ๑๒ 

รวม ๔๕.๕ 

สรุปจ านวนอาจารย์ท่ีใช้ในการค านวณ 
 จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง     ๓๑.๕ 
 จ านวนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ            ๒  
 จ านวนอาจารย์ท้ังหมด      ๓๓.๕ 
นับตามช่วงเวลาปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) 

 รายชื่อบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

 ภาควิชารัฐศาสตร์ (๑๙+๒ = ๒๑ คน)  

๑ อ.กรทิพย์  ศรีเรืองเมตตา = ๐.๕ 
ลาออก ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓ (๘ ด. ๒๖ ว. = 
๐.๕) 

๒ อ.กัญญาภัค  อยู่เมือง  ปฏิบัติงาน มิ.ย. ๕๒-๓๐ ก.ย. ๕๒ (๔ ด.) 
ลาศึกษาต่อ ๓๐ ก.ย. ๕๒  

๓ รศ.ชนะ  ประณมศรี = ๐.๕ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
๑ ต.ค. ๕๒ -๓๑ พ.ค. ๕๓ (๘ ด. = ๐.๕) 

๔ ผศ.ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์    

๕ ดร.โชติสา  ขาวสนิท  

๖ ดร.เทียนชัย  ศศิศาสตร์    

๗ อ.ธีระ  กุลสวัสดิ ์   
๘ อ.ธีระพงษ์  ภูริปาณิก    

๙ ผศ.ดร.นพรัฐพล  ศรีบุญนาค  

๑๐ อ.พัชราภา  ตันตราจิน  

๑๑ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง  
๑๒ ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข  

๑๓ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล  
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๘ 

๑๔ อ.สกฤต ิ อิสริยานนท์  
๑๕ อ.สโรชา  แพร่ภาษา  

๑๖ อ.สรชัย  ศรีนิศานต์สกุล ลาศึกษาต่อ ๑ เม.ย. ๒๕๕๒  

๑๗ อ.สมคิด  เพชรประเสริฐ  

๑๘ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์    
๑๙ รศ.ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ  

๒๐ อ.อนุรัตน์  อนันทนาธร    

๒๑ อ.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว    

๒๒ ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร    
 ภาควิชานิติศาสตร์ (๘+๔.๕ = ๑๒.๕ คน)  

๑ อ.จิรวัธ  ศิริศักดิ์สมบูรณ์  = ๐.๕ ๑ พ.ย. ๒๕๕๒  (๗ เดือน = ๐.๕ คน) 

๒ อ.เจนวิทย์  นวลแสง    

๓ อ.ชิตาพร  พิศลยบุตร  โต๊ะวิเศษกุล    
๔ อ.ชมเพลิน  ภุชฌงค์  = ๐.๕ ๑ พ.ย. ๒๕๕๒  (๗ เดือน = ๐.๕ คน) 

๕ อ.ณัฐวัฒน์  กฤตยานวัช  

๖ อ.ภัทรมน  สาตรักษ์  

๗ อ.ภารดี  ปลื้มโกศล  
๘ อ.รัชนี  แตงอ่อน  

๙ อ.สริยา  วิริโยสุทธิกุล    

๑๐ อ.ภาสวรรณ  ณ นคร  = ๐.๕ ๑ พ.ย. ๒๕๕๒  (๗ เดือน = ๐.๕ คน) 

๑๑ อ.ภัสวรรณ  อุชุพงศ์อมร ลาออก ๔ พ.ค. ๒๕๕๓ (๑๑ ด. ๔ ว.) 
๑๒ อ.คณิน  วงศ์ใหญ่  = ๐.๕ การจ้างพนักงานแบบบางส่วนเวลา 

(๑ ธ.ค. ๕๒-๓๐ ก.ย. ๕๓)  
(๖ เดือน = ๐.๕ คน) 

๑๓ อ.จงรักษ์  เมธาวรกุล  = ๐.๕ การจ้างพนักงานแบบบางส่วนเวลา 
(๑ ธค. ๕๒-๓๐ กย. ๕๓)  
(๖ เดือน = ๐.๕ คน) 

๑๔ อ.จิดาภา  พรยิ่ง  = ๐.๕ การจ้างพนักงานแบบบางส่วนเวลา 
(๑ ธ.ค. ๕๒-๓๐ ก.ย. ๕๓)  
(๖ เดือน = ๐.๕ คน)  
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๙ 

 
๑๕ 

 
อ.จุฑามาศ  พรหมอินทร์  = ๐.๕ 

 
การจ้างพนักงานแบบบางส่วนเวลา 
(๑ ธ.ค. ๕๒-๓๐ ก.ย. ๕๓)  
(๖ เดือน = ๐.๕ คน) 

๑๖ อ.ปิยะพร  วงศ์เบี้ยสัจจ์  = ๐.๕ การจ้างพนักงานแบบบางส่วนเวลา 
(๑ ธ.ค. ๕๒-๓๐ ก.ย. ๕๓)  
(๖ เดือน = ๐.๕ คน) 

๑๗ อ.ศิริศักดิ์  จึงถาวรรณ  = ๐.๕ การจ้างพนักงานแบบบางส่วนเวลา 
(๑ ธ.ค. ๕๒-๓๐ ก.ย. ๕๓)  
(๖ เดือน = ๐.๕ คน) 

๑๘ ดร.ณัชชา  คุณาทัพพ์*** ๒๓ มี.ค. ๕๓ (๒ ด. ๘ ว.) 
๑๙ อ.วชิราภรณ์  พวงจินดา*** 

(๑ ก.ค. ๕๓-๓๐ เม.ย. ๕๓)  
๒๐ อ.จันทนี  นาคเจริญวารี*** 

(๑ ก.ค. ๕๓-๓๐ เม.ย. ๕๓)  
๒๑ อ.วัลภ์  วิเศษสุวรรณ์*** 

(๑ ก.ค. ๕๓-๓๐ เม.ย. ๕๓)  

 ส านักงานคณบดี (๑๒ คน)  

๑ น.ส.กนกทิพย์  เรียบเรียง  

๒ น.ส.กุลญาดา  สุมารส  
๓ นางกันตา  ปานสวัสดิ์ ๕ ต.ค. ๕๒ (๗ ด. ๒๕ ว.) 

๔ นางจุฑามาศ  ชูสุวรรณ  

๕ นายดุสิต  รัฐศีล  

๖ นางนุชจรินทร์  วรรณพงษ์  

๗ นางศญาพัฒน์  กิตติสารวัณโณ    

๘ น.ส.วาสนา  จิรมงคลเลิศ    

๙ น.ส.สิริลักษณ์  รัตน์วิทยากรณ์  

๑๐ นางสาวสุทธาทิพย์  จับใจเหมาะ    
๑๑ นางอรพร  สดใส    

๑๒ น.ส.มณีรัตน์  ข่ายพิลาป ๑๕ ก.พ. ๕๓ (๓ ด. ๑๕ ว.) 
๑๓ นายสุพัชชัย  โรจนศิริพงษ์*** ๑ มิ.ย. ๕๓ 
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๑๐ 

๑๔ น.ส.ส ารวย  ทวีสุข*** ๑ มิ.ย. ๕๓ 
๑๕ น.ส.เมทินา  อุทารส*** ๑ มิ.ย. ๕๓ 
๑๖ นายวรวิทย์  ภาคะ*** ๑ มิ.ย. ๕๓ 

   

 พนักงานสัญญาจ้าง (๑๓ คน)***  
๑ น.ส.ปณิตา  แฉ่งสงวน   
๒ นายจิรายุทธ์  สีม่วง   
๓ น.ส.ปนัดดา  แฉ่งสงวน   
๔ นายพงศกร  เอมเขียน   
๕ น.ส.วิภา  สิงห์สมบูรณ์   
๖ น.ส.รุจิเรศ  เรืองสวัสดิ์   
๗ นายเกรียงไกร  กางก าจัด   
๘ น.ส.กฤติกา  อยู่สุข   
๙ น.ส.พัชรา  เหล่าพูลทรัพย์   
๑๐ Mr.Husheng Chen  
๑๑ น.ส.ลัดดาวัลย์  นันทจินดา   
๑๒ น.ส.อิสริยา  ศรีกลัด  
๑๓ น.ส.ธารทิพย์  ภวะวิภาต  

   
 
หมายเหตุ   
*** ไม่นับเป็นจ านวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๒-๓๑ พ.ค. 
๒๕๕๓) 
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๑๑ 

หลักสูตร 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีจ านวน  ๑๓  หลักสูตร ดังนี้ 
๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี) – ภาคปกติ 
๒.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี) – ภาคพิเศษ 
๓.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง ๒ ป)ี – ภาคพิเศษ 
๔.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเฉพาะกิจโครงการ  
     ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) – ภาคพิเศษ 
๕.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) – ภาคปกติ  
๖.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) – ภาคพิเศษ 
๗.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) – ภาคปกติ  
๘.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) – ภาคพิเศษ 
๙.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต ๓ ปี) – ภาคพิเศษ 
๑๐.  หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ  
        – ภาคพิเศษ 
๑๑.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง – ภาคพิเศษ 
๑๒.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง – ภาคพิเศษ  
         (ศูนย์พนัสนิคม) 
๑๓.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม – ภาคพิเศษ 
 ทั้งนี้การเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรภาคพิเศษ แบ่งออกเป็น ภาคฤดูร้อน ภาคต้น และภาคปลาย ส่วนหลักสูตรภาค
ปกติจะมีเพียงภาคต้นและภาคปลาย 
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๑๒ 

นิสิต 
                 (คน) 

ระดับการศึกษา ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
ปริญญาตรี ๗๒๕ ๓,๔๐๖ ๔,๑๓๑ 
ปริญญาโท - ๓๐๗ ๓๐๗ 
รวมทั้งสิ้น ๗๒๕ ๓,๗๑๓ ๔,๔๓๘ 

 

การด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในรูปแบบคณะกรรมการมีดังนี้ 
 

๑ คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๒๘๐๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ 

๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๔๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒   

๓ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๔๕/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒    

๔ คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๔๖/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม๒๕๕๒    

๕ คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๔๗/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

๖ คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ค าสั่งที่ ๐๐๔๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

๗ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๔๙/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

๘ คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  
ค าสั่งที่ ๐๐๕๒/๒๕๕๒ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๙ คณะกรรมการบริหารประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๕๕/๒๕๕๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๑๐ คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๖๕/๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ 
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๑๓ 

๑๑ คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ค าสั่งที่ ๐๐๗๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

๑๒ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๓๔/๒๕๕๓ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๑๓ คณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๗๗/๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

๑๔ คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๗๖/๒๕๕๒ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

๑๕ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๓๒/๒๕๕๓ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓    

๑๖ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชานิตศิาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๔๕/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓    

 

      งบประมาณ 
 -  งบประมาณเงินแผ่นดิน........-...........บาท 
 -  งบประมาณเงินรายได้  ๖๒,๐๒๗,๙๐๐  บาท  

 

แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปี ๒๕๕๒ (ภาคผนวก) 
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๑๔ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
(๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒) 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ (๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑-๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒) ผลการด าเนินงาน 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ โดยพิจารณาแยก 
ตามประเภท ดังนี้ 
  ๑.  พิจารณาตามพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๔ ด้าน พบว่า ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับพอใช้ ด้านกระบวนการภายใน อยู่ในระดับพอใช้ ด้าน
การเงิน อยู่ในระดับดี และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม อยู่ในระดับพอใช้ 
  ๒.  พิจารณาตามมาตรฐานอุดมศึกษา พบว่า มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพบัณฑิต อยู่ใน
ระดับพอใช้ มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อยู่ในระดับยัง
ไม่ได้คุณภาพ และมาตรฐานที่ ๓ ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ ฯ อยู่ในระดับ 
ยังไม่ได้คุณภาพ 
  ๓.  พิจารณาตาม Balanced Scorecard พบว่า ทั้ง ๔ มุมมองอยู่ในระดับพอใช้ 
  โดยสรุป ปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับยังไม่ได้คุณภาพ โดยที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สามารถจัดกระบวนการบริหารได้คุณภาพระดับพอใช้ ท าให้ผลผลิตภาพรวม 
อยู่ในระดับพอใช้ 
 
  จุดเด่น 
  ๑.  คณะ ฯ สามารถเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
  ๒.  การยกฐานะขึ้นเป็นคณะใหม่ท าให้สามารถบริหารงาน การเรียนการสอน 
ได้อย่างคล่องตัว 
  ๓.  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะท าให้เป้าหมายของคณะ ฯ บรรลุผล 
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๑๕ 

ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) 
 

ล าดับ ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา การด าเนินงานตามแนวทาง 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

๑ เร่งรวมพลังการท างานด้วยการสร้าง
วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีระหว่างภาควิชา 
ให้มีความสอดประสานในการท างาน 
ในอนาคตให้ชัดเจน 

คณะ ฯ ได้จัดตั้งงานวางแผนขึ้น  
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมี
บุคลากรโดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ตลอดจน
พัฒนาวิสัยทัศน์ในปีการศึกษา 
๒๕๕๒ ทั้งนี้ งานวางแผนยังเป็น
กลไกส าคัญในการด าเนินงานให้
เป็นไปแผนงาน 
ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒ สร้างระบบและกลไกเพื่อพัฒนางานวิจัย
ของคณะ ฯ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณให้ชัดเจนและเพียงพอ 

คณะ ฯ มีงานส่งเสริมงานวิจัย 
และการผลิตเอกสาร ต ารา ซึ่งจัดต้ัง
ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒  
ให้เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งระบบ โดย
เร่ิมตั้งแต่การของบประมาณด้าน 
การวิจัย การจัดท าประกาศทุนวิจัย 
การประชาสัมพันธ์ การพิจารณา 
ทุนวิจัย การพิจารณาผลงานวิจัย การ
เบิกจ่ายงบประมาณซึ่งการด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ 

๓  เร่งรัดให้คณาจารย์สร้างผลงานทาง
วิชาการเพื่อเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 
ให้สูงขึ้น 

คณะ ฯ จัดสรรทุนวิจัย ทุนผลิต
เอกสารงานวิชาการอย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการของ
คณาจารย์และบุคลากร 
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๑๖ 

ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) 
 

ล าดับ ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา การด าเนินงานตามแนวทาง 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

๔ กระตุ้นคณาจารย์และบุคลากรให้ความส าคัญ
กับระบบประกันคุณภาพการศกึษาโดยท าให้
เป็นส่วนหน่ึงของงานประจ า 

คณะ ฯ กระตุ้นคณาจารย์และบคุลากร
ให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้
เก่ียวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นรูปธรรมและท าไปตาม
ธรรมชาติของงาน ดังน้ี 
๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภาควิชารัฐศาสตร ์คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๓  
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภาควิชานิตศิาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ 
๓. จัดการศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๒  
๔. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๕. จัดการประชุมหารือเก่ียวกับข้อมูล
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ เม่ือวันที่  
๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ 
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๑๗ 

ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) 
 

ล าดับ ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา การด าเนินงานตามแนวทาง 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

  ๖. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับภาควิชาและส านักงานคณบดี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อวันที่  
๓-๔ และ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
๗. จัดท าแฟ้มรายงานการปฏิบัติงาน 
(Portfolio) ให้บุคลากรทุกคน 

๕ พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหาร งานวิจัย การเรียนการสอนและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะ ฯ มีเว็บไซค์ www.polsci-
law.buu.ac.th เพื่อใช้ในการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ ฯ และ 
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ยังเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารด้วย 

๖ ก าหนดแนวทางการสร้างสมดุลระหว่าง
ภาระงานสอน งานบริการวิชาการ  
และการวิจัยของคณาจารย์ให้ชัดเจน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/
http://www.polsci-law.buu.ac.th/
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๑๘ 

ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) 
 

ล าดับ ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา การด าเนินงานตามแนวทาง 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

๗ สนับสนุนโครงการวิจัยที่ท าเป็นคณะวิจัย 
และกระจายโอกาสการท างานวิจัยให้
คณาจารย์ได้ด าเนินการอย่างท่ัวถึง 

คณะ ฯ สนับสนุนโครงการวิจัยที่ท าเป็น
คณะวิจัย และกระจายโอกาสการท างาน
วิจัยให้คณาจารย์ได้ด าเนินการอย่าง
ทั่วถึง ดังน้ี 

๑. คณะ ฯ จัดโครงการให้ความรู้
เก่ียวกับการด าเนินงานวิจัย เรื่อง  
การยกระดับมาตรฐานงานวิจัย  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่ ๒๖  มีนาคม ๒๕๕๓  
๒. คณะวิจัยได้ท างานวิจัย เรื่อง การ
รับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการสร้างโรงหลอมถลุงเหล็ก ต าบล
แม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
(เสร็จเดือน ธ.ค. ๒๕๕๒) ๑. อ.อนุรัตน์  
อนันทนาธร  ๒. อ.ธีระพงษ์  ภรูิปาณิก  
๓. คณะ ฯ สนับสนุนให้คณาจารย์และ
บุคลากรท างานวิจัยกลุ่ม โดยประกาศ
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้
ของคณะ ฯ งบประมาณ ปี ๒๕๕๓ 
ส าหรับบุคลากรสายสอนและสาย
สนับสนุน ประเภททุนวิจัยทั่วไป  
ครั้งที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
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๑๙ 

ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) 
 

ล าดับ ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา การด าเนินงานตามแนวทาง 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

๘ เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน 
คณะ ฯ ให้มีความชัดเจน 

คณะ ฯ เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในคณะ ฯ โดยจัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและทัศนคติการท างาน 
ที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๒ และจัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการ
ด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓  
ในส่วนนี้ท าให้การจัดสรรขอบข่าย
หน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนงาน
สนับสนุนวิชาการมีความชัดเจน 
มากขึ้น เนื่องจากมีการพิจารณาแบ่ง 
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และ 
ขจัดความซ้ าซ้อนที่เกิดขึ้น 

 
 

 



 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
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๒๐ 

 ส่วนที่  ๒ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตาราง ป.๑  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 ๑.๑ ระดับ ๕ ๖  ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ ๙๐% 
๓,๖๐๐ 

๑๐๐%  ๓ 
 

๓๖  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระดับ ๓ ๖  ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ระดับ ๖ ๗  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ระดับ ๓ ๔  ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ - ๑๐% ถึง +๑๐% 
๘,๘๙๘ 

๓๕๕.๙๒ 
 
 ๑  

๒๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ 

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาเอก > ๖๐% 

๑,๐๐๐ 
๒๙.๘๕ 

 
 

๑ 

 

๓๓.๕  

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาตร ี< ๕% 

 
  

 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ 

รวมผู้ด ารงต าแหน่ง 
ผศ. รศ. ศ. ≥ ๒๑.๗๔ 

% 

๖๐๐ 
๑๗.๙๑ X 

๑ 

 

๓๓.๕  

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
รศ. ขึ้นไป ≥ ๔.๓๕% 

๒๐๐ 
๕.๙๗  

 

๓๓.๕  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๗ ระดับ ๕ ๕  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๘ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ ๔  ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๙ ๓๙.๖๘% ๖๕.๕๑  ๒  
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๒๑ 

 

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 ๒.๑๐ ๓๕.๑๒% ๘๐.๘๖  ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑๑ ๓.๗๑ ๓.๘๙  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑๒ 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ ๑.๑๕ และ 

๑,๘๐๐ 
๐.๒๔  ๒  

๗,๕๕๕ 

นิสิตบณัฑติ 
ศึกษาและศษิย์เก่า 
ที่ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 
๐.๐๖๐ 

- 

- - -  

- 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑๓ ≥ ๕๐% 
๖๐๐ 

๔๐ X ๐  
๑๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระดับ ๕ ๗  ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระดับ ๒ ๔  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย ๕ ข้อ 

๕  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย ๓ ข้อ 

๔  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ ๑๖,๕๐๗.๙๔ 
๕๒๐,๐๐๐ 

๑๖,๕๐๗.๙๔  ๑ 
 

๓๑.๕  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ ๔๘.๙๘% 
๓๐๐ 

๙.๕๓  ๑ 
 

๓๑.๕  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕ ๑๔% 
- 

- X ๐ 
 

-  
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๒๒ 

 

ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ 
การประเมินที่ต่าง 
จากทีร่ะบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ๓ ข้อแรก ๕  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ ≥ ๒๕% 
๒,๕๐๐ 

๗๔.๖๓  ๓ 
 

๓๓.๕  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ ≥ ๓๐% 
๙๐๐ 

๒๘.๕๗  ๒ 
 

๓๑.๕  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔ ๖๕% ๗๓.๐๕  ๑  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ๔ ข้อ ๔  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ ๕ ข้อ ๕  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ ระดับ ๔ ๔  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓ ระดับ ๓ ๓  ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ ระดับ ๓ ๕  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๕ ระดับ ๓ ๔  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๖ ระดับ ๓ ๓  ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๗ 

๐.๙๙ % 
- 

- X 

๐ 

 

- 
 
 

อยา่งน้อยร้อยละ ๕๐ 
ของผู้ท่ีได้รับรางวัล
ในข้อ  เป็นรางวัล
ด้านการวิจัย 

 

  

 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๘ ระดับ ๓ ๕  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๙ ระดับ ๕ ๕  

 
๒ 
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๒๓ 

 

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 ๘.๑ ระดับ ๗ ๗  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒ ระดับ ๕ ๕  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ ระดับ ๕ ๗  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒ ระดับ ๕ ๖  ๓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ ระดับ ๔ ๔  ๓  

ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑.๑ ระดับ ๖ ๘  ๓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ ระดับ ๔ ๔  ๒  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ระดับ ๓ ๓  ๓  
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๒๔ 

 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
(๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) 

 
องค์ประกอบท่ี  ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อจัดท า SWOT และพิจารณาหารือร่วมกัน
ในการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ เพื่อเป็นฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศและสังคม โดยมีพันธกิจที่ครอบคลุมภารกิจหลัก  
๔ ด้าน ในผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ บริการวิชาการและส่งเสริม 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 ทั้งนี้ คณะ ฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๑ กันยายน ๒๕๕๒) และมีการด าเนินการตามแผน จ านวน ๓๖ โครงการ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  :  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์  
      แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 ๑.  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
 ๒.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง 
กันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
ของชาติ 
 ๓.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 ๔.  มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
 ๕.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
 ๖.  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
กับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 
 ๗.  มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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๒๕ 

 เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ  

๕ ข้อแรก 
มีการด าเนินการ ๕ - ๖ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 

ระดับ ๑ คณะ ฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นเสาหลักองค์ความรู้
ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพื่อเป็นฐาน
ปัญญาในการพัฒนาประเทศและสังคม โดยมีพันธกิจที่ครอบคลุม
ภารกิจหลัก ๔ ด้าน ในผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย 
และผลงานทางวิชาการ บริการวิชาการ และส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานธรรมาภิบาล จากโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๓-๒๕๕๗ เมื่อ วันที่  ๒๓-๒๔ ก.ค. ๒๕๕๒ ณ ซานดาเล  
รีสอร์ท 

๑.๑ – ๐๑   
๑.๑ – ๐๒ 
๑.๑ – ๐๓ 

 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีโดยค านึงถึงภารกิจหลักของคณะ ฯ และ
มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ 
โดยจัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 
๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ 

๑.๑ – ๐๔   
 ๑.๑ – ๐๕  
 ๑.๑ – ๐๖  
 ๑.๑ – ๐๗ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้การด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จ านวน ๓๖ ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามที่ระบุในแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๒ 

 ๑.๑ – ๐๘ 
 

ระดับ ๔ คณะ ฯ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งมีตัวบ่งชี้ จ านวน ๓๖ ตัวบ่งชี้  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ๑.๑ – ๐๘   

ระดับ ๕ คณะ ฯ ได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ โดยจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (๑ ต.ค. 

๑.๑ - ๐๖ 
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๒๖ 

 
๒๕๕๑-๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒) จ านวน ๑๐ คร้ัง ได้แก่ ครั้งที่ ๑-๓/
๒๕๕๑ และ ครั้งที่ ๑-๗/๒๕๕๒ 

ระดับ ๖ คณะ ฯ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
ซึ่งระบุในแผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) 

๑.๑ – ๐๙ 

ระดับ ๗ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
แผนด าเนินงานและมีการก าหนด 
ตัวบ่งชี้เพื่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

ระดับ ๕  ๖ ระดับ ๒  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา  

 งานนโยบายและแผนต้องน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์ 
และแผนการด าเนินงานโดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓-
๒๕๕๗ วันที่  ๒๓-๒๔ ก.ค. ๕๒ ณ ซานดาเล  
รีสอร์ท 

๑.๑ – ๐๑ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒ Strategy Map ๑.๑ – ๐๒ งานนโยบายและแผน 
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๒๗ 

 ๓ เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หัวข้อ ๔
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

๑.๑ – ๐๓ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/ 

๔ ค าสั่งที่ ๐๐๔๙/๒๕๕๒ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

๑.๑ – ๐๔ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (๑ ต.ค. ๒๕๕๑-๓๐ ก.ย. 
๒๕๕๒) จ านวน ๑๐ คร้ัง ได้แก่ คร้ังที่ ๑-๓/๒๕๕๑ 
และ ครั้งที่ ๑-๗/๒๕๕๒ 

๑.๑ – ๐๕ เว็บไซต์คณะ ฯ
http://www.polsci-
law.buu.ac.th/news.ph
p?content_id=
๑๗๕&category_id=-
๒๐๒ 

๖ ค าสั่งที่ ๐๐๙๓/๒๕๕๒ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
เขียนแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๑.๑ – ๐๖ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์ คร้ังที่ ๑ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  

๑.๑ – ๐๗ งานนโยบายและแผน 

๘ แผนการด าเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ  
๒๕๕๒ 

๑.๑ – ๐๘ งานนโยบายและแผน 

๙ แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๑.๑ – ๐๙ งานนโยบายและแผน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๒  :  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
 
การคิดร้อยละตัวบ่งชี้  :  ค านวณมาจาก 
 
  
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๖๐-๗๔ บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๗๕-๘๙ บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 

 
 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย x ๑๐๐ 

จ านวนตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 



 

 อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2552\SAR คณะ ปี 2552 - 12 กค 53\9สวนท่ี2ผลการด าเนินงาน 14กค53- คณะ.doc 

๒๘ 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งมี 
ตัวบ่งชี้ จ านวน ๓๖ ตัวบ่งชี้ และด าเนินงานตามแผน ฯ จ านวน ๓๖ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ ๓ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๐๗) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม 
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

๙๐ ๑๐๐ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
 เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ แผนการด าเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ  
๒๕๕๒ 

๑.๑ – ๐๘ งานนโยบายและแผน 

  
องค์ประกอบท่ี  ๒  การเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑  :  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑม์าตรฐาน  :  ระดับ 
 ๑.  มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร 
 ๒.  มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
 ๓.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น 
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
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  ๔.  มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา เช่น ร้อยละของ
หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงสาขา 
 ๕.  มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปีการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
 ๖.  หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเร่ืองและมีการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ๗.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก)  
ที่เปิดสอนมีจ านวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ  

๕ ข้อแรก 
มีการด าเนินการ ๕-๖ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ อ้างอิงระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมอ้างอิงระบบการเสนอหลักสูตร - 
๒.๑ – ๐๑ และขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ๒.๑ – ๐๒ 
พร้อมทั้งกลไกในการจัดท าหลักสูตร ซึ่งได้แต่งต้ังค าสั่ง
มหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีชุดต่าง ๆ ๒.๑ – 
๐๓ ดังนี้ ค าสั่งที่ ๑๑๑๑/๒๕๕๒ ๓๓๕๒/๒๕๕๒ ๐๖๙๘/๒๕๕๓ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ค าสั่งที่ 
๒๔๔๔/๒๕๕๑ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการร่าง
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ค าสั่งที่ ๐๐๕๙/๒๕๕๒ วันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๕๒ และ ๐๐๖๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ 
๒.๑-๐๔ คณะกรรมการร่างหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ ค าสั่งที่ 
๐๐๑๗/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คณะกรรมการร่าง
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความ
มั่นคง ค าสั่งที่ ๐๐๓๓/๒๕๕๓ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมี
วันรับรองหลักสูตร วันอนุมัติหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

๒.๑ – ๐๑ 
๒.๑ – ๐๒ 
๒.๑-๐๔ 
๒.๑-๐๕ 
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หลักสูตร ๒.๑-๐๕ มีบุคลากรสายการสอน คือ อาจารย์ อาจารย์
พิเศษ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน คือ เจ้าหน้าที่
ส านักงานคณบดี และผู้แทนประชาชน ซึ่งเป็นกลไกในการ
ด าเนินงานบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้ด าเนินไปตามแผน 
ขั้นตอน และกระบวนการที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบตามที่
มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด  

ระดับ ๒ คณะ ฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน
แผนการผลิตบัณฑิตอย่างชัดเจน ๒.๑-๐๖โดยค านึงถึงความ
ต้องการของคนในชุมชนภาคตะวันออกและยังเปิดโอกาสให้กับ
นักเรียนในโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด โดยแต่งต้ัง
ค าสั่ง ๐๑๐๙/๒๕๕๒ เร่ือง แต่งต้ังกรรมการตัดสินผลการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ
เพชรตะวันออก วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ ๒.๑ – ๐๗ เช่น  
รับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด โครงการเพชรตะวันออก 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ฯ ๒.๑ – ๐๘ เป็นต้น โดยมี
แผนการผลิตบัณฑิต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) 

๒.๑ – ๐๖ 
๒.๑ – ๐๗ 
๒.๑ – ๐๘ 

 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และ 
การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ทุกเร่ือง โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
๒.๑-๐๙ 

๒.๑ – ๐๙ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรโดยใช้ข้อมูล
ของกองแผนในเร่ืองภาวะการมีงานท าของบัณฑิตตรงตามสาขา
และความพึงพอใจของนายจ้าง ๒.๑-๑๐ 

๒.๑-๑๐ 

ระดับ ๕ คณะ ฯ น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี
การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร ๒.๑-๑๑ โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ 

๒.๑-๑๑ 

ระดับ ๖ หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกเร่ืองและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พิจารณาจากเล่มหลักสูตร 

๒.๑-๑๒ 

ระดับ ๗ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนนิงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการพัฒนา 
และบริหารหลักสูตร 

ระดับ ๓ ๖ ระดับ ๒  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท  
เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปิดสอนต้องมีจ านวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนหลักสูตร 
ทั้งหมด (รวมทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ซึ่งเป็นภาระงานที่คณะ ฯ  
ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ฯ  
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ ระบบการเสนอหลักสูตร ๒.๑-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
หรือเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 
http://cid.buu.ac.th/off
er/ofercurriculum.pdf 

๒ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ๒.๑-๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
หรือเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย
http://cid.buu.ac.th/off
er/ofercurriculum.pdf 
 



 

 อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2552\SAR คณะ ปี 2552 - 12 กค 53\9สวนท่ี2ผลการด าเนินงาน 14กค53- คณะ.doc 

๓๒ 

 ๓ แต่งตั้งค าสั่งมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีค าสั่งที่ ๑๑๑๑/๒๕๕๒ ๓๓๕๒/๒๕๕๒ 
๐๖๙๘/๒๕๕๓ 

๒.๑-๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ค าสั่งที่ ๒๔๔๔/๒๕๕๑ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๑ -
คณะกรรมการร่างหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ค าสั่งที่ ๐๐๕๙/๒๕๕๒ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ 
และ ๐๐๖๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒  
- คณะกรรมการร่างหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ ค าสั่งที่ ๐๐๑๗/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓  
- คณะกรรมการร่างหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง ค าสั่งที่ 
๐๐๓๓/๒๕๕๓ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒.๑-๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๕ เอกสารสรุป วันรับรองหลักสูตร วันอนุมัติหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒.๑-๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๖ แผนการผลิตบัณฑิต ๒.๑-๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๗ ค าสั่ง ๐๑๐๙/๒๕๕๒ เร่ือง แต่งต้ังกรรมการตัดสิน
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการเพชรตะวันออก วันที่ 
๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ 

๒.๑-๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๘ รับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด โครงการเพชร
ตะวันออก และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ 

๒.๑-๐๘ เว็บไซต์คณะ ฯ 

๙ รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒   
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ คร้ังที่ 
๓/๒๕๕๒ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ 
และ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 

๒.๑-๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
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๓๓ 

 ๑๐ ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตตรงตามสาขาและ
ความพึงพอใจของนายจ้าง 

๒.๑-๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๑ บันทึกข้อความ เร่ือง วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  

๒.๑-๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์  

๑๒ หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตร ๒.๑-๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
หรืองานวิชาการ 
งานบัณฑิตศึกษา 

 
             ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑.๑  มีหลักสูตรเฉพาะ หรือ หลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (ระดับ) 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  
 ๑.  มีระบบและกลไกในการเปิดและปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๒.  มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตในแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔.  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ๕.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้เรียน 
 ๖.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๗.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๘.  มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ  

๕ ข้อแรก 
มีการด าเนินการ ๕-๖ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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๓๔ 

 ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีระบบและกลไก ๒.๑.๑ – ๐๒ ในการเปิดและปิด

หลักสูตร ๒.๑.๑ – ๐๑ ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจากขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
ของกองบริการการศึกษา
http://cid.buu.ac.th/offer/ofercurriculum.pdf 

๒.๑.๑ – ๐๑ 
๒.๑.๑ – ๐๒ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตในแผนการผลิต
บัณฑิต ๒.๑.๑ – ๐๓ ที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผน 

๒.๑.๑ – ๐๓ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ ออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ความส าคัญในการออกแบบประมวล
รายวิชาซึ่งจะเป็นการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การให้นิสิตได้มีอิสระในการก าหนดหัวข้อ
การน าเสนอในรายวิชาที่ตนเองสนใจอย่างเหมาะสม โดยก าหนด
พิจารณาจากประมวลรายวิชา ๒.๑.๑ – ๐๔ 

๒.๑.๑ – ๐๔ 
 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ เช่น Power Point ภาพยนตร์ เป็นต้น โดยก าหนดไว้ใน
ประมวลรายวิชา ๒.๑.๑ – ๐๔ 

๒.๑.๑ – ๐๔ 

ระดับ ๕ คณะ ฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และ
หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยก าหนดไว้
ในประมวลรายวิชา ๒.๑.๑ – ๐๔ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้
น าเสนอความต้องการในขั้นตอนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

๒.๑.๑ – ๐๔ 

ระดับ ๖ คณะ ฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพ
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
เข้าระบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทุกภาคการศึกษา http://assess.buu.ac.th/ 
๒.๑.๑ – ๐๕ 

๒.๑.๑ – ๐๕ 

ระดับ ๗ คณะ ฯ มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 
รุ่นที่ ๑ คร้ังที่ ๑ /๒๕๕๒ วันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ๒.๑.๑ – ๐๖ 

๒.๑.๑ – ๐๖ 

http://cid.buu.ac.th/offer/ofercurriculum.pdf
http://assess.buu.ac.th/
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๓๕ 

 
ระดับ ๘ คณะ ฯ มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก คือ 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๔๖ ๒.๑.๑ – ๐๗ 

๒.๑.๑ – ๐๗ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีหลักสูตรเฉพาะ หรือ หลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับ ๖ ๘ ระดับ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 -  
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรของกองบริการการศึกษา ๒.๑.๑ – ๐๑ http://cid.buu.ac.th/off
er/ofercurriculum.pdf 

๒ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 

๒.๑.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๓ แผนการผลิตบัณฑิต ๒.๑.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๔ ประมวลรายวิชา ๒.๑.๑ – ๐๔ คุณกนกทิพย์  

เรียบเรียง 
๕ ระบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียน 

การสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๒.๑.๑ – ๐๕ http://assess.buu.ac.th/ 

 

http://cid.buu.ac.th/offer/ofercurriculum.pdf
http://cid.buu.ac.th/offer/ofercurriculum.pdf
http://assess.buu.ac.th/
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๓๖ 

 ๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
ท้องถิ่น รุน่ที่ ๑ คร้ังที่ ๑ /๒๕๕๒ วันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๕๒ 

๒.๑.๑ – ๐๖ คุณกนกทิพย์  
เรียบเรียง 

๗ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘   

๒.๑.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒  :  มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 ๑.  มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
 ๒.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทุกหลักสูตร 
 ๓.  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร 
 ๔.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้เรียน 
 ๕.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและ 
อิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร 
 ๖.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ทุกหลักสูตร 
 ๗.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ ๕ ข้อแรก 

มีการด าเนินการ ๕-๖ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีกลไกในการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  
๒.๒ – ๐๑ 
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๓๗ 

 
โดยได้จัดท าคู่มือในแต่ละหลักสูตร ๒.๒ – ๐๑ ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละหลักสูตร โครงสร้าง
หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชา
รับทราบถึงขอบข่ายเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน  

ระดับ ๒ คณะ ฯ ได้ออกแบบการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ ารายวิชาจัดท า
ประมวลรายวิชาทุกวิชา ซึ่งจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวน
สัปดาห์การสอน เน้ือหาที่จะบรรยาย วิธีการจัดการเรียนการสอน 
และวิธีการวัดผลในแต่ละสัปดาห์ โดยคณะ ฯ มีนโยบายให้ใช้
เทคนิควิธีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเปิดโอกาสให้นิสิต
ออกแบบหัวข้ออภิปรายในชั้นเรียนโดยอิสระภายในขอบเขต
เน้ือหาการเรียนอย่างเหมาะสม กรณีศึกษา การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เช่น รายวิชา ๒๑๕๒๒๑ การเมืองการปกครองไทย 
รายวิชา ๒๑๕๔๘๓ รายวิชา ๒๑๖๓๒๕ รายวิชา ๒๑๙๒๒๒ 
รายวิชา ๒๒๔๔๔๔ รายวิชา ๖๗๕๒๕๑ รายวิชา ๒๒๐๔๒๒ 
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล รายวิชา ๒๒๐๑๐๖ 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย และรายวิชา ๒๒๐๓๑๕ 
กฎหมายภาษีอากร ๒.๒ – ๐๒ 

๒.๒ – ๐๒ 
 

ระดับ ๓ คณะ ฯ  ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน
การสอนทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนการสอน
และเอ้ือต่อความเข้าใจของนิสิต โดยการน าเสนอเน้ือหาวิชาโดย
โปรแกรม Power Point วิดีโอ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เช่น รายวิชา 
๒๑๖๒๕๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร รายวิชา 
๒๑๗๓๒๑ รายวิชา ๒๑๙๒๖๒ และรายวิชา ๒๑๕๒๒๑ ๒.๒ – 
๐๓ รายวิชา ๒๒๐๔๒๒ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
รายวิชา ๒๒๐๑๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย และรายวิชา 
๒๒๐๓๑๕ กฎหมายภาษีอากร ๒.๒ – ๐๒ เป็นต้น ทั้งนี้ ยัง
ออกแบบรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Information Technology for Administration) ซึ่งจะท าให้นิสิตมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสาร การจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญในการบริหารองค์การ ซึ่ง
เปน็อีกกิจกรรมหนึ่งในการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  

๒.๒ – ๐๓ 
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๓๘ 

 
ระดับ ๔ คณะ ฯ จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะ

สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน โดยในบางรายวิชามีการ 
จัดสัมมนา หรือไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น รายวิชา 
๒๑๖๒๑๑ หลักรัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชา ๒๑๕๒๔๑ รายวิชา 
๒๑๖๔๕๘ รายวิชา ๒๑๙๓๐๕ รายวิชา ๒๑๘๔๕๖ และรายวิชา 
๖๗๕๒๕๑ รายวิชา ๒๒๐๓๑๓ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ 
ของส านักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง รายวิชา ๒๒๐๑๖๖ 
ศึกษาดูงานการว่าความ ณ ศาลจังหวัดชลบุรี แผนกคดีเยาวชน 
และครอบครัว ๒.๒ – ๐๔ เป็นต้น  

๒.๒ – ๐๔ 
 

ระดับ ๕ คณะ ฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร 
เช่น รายวิชา ๒๑๙๓๕๔ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของไทย รายวิชา ๒๑๕๓๖๒ รายวิชา ๒๑๕๓๒๔ รายวิชา 
๖๗๕๒๕๔ รายวิชา ๒๑๕๓๑๗ รายวิชา ๒๑๙๓๒๔ และ 
ตัวอย่างรายงาน แบบฝึกหัด ที่น ามาประเมินผลการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน ๒.๒ – ๐๕ เป็นต้น 

๒.๒ – ๐๕ 

ระดับ ๖ คณะ ฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพ
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร โดยใช้ระบบ
การประเมินผลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯ 
http://assess.buu.ac.th/  ๒.๒ – ๐๖ 

๒.๒ – ๐๖ 

ระดับ ๗ คณะ ฯ มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนา 
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยมีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรบัปรุงหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๒.๒ – ๐๗  
และค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒.๒ – ๐๘ 

๒.๒ – ๐๗ 
๒.๒ – ๐๘ 
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๓๙ 

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๖ ๗ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้กับคณาจารย์เกี่ยวกับระบบการปรับปรุงวิธี 
การเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตรของคณะ ฯ 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ คู่มือหลักสูตร ๒.๒ – ๐๑ งานวิชาการ หรือ  
งานประกันคุณภาพ 

๒ ประมวลรายวิชาที่มีการออกแบบการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญทุกหลักสูตร 

๒.๒ – ๐๒ งานวิชาการ หรือ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓ ประมวลรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุก
หลักสูตร 

๒.๒ – ๐๓ งานวิชาการ หรือ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ ประมวลรายวิชาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย
ทุกหลักสูตร 

๒.๒ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๕ ประมวลรายวิชาที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียนทุกหลักสูตร 

๒.๒ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๖ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ือง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทุกหลักสูตร http://assess.buu.ac.th/   

๒.๒ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
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๔๐ 

 ๗ ค าสั่งที่ ๐๐๗๖/๒๕๕๒ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

๒.๒ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๘ ค าสั่งที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๓ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ 

๒.๒ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓  :  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
             ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 ๑.  มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 ๒.  มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติได้
จริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร 
 ๓.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนดและไม่ก าหนดในหลักสูตรโดยความ
ร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก 
 ๔.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร 
 ๕.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน  ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ  

๔ ข้อแรก 
มีการด าเนินการ ๔ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ใน

ชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร แต่ในปี
๒.๒ – ๐๗ 
๒.๒ – ๐๘ 
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๔๑ 

 
การศึกษา ๒๕๕๑ คณะ ฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๒.๒ – ๐๗ คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม ๒.๒ – ๐๘ เช่น บันทึกข้อความที่ ศธ 
๐๕๒๘.๓๑/ว ๐๒๕๑ เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิพากษ์  
และปรับปรุงร่างหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๒.๓ – ๐๑  
ทั้งนี้ยังปรับปรุงหลักสูตร ๒ หลักสูตร คือหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)  
โดยทุกหลักสูตรเมื่อจัดท าเสร็จแล้วจะส่งหลักสูตรให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ วิพากษ์ให้
ข้อเสนอแนะ   

๒.๓ – ๐๑ 
 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร โดยมีการเชิญอาจารย์พิเศษ 
๒.๓ – ๐๒ และการจัดสัมมนาวิชาการ ๒.๓ – ๐๓ 

๒.๓ – ๐๒ 
๒.๓ – ๐๓ 

 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีการจัดโครงการกิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนด
และไม่ก าหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือ
หน่วยงานภายนอก โดยการท า MOU กับสถาบันต่าง ๆ หรือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี สถาบันการเรียนรู้
ชุมชนพนัสนิคม ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันวิชาป้องกันประเทศ สวนนงนุช พัทยา 
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF JAWAHARLAL 
NEHRU UNIVERSITY กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานอัยการสูงสุดกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการจัดการ
เรียนร่วม การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม การสัมมนา การ
ประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ โครงการ
เสวนาทางวิชาการหัวข้อ “สิทธิการชุมนุมทางการเมือง : ปัญหา
และทางออกของประเทศไทย โครงการศึกษาดูงานในวิชา
วัฒนธรรมกับการพัฒนาและโครงการต่าง ๆ ที่ศึกษาดูงาน  
เป็นต้น 

๒.๓ – ๐๔ 
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๔๒ 

 
ระดับ ๔ คณะ ฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร เช่น รายวิชา
ที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน นิสิตและอาจารย์ร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒.๓ – ๐๕ รวมทั้ง
โครงการต่าง ๆ ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมก็จะมีการประเมินผล
โครงการเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น โครงการเสวนา 
ทางวิชาการหัวข้อ “สิทธิการชุมนุมทางการเมือง : ปัญหาและ
ทางออกของประเทศไทย มีการติดตามประเมินผลโครงการ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดโครงการต่อไป 
๒.๓ – ๐๖ 

๒.๓ – ๐๕ 
๒.๓ – ๐๖ 

ระดับ ๕ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม 

๓ ๔ ๒  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
คณะ ฯ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 



 

 อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2552\SAR คณะ ปี 2552 - 12 กค 53\9สวนท่ี2ผลการด าเนินงาน 14กค53- คณะ.doc 

๔๓ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ ค าสั่งที่ ๐๐๗๖/๒๕๕๒ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

๒.๒ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๒ ค าสั่งที่ ๐๐๐๑/๒๕๕๓ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ 

๒.๒ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๓ บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๘.๓๑/ว ๐๒๕๑ เร่ือง  
อเชิญเข้าร่วมโครงการวิพากษ์ และปรับปรุงร่าง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

๒.๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ๒.๓ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๕ หนังสือเชิญเป็นวิทยากร ๒.๓ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๖ โครงการกิจกรรมทางการศึกษาโดยความร่วมมือกับ
องค์การหรือหน่วยงานภายนอก MOU  

๒.๓ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๗ แบบประเมินติดตามผลบุคคลภายนอก ๒.๓ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๘ ผลการประเมินโครงการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ 
“สิทธิการชุมนุมทางการเมือง : ปัญหาและทางออก
ของประเทศไทย 

๒.๓ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 
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๔๔ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔  :  จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
> +๑๐% หรือ < -๑๐ % 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

๖ – ๙.๙๙ % และ  
-๖ – (-๙.๙๙)% 

ของเกณฑ์มาตรฐาน 

(-๕.๙๙) -๕.๙๙ % 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าปรับค่าเป็นปริญญาตรีทั้งหมด ๓,๒๐๑.๕๘ ปรับค่าเป็นปริญญาโท
ทั้งหมด ๔๐๓.๕๐ (ข้อมูลจากกองแผนงาน) รวมทั้งสิ้น ๓,๖๐๕.๐๘  ต่อจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 
๓๑.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๓๕๗.๘๐ ดังนั้น จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) เท่ากับ ๑: ๓๕๗.๘๐ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ ๑ คะแนน 
 โดยมีวิธีการค านวณดังนี้ (ปรึกษางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ฯ  
คุณจันทร์พร วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๓) 
  วิธีคิดค านวณ 
 ๑.  FTES ปรับค่าปรับค่าเป็นปริญญาตรีทั้งหมด ๓,๒๐๑.๕๘ ปรบัค่าเป็นปริญญาโททั้งหมด  
๔๐๓.๕๐ (ข้อมูลจากกองแผนงาน) รวมทั้งสิ้น ๓,๖๐๕.๐๘   
 ๒.  น าจ านวน FTES ๓,๖๐๕.๐๘  หารด้วยจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ๓๑.๕๐ เท่ากับ 
๑๑๔.๔๕ 
 ๓.  น าค่า FTES ๑๑๔.๔๕ มาลบกับเกณฑ์มาตรฐานของ  FTES ระดับปริญญาตรีต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า คือ ๑ : ๒๕ เท่ากับ ๘๙.๔๕ 
 ๔.  น าค่าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ ดังนี ้
 ๘๙.๔๕ คูณ ๑๐๐  หาร ๒๕  เท่ากับร้อยละ  ๓๕๗.๘๐  
 ดังนั้น จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง) เท่ากับ  
๑: ๓๕๗.๘๐ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ ๑ คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

๓๕๗.๘๐ ๓๕๗.๘๐ ๑  สูงกว่า
เป้าหมาย 
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๔๕ 

 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมคณาจารย์ให้มีจ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนนิสิตที่มีจ านวน 
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ ค่า FTES ของคณะ ฯ โดยการค านวณของ 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัย ฯ 

๒.๔ – ๐๑ ข้อมูลกองแผนงาน 
และ Common Data 
Set  

๒ ฐานข้อมูลบุคลากร จ านวนอาจารย์ประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) 
 

๒.๔ – ๐๒ ส่วนน า 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕  :  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
        ต่ออาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่าง 
ร้อยละ ๑-๓๙  
หรือ  
วุฒิ ปริญญาเอกอยู่ระหว่าง
ร้อยละ ๔๐-๕๙ แต่ วุฒิ
ปริญญาตรี มากกว่าร้อยละ ๕  

๑. วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่าง ร้อยละ ๔๐-๕๙ 
และ  
๒. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับหรือ น้อยกว่าร้อยละ ๕  
หรือ  
๑. วุฒิปริญญาเอกมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ ๖๐ 
และ  

๑. วุฒิปริญญาเอก
มากกว่า หรือเท่ากับ
ร้อยละ ๖๐ และ  
๒. วุฒิปริญญาตรี
เท่ากับหรือ น้อยกว่า
ร้อยละ ๕  
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๔๖ 

 
๒. วุฒิปริญญาตรีมากกว่า ร้อยละ ๕  

 
ผลการด าเนินงาน : 
 อาจารย์วุฒิปริญญาเอก มีจ านวน ๑๐ คน เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ๓๓.๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๕ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ ๑ คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 
๒๙.๘๕ 

ร้อยละ ๒๙.๘๕ ๑  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ มีนโยบายและวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาส
ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทุกคน 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ ฐานข้อมูลบุคลากร จ านวนอาจารย์ประจ า (ทั้งหมด) 
 

๒.๔ – ๐๒ ส่วนน า 
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๔๗ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๖  :  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
           รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่าง  
ร้อยละ ๑ – ๔๔  
หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยู่ ระหว่าง
ร้อยละ ๔๕ - ๖๙  
แต่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ.  
ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ ๓๐  

๑. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู่
ระหว่าง ร้อยละ ๔๕ – ๖๙ และ  
๒. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไปเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ ๓๐  
หรือ  
๑. ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ ๗๐ และ  
๒. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไปน้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๐  

๑. ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันมากกว่า 
หรือเท่ากับ ร้อยละ 
๗๐ และ  
๒. ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับ รศ. ขึ้นไป
เท่ากับหรือมากกว่า 
ร้อยละ ๓๐  

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. ๔ คน (ผศ.ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์  ผศ.ดร.นพรัฐพล  ศรีบุญนาค  
ผศ.ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์  ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร)  รศ. ๒ คน (รศ.ชนะ  ประณมศรี  รศ.ดร. 
สุพจน ์ บุญวิเศษ) รวมทั้งสิ้น ๖ คน เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คือ ๓๓.๕ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๗.๙๑ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ ๑ คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 
๑๗.๙๑ 

ร้อยละ ๑๗.๙๑ ๑  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
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๔๘ 

 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้ท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการให้มากขึ้น โดยสนับสนุนทุนการท าผลงานทางวิชาการซึ่งพิจารณาควบคู่กับภาระงานสอน 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ ฐานข้อมูลบุคลากร จ านวนอาจารย์ประจ า (ทั้งหมด) 
 

๒.๔ – ๐๒ ส่วนน า 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๗  :  มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 ๑.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร  

 ๒.  มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 ๓.  มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 ๔.  มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 ๕.  มีการด าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย  
๔ ข้อแรก 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ ใช้คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

บูรพาซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือศึกษาจากเว็บไซตม์หาวิทยาลัย
บูรพา เร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพ ๒.๗ – ๐๑ 

๒.๗ – ๐๑ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของ

๒.๗ – ๐๒ 
๒.๗ – ๐๓ 
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๔๙ 

 
จดหมายเวียน การจัดท าแผ่นป้ายจรรยาบรรณวิชาชีพขนาดใหญ่
ติดระหว่างทางเดินในคณะ ฯ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะ ฯ 
๒.๗ – ๐๒ และมีคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๗๗/๒๕๕๒ วันที่  
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒.๗ – ๐๓   

 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี
การประชุมภาควิชานิติศาสตร์เกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์โดยระบุอยู่ในรายงานการ
ประชุมกรรมการก ากับจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และรายงานการประชุม
ภาควิชานิติศาสตร์ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓  

๒.๗ – ๐๔ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ได้เน้นย้ าให้คณาจารย์ยึดถือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ถ้าผู้ใดไม่ด าเนินการตามจรรยาบรรณจะถูก
ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ 

๒.๗ – ๐๔ 

ระดับ ๕ คณะ ฯ มีการด าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไข
การกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ฯ 

๒.๗ – ๐๔ 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

๕ ๕ ๓ สูงกว่า
เป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะฯ จะด าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในภาพรวมของคณะ ฯ และแจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับทราบและยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่าง
ทั่วถึงและต่อเน่ือง 
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๕๐ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
บูรพา 

๒.๗ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒ ป้ายจรรยาบรรณวิชาชีพขนาดใหญ่ติดระหว่าง
ทางเดินในคณะ ฯ และเว็บไซต์คณะ ฯ 

๒.๗ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓ คณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๗๗/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

๒.๗ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์  

๔ รายงานการประชุมกรรมการก ากับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ และรายงานการประชุมภาควิชา
นิติศาสตร์ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒.๗ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๘  :  มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
             การสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 ๑.  มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ๒.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ  
ในด้านการเรียนการสอน 
 ๓.  มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 ๔.  มีผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงาน 
การวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 ๕.  มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อ มีการด าเนินการ ๓-๔ ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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๕๑ 

 ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ ด้านความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
โดยมีแผนการด าเนินงาน (Action Plan ปีงบประมาณ ๒๕๕๒) 
เพื่อพัฒนาบุคลากร ๒.๘ – ๐๑ มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา 
เร่ือง การยกระดับมาตรฐานงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ และรายงานการประชุมภาควิชา
นิติศาสตร์ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๒.๘ – ๐๒ 

๒.๘ – ๐๑ 
๒.๘ – ๐๒ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุ้นให้อาจารย์คิดค้น
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเรียนการสอนโดยการ 
ประกาศให้ทุนการวิจัยภายในคณะ ฯ และมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ๒.๘ – ๐๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม 
การวิจัย ฯ ๒.๘ – ๐๔ 

๒.๘ – ๐๓ 
๒.๘ – ๐๔ 

 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในคณะ ฯ  
โดยแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในคณะ ฯ มีงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ฯ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมี
ประกาศให้ทุนการวิจัยภายในคณะ ฯ ๒.๘ – ๐๕ และตัวเล่ม
งบประมาณ ฯ ๒.๘ – ๐๖ 

๒.๘ – ๐๕ 
๒.๘ – ๐๖ 

 

ระดับ ๔ ยังไม่ได้ด าเนินการ ๔.๓-๐๑ 
ระดับ ๕ คณะ ฯ มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตามค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ ๐๒๐๒/๒๕๕๑ คณะกรรมการเครือข่ายความ
ร่วมมือการวิจัยระดับกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์  
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ๒.๘ – ๐๘ 

๒.๘ – ๐๗ 
๒.๘ – ๐๘ 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกสนับสนุน 
ให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัย 

๔ ๑ , ๒ , ๓ , ๕ ๒  สูงกว่า
เป้าหมาย 
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๕๒ 

 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นไปตาม  

       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณของคณะ ฯ เพื่อให้คณาจารย์ท าวิจัย ตลอดจน 
หาแหล่งงบประมาณเกี่ยวกับทุนวิจัยภายนอกมาสนับสนุนคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง และต้องมีงานวิจัย
บางส่วนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้ต้องจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ 
ผลงานการวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับคณาจารย์ บุคลากรของคณะ ฯ และผู้ที่สนใจ และที่ส าคัญต้องสร้างเครือข่ายวิจัยด้าน
นวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง 
ข้อมูลทางการวิจัยและเสริมสร้างก าลังใจให้คณาจารย์ด้วย  
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ แผนพัฒนาบุคลากร ๒.๘ – ๐๑ งานนโยบายและแผน 
๒ โครงการอบรมสัมมนา เร่ือง การยกระดับมาตรฐาน

งานวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 

๒.๘ – ๐๒ งานนโยบายและแผน 

๓ ค าสั่งที่ ๐๐๘๕/๒๕๕๒ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการวิจัยภาครัฐศาสตร์ วันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๒ 

๒.๘ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ บันทึกที่ ศธ ๐๕๒๘.๓๑/๐๖๐๔ เร่ือง ส่งรายชื่อ 
ผู้รับผิดชอบประสานงานการส่งเสริมการวิจัย  
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่  

๒.๘ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๕ ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เร่ือง การ 
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะ ฯ 
งบประมาณปี ๒๕๕๓ คร้ังที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ 

๒.๘ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
หรือเว็บไซต์คณะ ฯ 
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๕๓ 

 ๒๕๕๓ 
และประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เร่ือง 
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ 
งบประมาณปี ๒๕๕๒ คร้ังที่ ๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ 

http://www.polsci-
law.buu.ac.th/news.ph
p?content_id=
๒๘๐&category_id=-
๒๐๒ และ 
http://www.polsci-
law.buu.ac.th/news.ph
p?content_id=
๑๗๔&category_id=-
๒๐๒ 

๖ เล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒  

๒.๘ – ๐๖ งานการเงินและบัญชี 

๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่
นวัตกรรมและการบริการสาธารณะขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางและภาคตะวันออก 
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หอประชุมธ ารง บัวศรี  
ชั้น ๒ 

๒.๘ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๘ ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ ๐๒๐๒/
๒๕๕๑ คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการ
วิจัยระดับกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๒.๘ – ๐๘  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๙  :  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ 
            ภายใน ๑ ปี  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
ร้อยละ ๑ - ร้อยละ ๕๙ ร้อยละ ๖๐ – ร้อยละ ๗๙ มากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ ๘๐ 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จ านวน ๖๐๖ คน  
(นับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามในเร่ืองนั้น ๆ) และบัณฑิตที่ได้งานท าจ านวน ๓๙๗ คน คิดเป็น 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?content_id=280&category_id=-202
http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?content_id=280&category_id=-202
http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?content_id=280&category_id=-202
http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?content_id=280&category_id=-202
http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?content_id=280&category_id=-202
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๕๔ 

 ร้อยละ ๖๕.๕๑ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ ๒ คะแนน 
 โดยมีการคิดค านวณดังนี้ 
 ๑.  จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จ านวน ๖๐๖ คน  
(นับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามในเร่ืองนั้น ๆ) 
 ๒.  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน ๓๙๗ คน 
 ๓.  คิดเป็นร้อยละดังนี้ ๓๙๗ คูณ ๑๐๐ หาร ๖๐๖ เท่ากับร้อยละ ๖๕.๕๑ 
 

ที่ รายการ 
ปกติ พิเศษ ต่อเนื่อง 

รวม การบริหาร 
ทั่วไป 

การบริหาร 
ทั่วไป 

การปกครอง 
ท้องถิ่น 

รัฐศาสตร์ 
การบริหาร 
ทั่วไป 

นิติศาสตร์ 

๑ บัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานท าและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

๒๘ ๕๐ ๑๕๐ ๒๗ ๑๐๐ ๔๒ ๓๙๗ 

๒ บัณฑิตทีต่อบ 
แบบสอบถาม 

๔๙ ๑๓๒ ๑๕๖ ๗๙ ๑๔๑ ๔๙ ๖๐๖ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี 

๓๙.๖๘ ๖๕.๕๑ ๒  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตต้องจัดโครงการแนะแนวในการหางานท าก่อนส าเร็จการศึกษา  
และพยายามหาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมารองรับบัณฑิตที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 
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๕๕ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๒.๙ – ๐๑ ข้อมูลจากกองแผนงาน 
๒ จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า ตามเอกสารผลการส ารวจ

ภาวะการหางานท าของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา ๒๕๕๑ 

๒.๙ – ๐๒ ข้อมูลจากกองแผนงาน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑๐  :  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
ร้อยละ ๑-ร้อยละ ๗๔ ได้รับ
เงินเดือน เท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ 
ก.พ. 

ร้อยละ ๗๕–ร้อยละ ๙๙ ได้รับ
เงินเดือน เท่ากับหรือสูงกว่า 
เกณฑ์ ก.พ. 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
เงินเดือน เท่ากับหรือ 
สูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จ านวน ๓๙๗ คน  
และบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน ๓๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๖ เมื่อเทียบ 
กับเกณฑ์แล้วได้ ๒ คะแนน 
 เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์  ๗,๙๔๐ บาท (ข้อมูลจากกองเจ้าหน้าที่ และ อ.ประสิทธิ์   
พงษ์เรืองพันธ์) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

๓๕.๑๒ ๘๐.๘๖ ๒  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
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๕๖ 

 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรแนะน าให้นิสิตพยายามหาความรู้พิเศษเพิ่มเติม เช่น ภาษาต่างประเทศ ความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญเพื่อสร้างมูลค่าให้กับตัวเอง ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้นายจ้างพิจารณาเป็น 
กรณีพิเศษ โดยจะสามารถต่อรองเงินเดือนให้สูงกว่าเกณฑ์ได้ 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๒.๙ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๒ จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า ตามเอกสารผลการส ารวจ

ภาวการณ์หางานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
๒.๙ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑๑  :  ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน  
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๑-๒.๔๙ 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน  
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๒.๕๐–๓.๔๙ 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๐ 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ใช้ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต จาก 
กองแผนงาน โดยมีค่าเฉลี่ยด้านความเหมาะสมในด้านความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ ๔.๐๔ รองลงมาด้านความเหมาะสมด้านการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ
องค์การ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๒ ส่วนค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ๓.๘๙ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้  
๓ คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

๓.๗๑ ๓.๘๙ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
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๕๗ 

 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ จะเน้นให้คณาจารย์อบรมสั่งสอนนิสิตให้กล้าแสดงออกถึงความเสียสละและความเอ้ือ
อาทรต่อเพื่อนร่วมงานและคนทั่วไปอย่างเหมาะสม เนื่องจากในด้านดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ๓.๗๓ 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ เอกสารผลการส ารวจความคิดเห็นของนายจ้างต่อ
การปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ กองแผนงาน (พฤษภาคม 
๒๕๕๓) 

๒.๑๑ – ๐๑ ข้อมูลจากกองแผนงาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑๒  :  ร้อยละของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ ๕ ป ีที่ผ่านมา 
            ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม  
            จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ 
            หรือนานาชาติ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
ร้อยละ ๐.๐๐๓ –  
ร้อยละ ๐.๐๑๕ 

ร้อยละ ๐.๐๑๖ –  
ร้อยละ ๐.๐๒๙ 

๑. มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๐.๐๓๐ และ 
๒. นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๖๐ 
หมายเหตุ กรณีได้ตามข้อ ๑ แต่ไม่ได้ข้อ ๒ ถือว่า 
ได้คะแนน ๒ 
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๕๘ 

 ผลการด าเนินงาน : 
 นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านกีฬาและสุขภาพ และด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับชาติและนานาชาต ิ
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ เมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ  
๕ ปี ที่ผ่านมา มีจ านวน ๗,๕๕๕ คน  
 จ านวนนิสิต 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๑  ๓,๑๑๗ คน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๔,๔๓๘ คน 
 รวมทั้งสิ้น  ๗,๕๕๕ คน 
 จ านวนนิสิตที่ได้รบัรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ ๒ คะแนน 
    

ชื่อนิสิต รางวัล กิจกรรม/ สถานที ่ วันที ่
ภาควิชารัฐศาสตร์    
ด้านวิชาการและวิชาชีพ    
๑. นายยงยุทธ  ประโพธิทานัง 
๒. นายอ าพล โนวุฒิ 
๓. นายสุทธิรักษ์ บุญหนุน 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การตอบปัญหารัฐศาสตร์  
งานสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที ่๕  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๙ พ.ย. ๒๕๕๑ 

๑.  นายวีรยุทธ์  เอกอนงค์   
๒.  นายวุฒิศักดิ์  หร่ายมณี   
๓.  นางสาวสุวัชรา  สุเมฆะกุล   

รางวัลชนะเลิศ 
 
 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
โครงการสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที ่๖
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตองครักษ์ 

๖-๘ พ.ย. ๒๕๕๒ 

๑.  นายวีรยุทธ์  เอกอนงค ์  
๒.  นายปิยะภพ  มะหะมัด   
๓.  นางสาววิจิตรา  ทับขัน   

รางวัลชนะเลิศ 
 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๒) มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

๑ ธ.ค. ๒๕๕๒  

ภาควิชานิติศาสตร์    
๑. นายเฉลิมพล  อินทรสิงห์   
๒. นายเอกชัย  หรุ่นโพธิ์  
๓. นางสาวเจนจิรา  สมัครนิล   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการต่อสู้คดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลจ าลอง เนื่องในงานจุฬา ฯ 
วิชาการ ๒๕๕๑ ใน ณ คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๙ พ.ย. ๒๕๕๑ 

๑. นางสาวชลธิดา บุตรชน  
๒. นางสาวอรพรรณ ตะกรุดทอง 

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
แรงงาน ศาลแรงงานกลางเนื่องใน
วันรพี ประจ าปี ๒๕๕๒ 

๗ ส.ค. ๒๕๕๒ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม    
๑. นางสุรินทร์  นาคด ี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครอง
ท้องถิ่น 

ประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบ
คนดีศรีแผ่นดิน  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

๒๐ ก.ย.๒๕๕๑ 
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๕๙ 

 ๒. นางสุรินทร์  นาคดี 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครอง
ท้องถิ่น 

สตรีนักพัฒนาสังคมดีเด่น
จังหวัดสมุทรปราการ 

วันสตรีสากล   ๕  ม.ีค.  ๒๕๕๒ 

๓. นายเกรียงไกร  กางก าจัด  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป (๔ ปี)   

ประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบ 
คนดีศรีแผ่นดิน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

๒๐ ก.ย.๒๕๕๑ 

๔. นายพงศกร  เอมเขียน  
หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)    

ประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบ
คนดีศรีแผ่นดิน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

๒๐ ก.ย.๒๕๕๑ 

ด้านกีฬาและสุขภาพ    
๑. นายปรีดา  ม่วงมี  (น่าน) นิสิตสอบได้และขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ตัดสินบาสเกตบอลระดับ
โลก  

(สมาพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ 
:FIBA) 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๖-๑๗ มี.ค. ๒๕๕๓ 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม    
๑. นายโกวิท  กว้างเคน  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป (๔ ปี)   

รางวัลชนะเลิศ 
ดาวรุ่งลูกทุ่งไทยแลนด์ ๒   

งานมหานคร อวอร์ด ก.พ. 2550 

ด้านสิ่งแวดล้อม    
๑. นายเฉลิมพล อินทรสิงห ์
๒. นายเอกชัย หรุ่นโพธิ์ 
๓. น.ส.เจนจิรา  สมคัรนิล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันต่อสู้คดีสิ่งแวดล้อมใน
ศาลจ าลอง 

๒๙ พ.ย. ๒๕๕๑ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวับ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละของนิสิตปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าที่ส าเร็จ
การศึกษาในรอบ ๕ ป ีที่ผ่านมาทีไ่ด้รับ 
การประกาศเกียรตคิุณยกย่องในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน
ส่ิงแวดล้อมในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ
ร้อยละ 
๐.๐๖ 

๐.๓๐ ๒  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 

 คณะ ฯ ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเลือกแผนการเรียนที่ท า
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบรูพาที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า จัดการเรียนรู้และ
การวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
 
 
 



 

 อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2552\SAR คณะ ปี 2552 - 12 กค 53\9สวนท่ี2ผลการด าเนินงาน 14กค53- คณะ.doc 

๖๐ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลกัฐาน 

๑ การตอบปัญหารัฐศาสตร์ งานสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๕  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

๒.๑๒-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการสิงห์สัมพันธ์ 
ครั้งที่ ๖มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ 

๒.๑๒-๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐  
(พ.ศ. ๒๕๕๒) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

๒.๑๒-๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๕ การแข่งขันการต่อสู้คดีสิ่งแวดล้อมในศาลจ าลอง เนื่องใน
งานจุฬา ฯ วิชาการ ๒๕๕๑ ใน ณ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒.๑๒-๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๖ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน ศาลแรงงานกลาง
เนื่องในวันรพี ประจ าปี ๒๕๕๒ 

๒.๑๒-๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์ ๒.๑๒-๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๘ วันสตรีสากล   ๒.๑๒-๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์ ๒.๑๒-๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์ ๒.๑๒-๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๑ สมาพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ :FIBA 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.๑๒-๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชานิติศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑๓  :  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา 
             วิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะสถาบันที่เน้น 
             การผลิตบัณฑิตและวิจัย)  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
ร้อยละ ๕๐ – ร้อยละ ๖๙ ร้อยละ ๗๐ – ร้อยละ ๘๙ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ 
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๖๑ 

 ผลการด าเนินงาน  : 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน  
๑๕ คน และท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ เมื่อเทียบกับ 
เกณฑ์แล้วได้ ๐ คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

๕๐ ๔๐ ๐  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเลือกท าวิทยานิพนธ์ และให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ เอกสารสรุป วันรับรองหลักสูตร วันอนุมัติหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒.๑-๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๒.๑-๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
องค์ประกอบท่ี  ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑  :  มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 ๑.  มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตปีที่ ๑  
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๖๒ 

  ๒.  มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต  
 ๓.  มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต  
 ๔.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต  
 ๕.  มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า  
 ๖.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า  
 ๗.  มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง ๕ เร่ืองข้างต้นเป็นประจ าทุกปี  
 ๘.  น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิต  
และศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ ๗ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๗ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ ได้ส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตปีที่ ๑ ใน 

งานวันปฐมนิเทศนิสิต วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยแจก 
แบบส ารวจให้กับนิสิต ๓.๑-๐๑ จ านวน ๔๙๓ คน และมีการ
ประมวลผลและสรุปโครงการส ารวจสภาพนิสิตใหม่ ๓.๑-๐๒ 

๓.๑-๐๑ 
๓.๑-๐๒ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต โดยสนับสนุนให้นิสิตศึกษา 
ค้นคว้าเอกสารวิชาการในรายวิชาต่าง ๆ ของห้องสมุดคณะ ฯ 
ค าสั่งแต่งต้ังหัวหน้าห้องสมุด ๓.๑-๐๓ ส านักหอสมุด และ 
ส านักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ฯ ๓.๑-๐๔ 

๓.๑-๐๓ 
๓.๑-๐๔ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นิสิต โดยใช้การบริการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย ฯ เป็น 
ส่วนใหญ่ เช่น หอพัก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา รถ
สวัสดิการ สนามกีฬา สวนนันทนาการ และจุดบริการน้ าดื่ม  
๓.๑-๐๕ เป็นต้น  

๓.๑-๐๕ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ๓.๑ – ๐๖ คณะกรรมการ
กิจการนิสิต ๓.๑ – ๐๗ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ๓.๑-๐๘ นักกิจการ
นิสิต นักวิชาการศึกษา ๓.๑ – ๐๙ ที่คอยบริการให้ค าปรึกษาทั้ง
เร่ืองวิชาการ ทุนการศึกษา งานด้านกิจการนิสิต และการก าหนด  

๓.๑ – ๐๖ 
๓.๑ – ๐๗ 
๓.๑ – ๐๗ 
๓.๑ – ๐๘ 
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๖๓ 

 
Office Hour เพื่อให้นิสิตรับค าปรึกษาจากคณาจารย์ทุกท่าน  
๓.๑ – ๑๐   

๓.๑-๐๙ 
๓.๑-๑๐ 

ระดับ ๕ คณะ ฯ มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและ 
ศิษย์เก่า โดยการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดคณะ ฯ และเว็บไซต์ 
ของคณะ ฯ จดหมายข่าว ๓.๑ – ๑๑ 

๓.๑ – ๑๑ 

ระดับ ๖ คณะ ฯ มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสใน
การท างานภายหลังจบการศึกษา โครงการนิเทศนิสิตรายวิชาฝึก
ภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น สาขา
รัฐศาสตรบัณฑิต ๓.๑ – ๑๒ โครงการเตรียมความพร้อมสู่เนติ
บัณฑิตไทย โครงการปัจฉิมนิเทศ การส่งตัวนิสิตเข้ารับการฝึกงาน
๓.๑ – ๑๓ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า  

๓.๑ – ๑๒ 
๓.๑ – ๑๓ 

ระดับ ๗ คณะ ฯ ประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง ๕ เร่ือง ข้างต้น 
เป็นประจ า ๓.๑-๑๔ 

๓.๑ – ๑๔ 

ระดับ ๘ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า  ๕ ๗ ๒  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิต 
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๖๔ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ แบบส ารวจสภาพนิสิตใหม่  ๓.๑-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๒ แบบวิเคราะห์ประมวลผลและสรุปโครงการส ารวจ
สภาพนิสิตใหม่  

๓.๑-๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓ ค าสั่งแต่งต้ังหัวหน้าห้องสมุด ๓.๑-๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ ภาพห้องสมุดคณะ ฯ ส านักหอสมุด และส านัก
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ฯ 

๓.๑-๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๕ ภาพหอพัก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
รถสวัสดิการ สนามกีฬา สวนนันทนาการ  
และจุดบริการน้ าดื่ม 

๓.๑-๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๖ ค าสั่งที่ ๓๑๗๗/๒๕๕๑ แต่งตั้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิต 

๓.๑ – ๐๖ 
 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๗ ค าสั่งที่ ๐๐๓๔/๒๕๕๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการ 
ฝ่ายกิจการนิสิตประจ าคณะ ฯ 

๓.๑-๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๘ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ๓.๑ – ๐๘ 
 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๙ งานกิจการนิสิต ๓.๑-๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๐ แบบให้ค าปรึกษานิสิต คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

๓.๑ – ๑๐ 
 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๑ บอร์ดคณะ ฯ และเว็บไซต์ของคณะ ฯ จดหมายข่าว ๓.๑-๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๒ โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสใน 
การท างานภายหลังจบการศึกษา และโครงการนิเทศ
นิสิตรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครองและ
การบริหารงานท้องถิ่น สาขารัฐศาสตรบัณฑิต 
 

๓.๑ – ๑๒ 
 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
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 ๑๓ โครงการเตรียมความพร้อมสู่เนติบัณฑิตไทย 
โครงการปัจฉิมนิเทศ การส่งตัวนิสิตเข้ารับ 
การฝึกงาน 

๓.๑-๑๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๑๔ แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง ๕ ๓.๑-๑๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๒  :  มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
            ที่พึงประสงค์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 ๑.  มีการจัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ๒.  มีการส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และองค์การนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบ 
ทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการใน ๕ ประเภท ดังนี้ 
      -   กิจกรรมวิชาการ 
      -   กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
      -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
      -   กิจกรรมนันทนาการ 
      -   กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 ๓.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะ ฯ และ
องค์การนิสิตทุกสิ้นปีการศึกษา 
 ๔.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ จัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และคุณลักษณะ 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) ๓.๒-๐๑ โดยมีแนวทางต่อไปนี้ 

๓.๒ – ๐๑ 
๓.๒-๐๒ 
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๖๖ 

 
  คณะ ฯ ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตจัด  
โครงการ ๓.๒-๐๒ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะตามบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
๑. ความรู้ 
  ๑.๑ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน งานวันรพีประจ าปี 
๒๕๕๒ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๒ ณ ศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 
  ๑.๒ โครงการสิงห์สัมพันธ์ วันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
  ๑.๓ โครงการตอบปัญหาทางวิชาการในโครงการประชุมวิชาการ  
เสนอผลงานทางวิชาการและแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๓ พ.ย. – ๓ ธ.ค. 
๒๕๕๒ ๓.๒-๐๒ 
๒. ทักษะความคิด 
  ๒.๑ โครงการ “ฝึกอบรม สัมมนานิสิตนักกิจกรรม” วันที่ ๒๙-
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
  ๒.๒ โครงการแนะแนวทางวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
๓. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๓.๑ โครงการกิจกรรมกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ 
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และกีฬาสิงห์ครามอาวุโส  
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๔. ทักษะวิเคราะห์และการสื่อสาร 
  ๔.๑ คณะ ฯ ส่งเสริมให้รุ่นพี่มีการเตรียมพร้อมในการรับน้อง  
๕. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๕.๑ โครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ 
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังที่ ๔ วันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๓  

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีการส่งเสริมสโมสรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทุก
ประเภท โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการใน ๕ ประเภท ๓.๒-๐๓ 
ดังนี้ 
   -   กิจกรรมวิชาการ  
๑.  โครงการสิงห์สัมพันธ์ (ตอบปัญหาวิชาการ) วันที่ ๖-๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
๒.โครงการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ชิงแชมป์ 
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ (การแข่งขันการตอบปัญหา)  

๓.๒-๐๓ 
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๖๗ 

 
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
๓. โครงการกฤษฎีกาสัญจร วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
๔. โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒  
๕ งานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สิทธิการชุมนุมทางการเมือง : 
ปัญหาและทางออกของประเทศไทย” ในโครงการเทิดพระเกียรติ
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๒  
๖. การส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่อง 
ในวันรพีที่ศาลแรงงานกลาง และคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๒  
๗. โครงการ “วิชาการจากพี่สู่น้อง” วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน –  
๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ 
๘. โครงการเตรียมความพร้อมสู่เนติบัณฑิต วันที่ ๑๔ มกราคม 
๒๕๕๓  
๙. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เร่ือง “ภารกิจต่าง ๆ ของ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง” วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓  
๑๐. การส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา “วันทนายความ 
๕๓” วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  
๑๑. โครงการอบรมกฎหมายจราจร วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓   
       -กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
๑. โครงการแข่งขันกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ ๖ 
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
๒. โครงการสิงห์สัมพันธ์ คร้ังที่ ๖ วันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
๓. โครงการสิงห์ครามอาวุโส วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๔. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์สามสถาบัน  
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
๕. นิสิตสอบได้และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินบาสเกตบอลระดับ
โลก (สมาพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ :FIBA) วันที่ ๑๖-๑๗ 
มีนาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
       -กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ (ของคณะ) 
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๖๘ 

 
๒.โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕-๑๗ 
มกราคม ๒๕๕๓ (ของภาครัฐ) 
๓. โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน  วันที่  ๒๑-๒๓ ส.ค. ๒๕๕๒  
๔. โครงการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓  
๕. โครงการประชุมองค์กรความร่วมมือนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์
แห่งประเทศไทย วันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๓  
     -กิจกรรมนันทนาการ 
๑. โครงการแข่งขันกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ ๖ 
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (๒,๘๓๐  คน) 
๒. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการสิงห์สัมพันธ์  
คร้ังที่ ๖ วันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
๓. โครงการสิงห์ครามอาวุโส วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๔. กิจกรรมพี่รับน้องประชุมเชียร์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  วันที่ ๘ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
๕. งานราตรีรพีบูรพาในโครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒  
๖. โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน  วันที่ ๒๑-๒๓ ส.ค. ๒๕๕๒  
๗. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์สามสถาบัน  
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒   
๘. โครงการ “ฝึกอบรม สัมมนานิสิตนักกิจกรรม” วันที่ ๒๙-๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 
๙. โครงการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์ประจ าคณะ ฯ  
        -กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๑. โครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าปี ๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
๒. ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีโลก คร้ังที่ ๑๖  
วันที่ ๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
๓. พิธีต้อนรับนิสิตน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ วันที่ ๑๔ ส.ค. 
๒๕๕๒  
๔. การร าถวายพระพรในงานราตรีรพีบูรพา โครงการ
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒ 
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๖๙ 

 
๕. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ลอยกระทง ครั้งที่ ๑๘ 
วันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมเป็นผู้ประเมินผลและจัดท ารายงานให้คณะ ฯ รับทราบ  

๓.๒-๐๔ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อการจัดท ากิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
เป็นผู้น าผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการส่งเสริมกิจการ
นิสิตในกรณีที่เป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง ดังรายงานการ
ประชุมภาควิชานิติศาสตร์ คร้ังที่ ๔ /๒๕๕๓  และ ๕/๒๕๕๓ 

๓.๒-๐๕ 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๒ ระดับ ๔ ระดับ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 เน่ืองจากนิสิตจัดท าโครงการจ านวนมาก การติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมเป็น
เร่ืองส าคัญ จึงต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่การวางแผน การจัดท า
โครงการ การประเมินผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการอย่างต่อเน่ืองเป็นกระบวนการ
และมีรูปแบบที่ชัดเจน พร้อมทั้งให้รุ่นพี่สอนหรือบอกต่อรุ่นน้องให้ด าเนินการตามรูปแบบที่คณะ ฯ 
ก าหนดเป็นแนวทาง 
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๗๐ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ โครงการ TQF ๓.๒-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒ ๑. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน งานวัน
รพีประจ าปี ๒๕๕๒ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๒   
๒ โครงการสิงห์สัมพันธ์ วันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒  
๓. โครงการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๓ 
พ.ย. – ๓ ธ.ค. ๒๕๕๒ ๓.๒-๐๒ 
๔. โครงการ “ฝึกอบรม สัมมนานิสิตนักกิจกรรม” 
วันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๕. โครงการแนะแนวทางวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
๖. โครงการกิจกรรมกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สัมพันธ์ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และกีฬา
สิงห์ครามอาวุโส วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๗. คณะ ฯ ส่งเสริมให้รุ่นพี่มีการเตรียมพร้อมในการ
รับน้อง  
๘. โครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม ได้แก่ ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังที่ ๔ 
วันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๕๒ 

๓.๒-๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๓ ๑. โครงการสิงห์สัมพันธ์ (ตอบปัญหาวิชาการ)  
วันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๕๒  
๒. โครงการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ (การแข่งขันการ
ตอบปัญหา) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
๓. โครงการกฤษฎีกาสัญจร วันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ 
๔. โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรีนิติศาสตร
บัณฑิต (๔ ปี) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒  

๓.๒-๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 
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 ๕ งานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สิทธิการชุมนุมทาง
การเมือง : ปัญหาและทางออกของประเทศไทย” ใน
โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๒  
๖. การส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายเน่ืองในวันรพีที่ศาลแรงงานกลาง  
และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๒  
๗. โครงการ “วิชาการจากพี่สู่น้อง” วันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน – ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๕๓ 
๘. โครงการเตรียมความพร้อมสู่เนติบัณฑิต  
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓  
๙. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เร่ือง “ภารกิจ
ต่าง ๆ ของส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง” 
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓  
๑๐. การส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา  
“วันทนายความ ๕๓” วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  
๑๑. โครงการแข่งขันกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สัมพันธ์ คร้ังที่ ๖ วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
๑๒. โครงการสิงห์ครามอาวุโส วันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๓ 
๑๓. โครงการอบรมกฎหมายจราจร วันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๓   
๑๔. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์ 
สามสถาบัน วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
๑๕. โครงการ “ฝึกอบรม สัมมนานิสิตนักกิจกรรม” 
วันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๑๖. นิสิตสอบได้และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสิน
บาสเกตบอลระดับโลก (สมาพันธ์บาสเกตบอล
นานาชาติ :FIBA) วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๗. โครงการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมใจ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ ๓ กันยายน ๕๒  
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 (ของคณะ) 
๑๘.โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน คร้ังที่ ๔  
วันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ (ของภาครัฐ) 
๑๙. โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน วันที ่ 
๒๑-๒๓ ส.ค. ๒๕๕๒  
๒๐. โครงการประชุมองค์กรความร่วมมือนิสิต
นักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่  
๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๓  
๒๑. กิจกรรมพี่รับน้องประชุมเชียร์ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  วันที่ ๘ มิถุนายน –  
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
๒๒. งานราตรีรพีบูรพาในโครงการเทิดพระเกียรติ
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒  
๒๓. โครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๒ วันที่  
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
๒๔. ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีโลก  
คร้ังที่ ๑๖ วันที่ ๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 
๒๕. พิธีต้อนรับนิสิตน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ  
วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๒  
๒๖. การร าถวายพระพรในงานราตรีรพีบูรพา 
โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒ 
๒๗. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ลอยกระทง  
คร้ังที่ ๑๘ วันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ 

๔ เอกสารประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนานิสิต 

๓.๒-๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๕ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ คร้ังที่ ๔ /
๒๕๕๓  และ ๕/๒๕๕๓ 

๓.๒-๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 
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 องค์ประกอบท่ี  ๔  การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑  :  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
 ๑.  มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
 ๒.  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  

 ๓.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ๔.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
 ๕.  มีระบบสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 ๖.  มีระบบและกลไกส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชน
และภาคอุตสาหกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อ มีการด าเนินการ ๓–๔ ข้อ มีการด าเนินการอย่างน้อย ๕ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย ค าสั่งที่ ๐๐๕๒/๒๕๕๒ วันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๕๒ และค าสั่งที่ ๐๐๓๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ 
๔.๑-๐๑ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการวิจัยบรรลุเป้าหมายตาม
แผนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๔.๑ – ๐๒ และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  

๔.๑ – ๐๑ 
๔.๑-๐๒ 

 

ระดับ ๒ คณะ ฯ จัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  
โดยใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัย ๔.๑ – ๐๓  ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เช่น ช่ือผู้วิจัย 
ชื่อเรื่องวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน ฯลฯ  

๔.๑ – ๐๓ 
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๗๔ 

 
ระดับ ๓ คณะ ฯ ได้ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการผลิตผลงาน

ทางวิชาการของคณะ ฯ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ โดยจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการวิจัยทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท และอุดหนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ๔.๑ – ๐๔ ทั้งนี้ 
ผู้บริหารยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้
ท างานวิจัยอย่างหลากหลาย โดยมีบุคลากรด้านงานวิจัยโดยตรง 
คือ นางสาวเมทินา  อุทารส ต าแหน่งนักวิจัย ๔.๑ – ๐๕ ส าหรับ
แหล่งค้นคว้างานวิจัยสามารถศึกษาได้หลายแหล่ง เช่น ห้องสมุด
คณะ ฯ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย ฯ ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

๔.๑ – ๐๔ 
๔.๑ – ๐๕ 

 

ระดับ ๔ คณะ ฯ จัดท าระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
ได้แก่ การก าหนดแผนงานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้
คณาจารย์ท างานวิจัยอย่างจริงจัง โดยการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ชัดเจนไว้ในประกาศการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ ฯ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักวิจัย
รุ่นใหม่ซึ่งส่งผลต่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องการ
ขอทุนสนับสนุนการวิจัยโดยน าระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) มาใช้ 
ซึ่งจะท าให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์วิจัยและ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตงานวิจัยมากยิ่งขึ้น 

๔.๑ – ๐๔ 
๔.๑ – ๐๕ 

 

ระดับ ๕ คณะ ฯ อ้างอิงระบบสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นของมหาวิทยาลัย ฯ ๔.๑-๐๖ 

๔.๑ - ๐๖ 

ระดับ ๖ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการพัฒนาระบบและกลไก 
ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั 
และงานสร้างสรรค ์

๕ ๕ ๓  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
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๗๕ 

  คณะ ฯ ต้องส่งเสริมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องให้ความรู้
และกระตุ้นให้บุคลากรสนใจที่จะท างานวิจัยอย่างหลากหลายเพื่อให้ผลงานวิจัยดังกล่าวครอบคลุม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ฯ โดยมีระบบสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยทีม่ีผลงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ดีเด่น ตลอดจนมีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก 
ทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัย ค าสั่งที่ ๐๐๕๒/๒๕๕๒  
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ และค าสั่งที่ ๐๐๓๐/๒๕๕๓ 
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓  

๔.๑-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒ แผนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ๔.๑ – ๐๒ งานนโยบายและแผน 
๓ เว็บไซต์แสดงฐานข้อมูลการวิจัยคณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ www.polsci-law.buu.ac.th/library.php  
๔.๑ – ๐๓  

๔ ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการผลิตผล
งานทางวิชาการของคณะ ฯ วันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๕๒ 

๔.๑-๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๕ ต าแหน่งนักวิจัย  ๔.๑-๐๕ งานบุคคล 
๖ บันทึกขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล 

รัตนบูรพา 
๔.๑-๐๕ รายงานการประชุม๕

ระกรรมการประจ า
คณะ ๑/๒๕๕๓ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๒  :  มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
 ๑.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการ
และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ๒.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ 
 ๓.  มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

http://www.polsci-law.buu.ac.th/library.php
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๗๖ 

 ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๔.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์การภายนอก 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 ๕.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ มีการด าเนินการอย่างน้อย ๔ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีระบบบริหารงานวิจัยมีระบบและกลไกสนับสนนุการ 

เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการและ 
การน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีการแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร 
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ๔.๒-๐๑ รวมทั้งมีการเผยแพร่ 
ในวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมายของคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ๔.๒ – ๐๒ วารสารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ๔.๒ – ๐๓ และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ ฯ 
๔.๒ – ๐๔ 

๔.๒ – ๐๑ 
๔.๒ – ๐๒ 
๔.๒ – ๐๓ 
๔.๒ – ๐๔ 

 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีกระบวนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือและรวดเร็ว โดยการก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัย โดยผู้เสนอ
ขอรับทุนต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่คณะ ฯ ก าหนดไว้ 
และคณะ ฯ ได้สนับสนุนให้น างานวิจัยเหล่านี้ออกเผยแพร่ใน
รูปแบบของบทความงานวิจัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้พิจารณาคุณภาพบทความก่อนจึงจะได้รับการตีพิมพ์
ลงในวารสารต่าง ๆ ได้ เช่น วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วารสารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๔.๒ – ๐๒ 
๔.๒ – ๐๓ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยัง 
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
โดยมีการเผยแพร่ในวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๔.๒ – ๐๒ วารสารคณะ

๔.๒ – ๐๒ 
๔.๒ – ๐๓ 
๔.๒ – ๐๕ 
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๗๗ 

 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔.๒ – ๐๓ และโครงการประชุม
วิชาการประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานทางวิชาการ และจัด
นิทรรศการในการประชุมวิชาการ ฯ ๔.๒ – ๐๕ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยกับองค์การภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อ 
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยคณาจารย์ของคณะ ฯ และมี
ส่วนร่วมในการท าวิจัยให้กับเทศบาลต าบลเกาะสีชัง และมี
โครงการวิจัยสังเคราะห์และเผยแพร่นวัตกรรมและการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๒ – ๐๖ 

ระดับ ๕ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบบริหารจัดการความรู้ 
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

๓ ๔ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดท าระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ รวมทั้งต้อง
มอบหมายภารกิจให้บุคลากรด าเนินการอ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่เจ้าของผลงาน 
เพื่อให้เป็นแรงจูงใจในการท าวิจัยซึ่งไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนการจดสิทธิบัตร 
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๗๘ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ ค าสั่งที่ ๐๑๐๗/๒๕๕๒ เร่ือง แต่งตั้งกอง 
บรรณาธิการวารสารการเมือง การบริหาร และ 
กฎหมาย และค าสั่งที่ ๐๑๒๔/๒๕๕๒ เร่ือง แต่ง 
แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย (เพิ่มเติม) 

๔.๒-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒ วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ ๑  
ฉบับที่ ๑ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๒ และวารสาร 
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑  
มกราคม-เมษายน ๒๕๕๓  

๔.๒-๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓ วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ๔.๒-๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ เว็บไซต์คณะ ฯ  ๔.๒-๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๕ โครงการประชุมวิชาการประชุมวิชาการ ๔.๒-๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๖ บันทึกข้อความที่ ศธ 6612.3/0054 เร่ือง ขออนุมัติ
โครงการวิจัยสังเคราะห์และเผยแพร่นวัตกรรมและ
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ 

๔.๒-๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๓  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์ 
            และนิติศาสตร์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
อยู่ระหว่าง ๑ - ๕๔,๙๙๙.- 

บาท 
๕๕,๐๐๐.- บาท - ๗๙,๙๙๙.- 

บาท 
มากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐,๐๐๐.-บาท 
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๗๙ 

 ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
รวมทั้งสิ้น ๕๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อคิดเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า ๓๑.๕ คน คิดเป็น ๑๖,๕๐๗.๙๔ บาท  
ต่อคน เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ ๑ คะแนน  
 โดยมีการค านวณ ดังนี้  
 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะ ฯ  ๔.๓-๐๑ 
 ภาควิชารัฐศาสตร์  ๓๕๐,๐๐๐ บาท (๗ เร่ือง) 
 ภาควิชานิติศาสตร์  ๑๒๕,๐๐๐ บาท (๔ เร่ือง) 
  รวมทั้งสิ้น   ๔๗๕,๐๐๐ บาท 
 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายนอกคณะ ฯ  ๔.๓-๐๒ 
 ภาควิชารัฐศาสตร์  ๔๕,๐๐๐ บาท (๓ เร่ือง) 
 ภาควิชานิติศาสตร์  - 
  รวมทั้งสิ้น   ๔๕,๐๐๐ บาท 
 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกคณะ ฯ  ๕๒๐,๐๐๐ บาท 
 จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง  ๓๑.๕ คน 
เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 
ที่ งานวิจัย ผู้จัดท า งบประมาณ (บาท) 
๑ งานวิจัย เร่ือง ความรู้ความเข้าใจทาง

การเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตามระบบประชาธิปไตยของนิสิต นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก 

ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  
มณีธร 

๕๐,๐๐๐ 

๒ งานวิจัย เร่ือง ปัญหาและทางออกในการ
ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนในเขตภาค
ตะวันออก  

อ.ธีระพงษ์  ภูริปาณิก  ๕๐,๐๐๐ 

๓ งานวิจัย เร่ือง ผลสัมฤทธิ์ในการน าความรู้ที่
ได้รับการจากการศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น 
ไปใช้ในการท างาน 

อ.อนุรัตน์  อนันทนาธร ๕๐,๐๐๐ 

๔ งานวิจัย เร่ือง โครงสร้างอ านาจท้องถิ่น
ระดับต าบลในภาคตะวันออกและจังหวัด

ผศ.ดร.ชัยยนต์ 
ประดิษฐศิลป์ 

๕๐,๐๐๐ 
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ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 

๕ งานวิจัย เร่ือง ความมั่นคงแห่งชาติกับกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  
                            
                                

ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์  ๕๐,๐๐๐ 

๖ งานวิจัย เร่ือง พลวัตรของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ภายใต้นโยบายของรัฐ  
                                    
 

อ.สกฤติ  อิสริยานนท์ ๕๐,๐๐๐ 

๗ งานวิจัย เร่ือง บทบาทและการมีส่วนร่วม
ของผู้น าท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                       

รศ.ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ ๕๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ 
  
 ภาควิชานิติศาสตร์ 
 
ที่ งานวิจัย ผู้จัดท า งบประมาณ (บาท) 
๑ อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล อาจารย์

ประจ าภาควิชาฯ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากคณะฯ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

อ.ชิตาพร พิศลยบุตร  
โต๊ะวิเศษกุล 

๕๐,๐๐๐ 

๒. อ.เจนวิทย์ นวลแสง ได้รับทุนอุดหนุนผลิต
ผลงานทางวิชาการด้านเอกสาร
ประกอบการสอน ๒๕,๐๐๐ บาท 

อ.เจนวิทย์ นวลแสง ๒๕,๐๐๐ 

๓. อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล ได้รับทุนอุดหนุน
ผลิตผลงานทางวิชาการด้านเอกสาร
ประกอบการสอน ๒๕,๐๐๐ บาท 

อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล ๒๕,๐๐๐ 

๔.  อ.รัชนี แตงอ่อน ได้รับทุนอุดหนุนผลิต
ผลงานทางวิชาการด้านเอกสาร
ประกอบการสอน ๒๕,๐๐๐ บาท 

อ.รัชนี แตงอ่อน ๒๕,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ 
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 เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 
ที่ งานวิจัย ผู้จัดท า ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
๑ งานวิจัย เร่ือง โครงการสรุปผลการ

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลต าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

อ.ธีระ  กุลสวัสดิ์ ๑ ก.ค. 
๒๕๕๒- 
๓๐ ส.ค.
๒๕๕๒ 

๑๕,๐๐๐ 

๒ งานวิจัย เร่ือง การประเมินผล
กระทบทางสังคมของพนักงานและ
ประชาชนที่อยู่รอบบริษัทในเครือ
เอสซีจี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
 

ผศ.ดร.ชัยยนต์ 
ประดิษฐศิลป์ 

พ.ศ. ๒๕๕๒-
๒๕๕๓ 

เป็นคณะท างาน
ของ คณะ
สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

๓ งานวิจัย เร่ือง การรับรู้ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการสร้าง
โรงหลอมถลุงเหล็ก ต าบลแม่น้ าคู้          
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

อ.อนุรัตน์ อนันทนาธร 
อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 

ธันวาคม 
๒๕๕๒ 

๓๐,๐๐๐ 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๔๕,๐๐๐ 
 
 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  

๑๖,๕๐๗.
๙๔ บาท 

๑๖,๕๐๗.๙๔ 
บาท 

๑  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
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 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้ภาควิชาที่มีอยู่ตามสัดส่วนและน าไปกระจายให้บุคลากรในภาควิชาต่อไป 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะ ฯ  
จ านวน ๑๑ เร่ือง  
 

๔.๓-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๒ งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายนอกคณะ ฯ 
จ านวน ๓ เร่ือง  

๔.๓-๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๔  :  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียน 
         ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ 
         และในระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
ร้อยละ ๑ - ร้อยละ ๒๙ ร้อยละ ๓๐ - ร้อยละ ๓๙ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔๐ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ มีผลงานวิจัย จ านวน ๓ เร่ือง เมื่อเทียบกับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน  
๓๑.๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๓ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ ๑ คะแนน ๔.๔-๐๑ 
 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
 ๑.  บทความ เร่ือง ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองของคาทอลิกในกระบวนการสร้างภาวะความทันสมัย 
ของไทย ตีพิมพ์วารสารธรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และ ดร.โชติสา ขาวสนิท)  
 ๒.  บทความวิจัย เร่ือง ชนชั้นน าและโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นกับการเมือง การเลือกตั้งจาก 
รูปแบบสภา-นายกเทศมนตรีถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงประสบการณ์จากเทศบาลต าบล 
บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตีพิมพ์ลงวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย (อ.โอฬาร  
ถิ่นบางเตียว) 
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  ๓.  บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๖๖๑๑.๑/๐๘๑๐ เร่ือง ขอให้แก้ไขบทความวิชาการ/ บทความ 
งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการกลั่นกรอง บทความเร่ือง การรับรู้และการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนต่อการสร้างโรงผลิตเหล็กถลุงหลอมเหลวและโรงงานผลิตเหล็กแท่ง ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอ 
ปลวกแดง จังหวัดระยอง วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ.อนุรัตน์  อนันทนาธร) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เปา้หมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

ร้อยละ 
๔๘.๘๙ 

ร้อยละ ๙.๕๓ ๑  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องก าหนดจ านวนงานวิจัยและจัดสรรสัดส่วนงานวิจัยและงบประมาณให้ภาควิชาอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ภาควิชาน าไปกระจายให้บุคลากรต่อไป 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ งานวิจัย จ านวน ๓ เร่ือง ๔.๔-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๕  :  ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal  
  หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
ร้อยละ ๑ - ร้อยละ ๑๔ ร้อยละ ๑๕ – ร้อยละ ๑๙ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๐ 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed journal  
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
๑๔ 

๐ ๐  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องชี้แจงให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน า มีการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการ
แก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้นคณะ ฯ จึงยิ่งต้องรีบผลิตผลงานวิจัยให้ออกมาเป็น
รูปธรรมให้เร็วที่สุดเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ฯ และมุ่งเข้าสู่กลุ่มการผลิตบัณฑิตและวิจัยให้ได้ 
 
รายการหลักฐาน : 
 - 
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 องค์ประกอบท่ี  ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑  :  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 ๑.  มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ ์และแผนด าเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ๒.  มีคณะกรรมการ คณะท างานหรือหน่วยงานด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม 
แผนที่ก าหนด 
 ๓.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  

 ๔.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 
 ๕.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม  
 ๖.  มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับ 
การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 ๗.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง  
และบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 
เกณฑก์ารประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการ  

๓ - ๔ ข้อแรก 
มีการด าเนินการอย่างน้อย  

๕ ข้อแรก 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ จัดท าแผนการปฏิบัติงาน Action Plan ปีงบประมาณ 

๒๕๕๒ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ๕.๑-๐๑   
๕.๑-๐๑ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ ๐๐๔๖/๒๕๕๒ วันที่  ๒๘  มกราคม  
๒๕๕๒ ๕.๑ – ๐๒ เพื่อการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมให้ด าเนินไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

๕.๑ – ๐๒ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีหลักเกณฑ์ ระเบียบในการบริการวิชาการแก่สังคม  
โดยใช้หลักเกณฑ์ ระเบียบในการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ๕.๑-๐๓ 

๕.๑-๐๓ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน อาทิ โครงการ
ค่ายนิติสู่ชุมชน ๕.๑-๐๔ เป็นตน้  

๕.๑-๐๔ 
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๘๖ 

 
ระดับ ๕ คณะ ฯ น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม 

โดยผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการ
บริการวิชาการแก่สังคมในกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง เช่น 
โครงการค่ายนิติสู่ชุมชน ๕.๑-๐๔ เป็นต้น 

๕.๑-๐๔ 

ระดับ ๖ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ ๗ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๓ ๕ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่าง 
เป็นรูปธรรม และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกโครงการ โดยน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการ
ประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการระหว่างการ
บริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 

รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ แผนการปฏิบัติงาน Action Plan ปีงบประมาณ 
๒๕๕๒ 

๕.๑-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ  ๕.๑-๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 
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๘๗ 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๔๖/๒๕๕๒  
วันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๒ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓ ระเบียบในการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๕.๑-๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน อาทิ 
โครงการค่ายนิติสู่ชุมชน 

๕.๑-๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒  :  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
        เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
      เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
      ต่ออาจารย์ประจ า (ทั้งหมด) 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
อยู่ระหว่างร้อยละ ๑ - ร้อยละ ๑๔ ร้อยละ ๑๕ - ร้อยละ ๒๔ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๕ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 
 คณะ ฯ มีคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ  
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภาควิชารัฐศาสตร์ จ านวน ๑๔ คน ภาควิชานิติศาสตร์ จ านวน ๑๑ คน  
 
รวมเป็น ๒๕ คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ๓๓.๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๓ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 
๓ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์พิเศษ  
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๘๘ 

 เขียนหนังสือวิชาการ เขียนบทความวิจัย เขียนบทความวิทยุ เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์  
เป็นกรรมการวิชาการ 

(๑ มิถุนายน ๒๕๕๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 

ที่ ชื่อ รายการ วันที่ สถานที่/ ประเทศ 
๑ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์   

ยศสมศักดิ์ 
ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยและ
ประนีประนอมข้อพิพาท 

๒๓ มี.ค. ๕๓ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(อาสาสมัคร) 

๒ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
ติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๒๕๕๐-
ปัจจุบัน 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ท าเนียบ
รัฐบาล 

๓ ดร.เทียนชัย  ศศิศาสตร์ กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ความคาดหวัง
ของประชาชนต่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเทศบาลต าบลภาชี 
อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” (นายเฉลียว 
เกษจันทรท์ิวา) 

๓๑ พ.ค. 
๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

๔ อ.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว วิทยากรเสวนาวิชาการ เร่ือง การ
บ่มเพาะอุดมคติของผู้น าเยาวชนกับ
การท างานเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

๑๑ ธ.ค. ๕๒ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

  วิทยากรบรรยาย เร่ือง ประชาชน
กับการมีส่วนร่วมในการสร้างความ
สมานฉันท์ 

๑๕ ก.พ. ๕๓ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
ชลบุร ี

  วิทยากรบรรยาย เรื่อง เวทีการเมอืงภาค
พลเมืองในต าบลดอนเกาะกา อ าเภอบาง
น้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๙ มี.ค. ๕๓ เทศบาลต าบลดอนเกาะกา 

  กรรมการวางระบบการให้บริการ
สาธารณะและการจัดเก็บรายได้ใน
ทะเลเขตเทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

๑๑ ส.ค. ๕๒ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

  วิทยากร เร่ือง โครงการฝึกอบรม ๑๒ ก.พ. ๕๓ คณะมนุษยศาสตร์และ
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๘๙ 

 
เชิงปฏิบัติ การด้านประกันคุณภาพ
(โครงการสถานศึกษา ๓ ดี ส าหรับ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ด้านประชาธิปไตย 

สังคมศาสตร์ 

๕ อ.ธีระ  กุลสวัสดิ์ ที่ปรึกษาบริษัท ทีม.อีคอน. 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 

๒๑ พ.ค. ๕๓- 
ปัจจุบัน 

บริษัท ทีม.อีคอน. 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

๖ อ.สกฤติ  อิสริยานนท์ วิทยากรโครงการฝึกอบรม “การ
พัฒนาศักยภาพและหลักการท างาน
แบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ 
ของบุคลากรและเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลเกาะสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุร”ี 

๒๓ พ.ค. 
๒๕๕๓ 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

๗ ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“แนวทางในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า อ.
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี” (นาย
อภิสิทธิ์ พิศกุล) 

๒๘ ก.ย. 
๒๕๕๒ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

  ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“ระบบการท างานของหัวคะแนน
การเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์” 
(นางสาวรืทยาภรณ์  วิริยะภาพ) 

๒๘ พ.ย.
๒๕๕๓ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

  วิทยากรโครงการการระดม
ความคิดการพัฒนาพรรคการเมือง
ยุคใหม่ ก้าวพ้นความอ่อนแอ 

๑๙ เม.ย.
๒๕๕๓ 

สถาบันศึกษาการพัฒนา
ประชาธิปไตย 

  วิทยากรสัมมนาวิจัยทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ 
 

๑๑-๑๓ ก.ย. 
๒๕๕๒ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ 
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๙๐ 

 
  คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย

นิติรัฐศาสตร์ 
๒๖ ต.ค. ๕๒ 
ถึงปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด 

๘ รศ.ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ
  

คณะกรรมการประเมินเทศบาลฯ
โครงการ “ประเมินเทศบาลน่าอยู่
อย่างยั่งยืน” 

๑๙ พ.ย. 
๒๕๕๒ 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทยและ
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 

๙ ดร.โชติสา  ขาวสนิท กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบาย 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: ศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด” 
(พระเมธี  ถูกแบบ) 

๒ ก.ย. 
๒๕๕๒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
พัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ: 
กรณีศกึษาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกอง
ปฏิบัติการดับเพลิง๑ ส านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร” (นายอภิชาติ   
จันทะสิงห์) 

๒๙ เม.ย. 
๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อการน านโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาไปปฏิบัติ: 
กรณีศึกษาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากระบี่” (น.ส.นันทภรณ์  
ชุมนวล) 

ม.ค. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
รัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะ

มี.ค. ๒๕๕๒ ภาควิชารฐัศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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๙๑ 

 
สังคมศาสตร์ ด้วยการแสดงความ
คิดเห็นตอบเป็นหนังสือเกี่ยวกับ
ข้อแนะน าในการปรับปรุงหลักสูตร 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๐ อ.พัชราภา  ตันตราจิน ผู้ด าเนินรายการงานนิทรรศการเชิด
ชูเกียรติครูแผ่นดินศิลปินแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๒ “การเสาวนา เร่ือง 
ชีวิตและการเขียนหนังสือ” 

๒๘ ก.พ. 
๒๕๕๓ 

กองทุนส่งเสริมงาน
วัฒนธรรมส านักงาน 
คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ 

  วิทยากรงานแสดงมุทิตาจิตแก่
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในวาระ 
อายุครบ ๖๐ ปี “เสวนางานเขียน 
ของเสกสรรค์” 

๑๔ พ.ย. 
๒๕๕๓ 

ส านักพิมพ์สามัญชน 

  คณะกรรมการให้ค าปรึกษาการวาร
ระบบให้บริการสาธารณะและการ
จัดเก็บรายได้ในทะเลเขตเทศบาล
ต าบลเกาะสีชัง 

๑๑ ส.ค. ๕๒ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

๑๑ ผศ.ดร.ชัยยนต์  
ประดิษฐศิลป์ 

ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“พัฒนาการของโครงสร้างอ านาจ
ท้องถิ่น” (อ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) 

๒๕๔๘-
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“ทฤษฎีและการปฏิบัติการเมืองเชิง
สังคมของคาทอลิกไทย” (นางสาว
จิรภา  พฤกษ์พาดี) 

๒๕๕๒-
ปัจจุบัน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“การเมืองของประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือใน
กระบวนการพัฒนา” (นางสาว
สุรางค์รัตน์  จ าเนียรพล) 
 

๒๕๕๒-
ปัจจุบัน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“การเมืองในกระบวนการก าหนด
นโยบายในสิทธิในน้ าของประเทศ
ไทย” (นายกิตติ  วิสารกาญจน) 

๒๕๕๓-
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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๙๒ 

 
  ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 

“ขบวนการนักศึกษาไทย”  
(นายภาคิไนย์  ชมสินทรัพย์มั่น) 

๒๕๕๓-
ปัจจุบัน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ที่ปรึกษาการวิจัยโครงการวิจัย
พัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนของวัด
โรมันคาทอลิก จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ.๒๕๕๑-
๒๕๕๒ 

สังฆมลฑล จันทบุรี และ
ท างานเป็นอาสาสมัคร
โดยไม่รับค่าตอบแทน 

  วิทยากรอบรม เร่ืองการอบรมแนว
ทางการพัฒนางานศูนย์ส่งเสริมการ
ให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม 

๑๕-๑๗ ธ.ค.
๒๕๕๓ 

ส านักมาตรฐานการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์   

  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย
วิทยานิพนธ์ เร่ือง การตัดสินใจซื้อ
กาแฟส าเร็จรูปของจังหวัดชุมพร 

๗ ม.ค.
๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี 

  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย
วิทยานิพนธ์ เร่ือง การเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนระหว่างยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน 

๗ ม.ค.
๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี 

  วิทยากรอบรม เร่ืองการวิเคราะห์
ปัญหาสังคมและวิกฤตลุ่มน้ า 
ภาคตะวันออก 

๕ ก.พ. 
๒๕๕๓ 

ศูนย์ศึกษากสิกรรม
ธรรมชาติสระแก้ว   

  กรรมการวิชาการสมาคมปรัชญา
และศาสนาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.๒๕๕๑-
๒๕๕๔ 

สมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแห่งประเทศไทย 

  กรรมการวิชาการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

พ.ศ.๒๕๕๓-
๒๕๕๔ 

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)  
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

  กรรมการวิชาการคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.๒๕๕๒-
๒๕๕๕ 

คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 
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๙๓ 

 
  กรรมการวิชาการคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ แก้ไขปัญหา
ผลกระทบมาบตาพุด 

พ.ศ.๒๕๕๑-
๒๕๕๔ 

คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ แก้ไขปัญหา
ผลกระทบมาบตาพุด 

  กรรมการวิชาการคณะกรรมที่
ปรึกษาหลักสูตรอบรมนักบริหาร
ระดับสูง 

พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมที่ปรึกษา
หลักสูตรอบรมนักบริหาร
ระดับสูง 

๑๒ อนุรัตน์ อนันทนาธร เป็นวิทยากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาจอมเทียน 

๕-๖ ก.ย. 
๒๕๕๒  

องค์การบริหารส่วนต าบล
นาจอมเทียน 

  ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การ 
สวนนงนุช 

ต.ค. ๒๕๕๑ - 
ปัจจุบัน 

สวนนงนุช 

  เป็นวิทยากรส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๔  พ.ย. 
๒๕๕๒  
 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  เป็นวิทยากรส านักงานเทศบาล 
เมืองชลบุรี 

๓-๔ ธ.ค. 
๒๕๕๒ 

ส านักงานเทศบาลเมือง
ชลบุร ี

  วิทยากรในโครงการฝึกอบรมฯ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองปลาไหล 

๙ มี.ค. 
๒๕๕๓ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาไหล 

  คณะกรรมการบริหารหน่วยสอน
สถาบันการเรียนรู้ชุมชนพนัสนิคม 
 

ก.ค. ๒๕๕๒ 
- ปัจจุบัน 
 

สถาบันการเรียนรู้ชุมชน
พนัสนิคม โรงเรียน 
โพธิส าเภา ต.หนองเหียง 
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

  คณะกรรมการตัดสินผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์ ประจ าปี 
๒๕๕๒ (ปีที่ ๖) 

๗ ส.ค. 
๒๕๕๒ 
 

ส านักงานเทศบาลต าบล
บางพระ 
 

  คณะกรรมการตัดสินโครงการ
ประกวดความคิดสร้างสรรค์ 
 

๑๙ ม.ค. 
๒๕๕๓ 

ส านักงานเทศบาลต าบล
บางพระ 

๑๓ อ. สโรชา แพร่ภาษา หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการ ข้าราชการ และ

๑๙-๒๑ ต.ค. 
๒๕๕๒, 
๒๓-๓๐ ต.ค. 
๒๕๕๒,  
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๙๔ 

 
พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
ภายใต้ความร่วมมือด้านการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓  

๓๐ พ.ย.
๒๕๕๒  
(๑๐ วัน) 

๑๔ อ.ธีระพงศ์  ภูริปาณิก 
 

วิทยากรโครงการประชาธิปไตย
หัวใจของเยาวชน 

๒๕-๒๖ ก.ค. 
๒๕๕๒ 

อบจ.ชลบุรี 

  วิทยากร เร่ืองการพัฒนาศักยภาพ
และหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรและ
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลเกาะสีชัง  
อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 

๒๑-๒๓ พ.ค. 
๒๕๕๓ 

เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

  คณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของเกาะสีชัง 

๒๕ มิ.ย. 
๒๕๕๒ 

เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

  คณะกรรมการประเมินผลโครงการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพของ
พนักงานและประชาชนที่อยู่รอบ
บริษัทในเครือเอสซีจี เคมิคอลส ์

๑ พ.ย. 
๒๕๕๒-๓๑ 
ธ.ค. ๒๕๕๓ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ม.บูรพา 

  คณะกรรมการธรรมาภิบาลองค์กร ๑๒ ม.ค. 
๒๕๕๓ 

เทศบาลต าบลบางพระ 

  คณะกรรมการตัดสินโครงการ
ประกวดความคิดสร้างสรรค์ใน 
การปรับปรุงงานและลดขั้นตอน
การท างาน ประจ าปี ๒๕๕๓ 

๑๕-๑๗ มี.ค. 
๒๕๕๓ 

เทศบาลต าบลบางพระ 

 รวม ๑๔ คน    
 

 
 
 
 

ภาควิชานิติศาสตร์ 
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๙๕ 

  

ท่ี ชื่อ-สกุล รายการ ระยะเวลา สถานท่ี โครงการ 
๑ อ.เจนวิทย์  นวลแสง ๑. กรรมการด าเนินงาน 

 
๒. ที่ปรึกษาโครงการ 
๓. วิทยากร 
๔. คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย 

๑.วันที่ ๗-๘ สิงหาคม 
๒๕๕๒ 
๒.วันที่ ๒๑ – ๒๓ สงิหาคม 
๒๕๕๒ 
๓. มกราคม – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
๔.ปี ๒๕๕๒ 

๑.มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
๒.อ าเภอเกาะสีชัง 
๓. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
๔.เกาะสีชงั 

๑.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
๒. โครงการค่าย
นิติศาสตร์สู่ชุมชน 
๓. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
๔. การด าเนินการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเกาะสีชงั 

๒ อ.สริยา  วิริโยสุทธิกุล ๑. กรรมการด าเนินงาน 
๒. วิทยากร 

๑. วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒ 
๒. มกราคม – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

๑. มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
๒. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 

๑. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
๒. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 

๓ อ.รัชนี  แตงอ่อน ๑. กรรมการด าเนินงาน 
๒. วิทยากร 
๓. คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย 

๑. วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒ 
๒. มกราคม – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
๓.ปี ๒๕๕๒ 

๑. มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
๒. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
๓.เกาะสีชงั 

๑. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
๒. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
๓. การด าเนินการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเกาะสีชงั 

๔ อ.ภัสวรรณ  อุชุพงศ์อมร ๑. กรรมการด าเนินงาน 
๒. วิทยากร 

๑. วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒ 
๒. มกราคม – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

๑. มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
๒. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 

๑. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
๒. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
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๙๖ 

 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 

๕ อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกลุ ๑. กรรมการด าเนินงาน 
๒. วิทยากร 
๓. วิทยากร เรื่อง 
“กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน” 
๔. วิทยากรการสัมมนา 
เรื่อง “พ.ร.บ.ค้าปลกี:
กติกาการอยู่ร่วมกันใน
ยุคทุนไร้พรมแดน”   
 

๑. วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒ 
๒. มกราคม – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
๓. วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๒ 
๔. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

๑. มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
๒. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
๓.สมาคม ไวดับยูซี
เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์
ชลบุรี  สังคม
สงเคราะห ์
๔. รร.ชลอินเตอร์ 

๑. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
๒. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
๓. กฎหมายเกี่ยวกับ
เด็ก เยาวชน สมาคม 
ไวดับยูซีเอ กรุงเทพฯ-
ศูนย์ชลบุรี  สงัคม
สงเคราะห ์
๔. ส านักส่งเสริมการ
แข่งขันทางการค้า 
กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ 

๖ อ.ณัฐวัฒน์  กฤตยานวัช ๑. กรรมการด าเนินงาน 
๒. ที่ปรึกษาโครงการ 
๓. วิทยากร 
๔. กองบรรณาธิการ 
๕. คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย 
๖. วิทยากร 

๑. วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒ 
๒. วันที่ ๒๑ – ๒๓ ส.ค. 
๒๕๕๒ 
๓. มกราคม – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
๔. ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็น
ต้นไป 
๕. ป ี๒๕๕๒ 
๖. ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

๑. มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
๒. อ าเภอเกาะสีชัง 
๓. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
๔. คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
๕. เกาะสีชัง 
๖. คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
๒. โครงการค่าย
นิติศาสตร์สู่ชุมชน 
๓. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
๔. วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย 
๕. การด าเนินการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเกาะสีชงั 
๖. โครงการวิจัย
พัฒนาการจัดระดับ
ความเหมาะสมของ
สื่อสิ่งพิมพ์ จัดโดย
คณะวิทยาการจัดการ 
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๙๗ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา 

๗ อ.ภารด ี ปลื้มโกศล ๑. กรรมการด าเนินงาน 
๒. วิทยากร 
๓. กองบรรณาธิการ 
๔. คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย 

๑. วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒ 
๒. มกราคม – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
๓. ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็น
ต้นไป 
๔. ปี ๒๕๕๒ 

๑. มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
๒. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
๓.  คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
๔. เกาะสชีัง 

๑. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
๒. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
๓. วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย 
๔. การด าเนินการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเกาะสีชงั 

๘ อ.ภัทรมน  สาตรักษ์ ๑. กรรมการด าเนินงาน 
๒. ที่ปรึกษาโครงการ 
๓. วิทยากร 
๔. กองบรรณาธิการ 
๕. คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย 
 

๑. วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒ 
๒. วันที่ ๒๑ – ๒๓ ส.ค. 
๒๕๕๒ 
๓. มกราคม – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
๔. ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็น
ต้นไป 
๕.ปี ๒๕๕๒  
 

๑. มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
๒. อ าเภอเกาะสีชัง 
๓. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
๔. คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
๕.เกาะสีชงั 
 

๑. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
๒. โครงการค่าย
นิติศาสตร์สู่ชุมชน 
๓. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
๔.วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย 
๕.การด าเนินการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเกาะสีชงั 
 

๙ อ.จิรวัธ  ศิริศักดิ์สมบูรณ์ ๑. วิทยากร ๑. มกราคม – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

๑. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 

๑. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
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๙๘ 

 
๑๐ อ.ภาสวรรณ  ณ นคร ๑. วิทยากร ๑.มกราคม – ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๓ 
๑. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 

๑.โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 

๑๑ อ.ชมเพลิน  ภุชฌงค์ ๑. วิทยากร ๑. มกราคม – ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

๑ สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 

๑. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 
๒๕ 

ร้อยละ ๗๔.๖๓ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่ 
สังคมต่อไป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ  
ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ รายชื่อคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

๕.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิตศิาสตร์ 
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๙๙ 

 เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๓  :  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 
        ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ 
        นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

อยู่ระหว่างร้อยละ ๑ – ร้อยละ ๑๙ ร้อยละ ๒๐ – ร้อยละ ๒๙ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓๐ 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ได้จัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ ภาควิชารัฐศาสตร์ จ านวน ๓ โครงการ 
ภาควิชานิติศาสตร์ จ านวน ๓ โครงการ ส านักงานคณบดี ๓ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ ซึ่งเทียบกับ
จ านวนคณาจารย์ทั้งสิ้น ๓๑.๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ ๒ คะแนน 
  
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจ า 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 
๓๐ 

๒๘.๕๗ ๒  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ให้ทุกหน่วยงานที่จัดท าโครงการต่าง ๆ ด าเนินการตามระบบหรือขั้นตอน PDCA  
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๑๐๐ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ โครงการบริการวิชาการ ๕.๓-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 
ส านักงานคณบดี 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๔  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
ร้อยละ ๖๕ – ร้อยละ ๗๔ ร้อยละ ๗๕ - ร้อยละ ๘๔ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๕ 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๗๓.๐๕ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ ๑ คะแนน 
 
ที่ ชื่อโครงการ จ านวน 

ผู้อบรม 
ความพึงพอใจ

โดยรวม 
รวม 

๑ โครงการการประเมินประชาธิปไตยในไทย   
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ 

๙๓ ๓.๘๖ ๓๕๘.๙๘ 

๒ โครงการแนวโน้มของสหภาพยุโรปในประเด็น
ความมั่นคงนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๐ 
ภายหลังการให้สัตยาบันสนธิสัญญาลิสบอน  วันที่ 
๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๕๙ ๓.๗๘ ๒๒๓.๐๒ 

๓ โครงการสถานศึกษา ๓ดี  วันที่  ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๓ 

๒๐๓ ๓.๗๘ ๗๖๗.๓๔ 

๔ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและหลักการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ของ
บุคลากรและเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 
 

๒๘ ๔.๑๘ ๑๑๗.๐๔ 



 

 อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2552\SAR คณะ ปี 2552 - 12 กค 53\9สวนท่ี2ผลการด าเนินงาน 14กค53- คณะ.doc 

๑๐๑ 

 ๕ โครงการเข้าฟังบรรยายกฎหมายที่ดินและกฎหมาย
ทางทะเล  วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

๑๓๐ ๓.๖๕ ๔๗๔.๕๐ 

๖ โครงการ “สิทธิการชุมนุมทางการเมือง : ปัญหา
และทางออกของประเทศไทย”  วันที ่๗ สิงหาคม 
๒๕๕๒ 

๑๗๕ ๓.๒๗ ๕๗๒.๒๕ 

๗ โครงการ ค่ายนิติสู่ชุมชน วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๒ 

๑๓๐ ๓.๖๕ ๔๗๔.๕๐ 

 รวม ๘๑๘  ๒,๙๘๗.๖๓ 
 
 การค านวณ 
 ๒,๙๘๗.๖๓ หารด้วย ๘๑๘ เท่ากับ ๓.๖๕ คูณ ๒๐ เท่ากับร้อยละ ๗๓.๐๕  
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 
๖๕ 

๗๓.๐๕ ๑  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องตั้งคณะท างานเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สมบูรณ์ของความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการ 
 
รายการหลักฐาน : 
 - 
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๑๐๒ 

 องค์ประกอบท่ี  ๖  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖.๑  :  มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 ๑.  มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับ 

 ๒.  มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการ 
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอ่ืน ๆ 
  ๔.  มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  
การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 

 ๕.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็น 
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ๖.  มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่ 
หรือเวทีแสดงผลงาน จัดท าวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความร่วมมือใน การให้การบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย ๔ ข้อ

แรก 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงาน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๖.๑-๐๑  
๖.๑ - ๐๑ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ ก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง
กับแผนงาน และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ก าหนดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี 
๖.๑-๐๒ ได้แก่ 
๑. พิธีไหว้ครูและบายศรีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
๒. พิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

๖.๑ – ๐๒ 
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๑๐๓ 

 
๓. การร าถวายพระพรในงานราตรีรพีบูรพา ในโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๒ 
๔. พิธีต้อนรับนิสิตน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญนิสิตนิติศาสตร์  
(๔ ปี) วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๒ 
๕. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของคณะ ฯ  
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓  
๖. การท าบุญทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๕๒  
ณ วัดกระทุ่มแพ้ว จ.ปราจีนบุรี วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๒  
๗. การท าบุญทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๕๒ ณ วัดศรีพุ่มโพธิ์ 
จ.ชลบุรี วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๒  
๘. การท าบุญทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๕๒ โรงเรียน 
พระปริยัติธรรมยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
วันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๒  

ระดับ ๓ คณะ ฯ ได้บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ
ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ๖.๑-๐๓ ดังนี ้
๑. คณะ ฯ ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา กับมหาวิทยาลัยชุงอัง ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี 
๒. คณะ ฯ ท าบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะ ฯ กับวิทยาลัย
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยะวะหะราล เนห์รู ถือเป็นการ 
บูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ  
๓. คณะ ฯ ส่งนิสิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาที่ศาลจังหวัดชลบุรี  
เป็นการเฉลิมพระเกียรติต่อพระบิดาแห่งกฎหมายไทยในโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ ๗-๘ ส.ค. ๒๕๕๒ 

๔. คณะ ฯ พานิสิตไปศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของต าบลบ้านคลองสวน และต าบลบางน้ าผึ้ง 

๖.๑-๐๓ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติโดยการจัดกิจกรรม ๖.๑-๐๔ ดังนี้ 
ระดับชาติ 
๑. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานประเพณี 

๖.๑-๐๔ 
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๑๐๔ 

 
 “งานก่อพระทรายวันไหลบางแสน 
 ๒. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
๓. งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมลอยกระทง ครั้งที่ ๑๘ 
๔. งานทอดกฐินสามัคคีและหล่อพระประธาน 
ระดับนานาชาติ 
๕. การส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีโลก คร้ังที่ ๑๐ 
วันที่ ๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 ๖. คณะ ฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตภาควิชานิติศาสตร์
ในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กับมหาวิทยาลัย 
ชุงอัง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
๗. คณะ ฯ ท าบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะ ฯ กับวิทยาลัย
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยะวะหะราล เนห์รู วันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๒ 
๘. โครงการวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการเมืองไทย 
๙. คณบดีไปสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการโดยมีการแต่งกาย 
ชุดไทยและมอบของที่ระลึกด้วยเบญจรงค์ไทย วันที่ 14 พ.ค. 2553 

ระดับ ๕ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ ๖ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๔ ๔ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
  คณะ ฯ พยายามที่จะก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ตลอดจนการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรม 
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๑๐๕ 

 ในระดับชาติและนานาชาติ เช่น มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดท าวารสารศิลปวัฒนธรรมใน 
ระดับต่าง ๆ มีความร่วมมือในการให้การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ  
ในสองประเด็นหลังนี้ หากคณะ ฯ มีโอกาสจะรีบด าเนินการในทันที 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ๖.๑-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๖  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิตศิาสตร์ 
ส านักงานคณบดี 

๒ โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๖.๑-๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๖  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 
ส านักงานคณบดี 

๓ การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๖.๑-๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๖  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 

๔ งานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๖.๑-๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๖  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ 
ส านักงานคณบดี 

 
องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๑  :  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้หลักธรรมาภิบาล 

   ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  

 ๑.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
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๑๐๖ 

  ๒.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มากกว่าปีละ ๒ คร้ัง  

 ๓.  มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างต่ าร้อยละ ๘๐  
ของแผน ในการประชุมแต่ละคร้ังมีกรรมการเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยมีการส่ง 
เอกสารให้คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างน้อย ๗ วันก่อนการประชุม  

 ๔.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดให้มีการประเมินผลงาน 
ของคณบดีหรือผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  
 ๕.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการด าเนินงานโดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ ๔ ข้อ มีการด าเนินการ ๔ ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ๗.๑ – ๐๑ โดยมีคณบดี

เป็นประธาน ซึ่งมีการประชุมเพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ แผนที่
ยุทธศาสตร์ ๗.๑-๐๒ และนโยบายของคณะ ฯ ตลอดจนจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ (Action Plan) ๗.๑ – ๐๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของคณะ ฯ ต่อไป   

๗.๑ - ๐๑ 
๗.๑ - ๐๒ 
๗.๑ - ๐๓ 

ระดับ ๒ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ มกีารติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักในปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ านวน ๑๔ ครั้ง ๗.๑ - ๐๔ (กรกฎาคม 
๕๒ – พฤษภาคม ๕๓) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
มีวาระการรับรองรายงานการประชุมในรอบเดือนที่ผ่านมาอย่าง
สม่ าเสมอ หากมีเรื่องที่ต้องด าเนินการต่อจะอยู่ในวาระสืบเน่ืองเพื่อ
เป็นการทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
หากมีมติที่ประชุมคณะ ฯ ที่เก่ียวข้องกับทุกหน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการ 
ที่ประชุมจะแจ้งมติให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบต่อไป 

๗.๑ - ๐๔ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ทุกเดือนและมี
ผู้เข้าร่วมทุกครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ (คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
มีทั้งหมด ๙ คน เข้าประชุมครั้งละไม่น้อยกว่า ๘ คน) ๗.๑ - ๐๔ โดย
คณะ ฯ ได้ส่งหนังสือเชิญและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ทกุคนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 

๗.๑ - ๐๔ 
๗.๑ - ๐๕ 



 

 อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2552\SAR คณะ ปี 2552 - 12 กค 53\9สวนท่ี2ผลการด าเนินงาน 14กค53- คณะ.doc 

๑๐๗ 

 
๗.๑ – ๐๕ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ ได้ประเมินผล ๗.๑ – ๐๖ การด าเนินงานของผู้บริหารคณะ ฯ 
โดยบุคลากรภายในคณะ ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  
๗.๑ - ๐๗ 

๗.๑ - ๐๖ 
๗.๑ - ๐๗ 

ระดับ ๕ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ มีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองค์กร 
ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม ดังเช่น ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะ ฯ ๗.๑ - ๐๔ เปิดโอกาสใหก้รรมการ ฯ เสนอความคิดเห็น
ร่วมกัน ในวาระเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อสรุป โดยใช้มติของ
เสียงส่วนมากเป็นผลสรุป เช่น การพิจารณาให้ทุนการศึกษา การ
พิจารณาสวัสดิการ การจัดท าระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการ
บริหารจัดการต่าง ๆ ของคณะ ฯ เป็นต้น ส าหรับหลักความโปร่งใส 
คณะ ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยเว็บไซต์
ของคณะ ฯ ๗.๑ – ๐๘ จดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๗.๑ 
– ๐๙ เป็นต้น ทั้งน้ีในระดับภาควิชาบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
การจัดตารางสอน ฯลฯ ภาควิชา ฯ จัดให้มีการประชุมคณาจารย์ประจ า
ภาควิชา ฯ เพื่อหารือเก่ียวกับการจัดตารางสอน และเปิดโอกาสให้
บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและมีโอกาสเลือกรายวิชาที่มี 
ความเชี่ยวชาญเป็นวิชาสอนของตนได้ตามความเหมาะสม 

๗.๑ - ๐๔ 
๗.๑ - ๐๘ 
๗.๑ - ๐๙ 

 

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

๕ ๕ ๓  สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 
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๑๐๘ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ค าสั่งที่ ๒๘๐๕/๒๕๕๑  วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๑ 
ค าสั่งที่ ๑๖/๒๕๕๑        วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๑ 
ค าสั่งที่ ๐๐๒๗/๒๕๕๑  วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๑ 
ค าสั่งที่ ๓๓๖๓/๒๕๕๑  วันที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๕๑ 

๗.๑ - ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๒ Strategy Map ๗.๑ - ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๓ โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และ 
นิติศาสตร์   ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 

๗.๑ - ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
๑. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒  วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๒ 
๒. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๒ 
๓. คร้ังที่ พิเศษ/๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๒ 
๔. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๒ 
๕. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒  วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๒ 
๖. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒  วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๒ 
๗. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๓ 
๘. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓  วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๓ 
๙. ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๓ 
๑๐. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๓ 
๑๑. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๓ 
๑๒. คร้ังที่ พิเศษ/๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๕๓ 
๑๓. ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๓  วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๓ 
๑๔. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๓ 

๗.๑ - ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๕ บันทึกเชิญประชุม ศธ ๖๖๑๒/ ว๐๔๘๐  
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
บันทึกเชิญประชุม ศธ ๖๖๑๒/ ๐๓๘๑  
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
 

๗.๑ - ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 
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๑๐๙ 

 ๖ แบบประเมินผู้บริหาร คณะรัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๕๓ 

๗.๑ - ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๗ ผลการประเมินการด าเนินงานของคณะ ฯ ๗.๑ - ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๘ เว็บไซต์คณะ ฯ (www.polsci-law.buu.ac.th) ๗.๑ - ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๙ จดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ 
   ฉบับที่ ๒/๒๕๕๓ 

๗.๑ - ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๒  :  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 ๑.  มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๒.  ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่  

โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๓.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน  

และเป็นที่ยอมรับในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 ๔.  มีการจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน  

และด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีกระบวนการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เป็นระบบ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อ านาจและหน้าที่ 
และการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
๗.๒ – ๐๑ โดยใช้ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ๗.๒ – ๐๒ เพื่อแต่งตั้ง
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ต่อไป 

๗.๒ – ๐๑ 
๗.๒ – ๐๒ 
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๑๑๐ 

 
ระดับ ๒ ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพ

ภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้อ านาจในการตัดสินใจ
ตามโครงสร้างการบริหารงาน ๗.๒ – ๐๓ และกฎระเบียบของ
คณะ ฯ ตามหลักนิติธรรม ส าหรับหลักการมีส่วนร่วม คณะ ฯ  
ได้จัดประชุมเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและติดตามผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๗.๒ – ๐๔ ฯลฯ โดยให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดสรรขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ และเร่ืองที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม 

๗.๒ – ๐๓ 
๗.๒ – ๐๔ 

ระดับ ๓ บุคลากรในคณะ ฯ ประเมินศักยภาพและการปฏิบัติงาน ๗.๑ - ๐๖ 
ของผู้บริหาร ตามวิธีการอันเป็นที่ยอมรับของบุคลากรโดยทั่วกัน 

๗.๑ - ๐๖ 
 

ระดับ ๔ คณะ ฯ จัดท าแผน ๗.๑ – ๐๗ และกลไกการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารตามผลการประเมินและด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 

๗.๑ - ๐๗ 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๔ ๔ ๓  สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 

 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง 
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อ านาจและหน้าที่ และการพ้น
จากต าแหน่งของ หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 
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๑๑๑ 

 ๒ -  ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๖/๒๕๕๑ เร่ือง 
แต่งตั้งคณบดคีณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 
-  ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๑๗๖/๒๕๕๑ เร่ือง 
แต่งตั้งรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 
-  ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๑๗๗/๒๕๕๑ เร่ือง 
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 
-  ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๕๔๕/๒๕๕๑ เร่ือง 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานคณบดี 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่  ๑๖  ธันวาคม  
๒๕๕๑ 
-  ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๐๘๙/๒๕๕๒ เร่ือง 
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่  ๕  ส.ค.  ๒๕๕๒ 
-  ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๐๘๙/๒๕๕๒ เร่ือง 
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และ
ประกันคุณภาพการศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๒ 

๗.๒ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๓ โครงสร้างการบริหารงานคณะ ฯ ๗.๒ - ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๔ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ติดตามผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๗.๒ - ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๕ แผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ๗.๒ - ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ๗.๒ - ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 
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๑๑๒ 

 ตัวบ่งชี้  ๗.๓  :  มีการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สู่องค์การเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 ๑.  มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับทราบ 
 ๒.  มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๕๐ 
 ๓.  มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔.  มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้  
 ๕.  มีการน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

มีการด าเนินการไม่ครบ  
๓ ข้อแรก 

มีการด าเนินการ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย ๔ ข้อแรก 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนดให้มีค าสั่งแต่งต้ังคณบดีให้เป็น

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ฯ  
(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒) ๗.๓ – ๐๑ โดยมีการทบทวนและ 
จัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์รับทราบต่อไป ทั้งนี้ คณะ ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๔๗/
๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ เพื่อเตรียมท าแผนการ 
จัดการความรู้ ๗.๓ – ๐๒ ต่อไป  

๗.๓ – ๐๑ 
๗.๓ – ๐๒ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ ได้ด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความ 
ส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ โดยจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และจดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
๗.๓ – ๐๓ 
 

๗.๓ – ๐๓ 
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๑๑๓ 

 
ระดับ ๓ คณาจารย์ ได้ด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ โดยอาจารย์ 
ภัทรมน  สาตรักษ์ จัดท าสื่อการสอนผ่านระบบสารสนเทศผู้สอน 
เว็บไซต์ www.pataramon.com ทั้งนี้คณาจารย์ยังเขียนบทความ
เกร็ดความรู้ทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ลงในจดหมายข่าวคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๗.๓ – ๐๔ อีกด้วย 

๗.๓ – ๐๔ 

ระดับ ๔ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ ๕ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์สู่องค์การเรียนรู้ 

๓ ระดับ ๓ ระดับ ๒  สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะฯ ต้องเพิ่มการด าเนินงานในเรื่องการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ และ
น าผลนั้นมาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ต่อไป 
 
รายการหลักฐาน : 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๔๗/๒๕๕๒  
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

๗.๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๒ แผนการจัดการความรู้ ๗.๓ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๓ หัวข้อการจัดการความรู้ 
๑. คู่มืองานบัณฑิตศึกษา ๑ เล่ม 
๒. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๑ เล่ม 

๗.๓ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

http://www.pataramon.com/
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๑๑๔ 

 ๓. คู่มืองานสารบรรณ ๑ เล่ม 
๔. คู่มือรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ๑ เล่ม 
๕. คู่มือค านวณภาระงานอาจารย์ ๑ เล่ม 
๖. จดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
    ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ 
    ฉบับที่ ๒/๒๕๕๓ 

๔ อาจารย์ภัทรมน  สาตรักษ์ จัดท าสื่อการสอนผ่าน
ระบบสารสนเทศผู้สอน เว็บไซต ์
www.pataramon.com ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 
และ อ.ภัทรมน  สาตรักษ์ เขียนบทความเกร็ดความรู้
ทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ลงในจดหมายข่าว 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๗.๓-๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
ภาควิชารัฐศาสตร์
ภาควิชานิติศาสตร์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๔  :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้ 
         บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 ๑.  มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 ๒.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง  
การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 ๓.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 
 ๔.  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน  
 ๕.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
 ๖.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 

http://www.pataramon.com/
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๑๑๕ 

 เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการ  

๓–๔ ข้อแรก 
มีการด าเนินการอย่างน้อย ๕ ข้อแรก 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม 

ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของคณะ ฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๕๓ ๗.๔ – ๐๑ ทั้งนี้ภาควิชานิติศาสตร์รับเอาแนวทางดังกล่าว
ของคณะ ฯ มาปรับใช้ โดยหารือในที่ประชุมภาควิชา ฯ และมีมติ
เป็นแนวทางร่วมกันโดยให้คณาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของตนและจัดเก็บเป็น Portfolio 
๗.๔-๐๒ ซึ่งคณาจารย์ต้องท าแผนพัฒนาตนเองรายปี เพื่อให้
ผู้บริหารใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาการ
ของบุคลากรได้อย่างชัดเจน โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของการพิจารณาขั้นเงินเดือน และการต่อสัญญาของ
บุคลากร 

๗.๔ – ๐๑ 
๗.๔-๐๒ 

 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการ
ส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การด าเนินการจัดท า
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะ ฯ ๗.๔ – ๐๓ โดยมีการประชุมเพื่อหารือและ
พิจารณาร่วมกันในการจัดวางคนลงต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม 
ด้วยการแบ่งกลุ่มงาน และการมอหมายขอบข่ายหน้าที่ปฏิบัติงาน
ของคณะ ฯ ๗.๔ – ๐๔ อีกทั้งยังมีมาตรการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
บุคลากรโดยสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมโครงการศึกษาดู
งานท่ีคณะ ฯ จัดให้อย่างเหมาะสม 

๗.๔ - ๐๓ 
๗.๔ - ๐๔ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ฯ จัดให้มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี ๗.๔-๐๕ และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข ได้แก่ การจัดที่พัก
อาศัยส าหรับบุคลากร สวัสดิการการรักษาพยาบาล สวัสดิการด้าน
การศึกษาบุตร มีสวนสาธารณะส าหรับการออกก าลังกาย 

๗.๔ - ๐๕ 
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๑๑๖ 

 
ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากร มีระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ มีระบบ
ขนส่งภายในมหาวิทยาลัย ฯ (รถสองบาท) มีร้านอาหารของ
มหาวิทยาลัย ฯ สหกรณ์ร้านค้า หอสมุดกลาง และส านัก
คอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรของคณะ ฯ สามารถรับสวัสดิการ
ดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มี
โอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตาม
สายงาน ๗.๔-๐๖ โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อโดยมี
ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ ๗.๔ – ๐๗ ทุนฝึกอบรมสัมมนาและ 
ฝึกอบรมในระยะสั้น เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับฐานข้อมูลในการจัดท า SAR ทั้งนี้คณะ ฯ ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะ ฯ ขอทุน
สนับสนุนการวิจัย และขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการ ๗.๔ – ๐๘ และจัดส่งบุคลากรของคณะ ฯ เข้าร่วม
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับฐานข้อมูลในการจัดท า  
SAR ๗.๔-๐๙ เป็นต้น 

๗.๔ – ๐๖ 
๗.๔ – ๐๗ 
๗.๔ - ๐๘ 
๗.๔ - ๐๙ 

ระดับ ๕ คณะ ฯ มีการประเมินความพึงพอใจ ๗.๔ – ๑๐ ๗.๔ – ๑๑ ของ
บุคลากรเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมของ
บุคลากรแต่ละคนอย่างเป็นระบบ โดยให้บุคลากรประเมินตนเอง
และมีการสุ่มประเมินความพึงพอใจระหว่างบุคลากร และระหว่าง
คณาจารย์กับหัวหน้าภาควิชา ฯ 

๗.๔ – ๑๐ 
๗.๔ - ๑๑ 

 

ระดับ ๖ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

๓ ระดับ ๕ ระดับ ๓  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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๑๑๗ 

 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงและแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๒ ๗.๔ - ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๒  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ๗.๔ - ๐๒ ภาควิชารัฐศาสตร์
ภาควิชานิติศาสตร์ 
ส านักงานคณบดี 

๓  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ติดตามผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 

๗.๔ - ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๔ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๓๐/
๒๕๕๑ เร่ือง การแบ่งกลุ่มงาน และการมอบหมาย
หน้าที่ปฏิบัติงาน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๗.๔ - ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘   
ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัย
บูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
การศึกษาบุตรบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๗.๔ - ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๖  ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์หรือความช านาญงาน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๗.๔ - ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๗  ค าส่ังคณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ ที่ ๐๐๕๒/๒๕๕๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิต
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒   

๗.๔ - ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 
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๑๑๘ 

 ๘ บันทึกการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ๗.๔ - ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๙ บันทึกการเข้าร่วมอบรม SAR ๗.๔ - ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๑๐ แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานใน 
ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 

๗.๔ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๑๑ ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานใน 
ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 

๗.๔-๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๕  :  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชนดิของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 ๑.  มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  
 ๒.  มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  
 ๓.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  
 ๔.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  
 ๕.  มีการน าผลการประเมินในข้อ ๓ และ ๔ มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  

 ๖.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย 
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

มีการด าเนินการไม่ครบ  
๒ ข้อแรก 

มีการด าเนินการ ๒ ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย  
๓ ข้อแรก 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

คณะ ฯ ๗.๑ – ๐๘ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากร 
ทั้งนี้ยังสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯ 
๗.๕ – ๐๑ ได้อีกด้วย 

๗.๑ – ๐๘ 
๗.๕ – ๐๑ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ๗.๑ – ๐๘ พื้นฐานเพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากร 

๗.๑ – ๐๘ 
๗.๕ – ๐๑ 
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๑๑๙ 

 
เพื่อให้ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
จัดท าเป็นเว็บไซต์ ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ฯ  
และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ยังมีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯ ๗.๕ – ๐๑ เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการหาข้อมูลต่าง ๆ  

 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูล ๗.๕ – ๐๒ โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานของระบบ ซึ่งผู้ใช้ต้องมีรหัสผ่าน
ก่อนด าเนินการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล  

๗.๑ – ๐๘ 
๗.๕ – ๐๑ 
๗.๕ – ๐๒ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ ประเมินความพึงพอใจ ๗.๕ – ๐๓ ของผู้ใช้ฐานข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศของคณะ ฯ 

๗.๕ – ๐๒ 
๗.๕ – ๐๓ 

ระดับ ๕ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ ๖ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 

๓ ระดับ ๔ ระดับ ๓  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบ

สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง และในอนาคตจะต้องด าเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผ่านระบบเครือข่ายกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด 
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 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ เว็บไซต์คณะ ฯ www.polsci-law.buu.ac.th ๗.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๒ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฯ www.buu.ac.th ๗.๕ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 

๗.๕ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๔ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 

๗.๕ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๖  :  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 ๑.  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสาร
สิ่งพิมพ ์เว็บไซด์ นิทรรศการ 
 ๒.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กัน 
โดยทั่วอย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
 ๓.  มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
และมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 ๔.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง 
 ๕.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๓-๔ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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 ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส  

ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ภาพข่าวกิจกรรม ๗.๖ – ๐๑  
 จดหมายข่าว ๗.๖ – ๐๒ วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ๗.๖ – ๐๓ และเว็บไซต์ของคณะ ฯ ๗.๑ – ๐๘   

๗.๑ – ๐๘ 
๗.๖ – ๐๑ 
๗.๖ – ๐๒ 
๗.๖ – ๐๓ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทาง
ที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วอย่างน้อย ๓ ช่องทาง ได้แก่  
เว็บไซด์ของคณะ ฯ ๗.๑ – ๐๘ การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ 
(ผู้ปกครอง) กล่องรับความคิดเห็นด้านหน้าคณะ ฯ ๗.๖ – ๐๔ 
และการติดต่อโดยตรงกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

๗.๑ – ๐๘ 
๗.๖ – ๐๔ 

 

ระดับ ๓ คณะ ฯ ได้น าความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการ
บริหารงาน โดยมีหัวหน้าส านักงานคณบดี ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก่ น าข้อคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นมาวิเคราะห์
ข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง ๗.๖ – ๐๕ โดยมีการเชิญ
ประชุม ๗.๖ – ๐๖ เพื่อหารือแนวทางแก้ไข ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่
เพื่อรับผิดชอบนอกเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ 
น. และเสาร์ – อาทิตย์ ๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) อย่างเป็นระบบ 

๗.๖ – ๐๕ 
๗.๖ – ๐๖ 

ระดับ ๔ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ ๕ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์อุดมศึกษา 

๓ ระดับ ๓ ๒  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อคัดกรองความคิดเห็นของประชาชนและ
น าเสนอผู้บริหารพิจารณาตามล าดับขั้นซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ประกอบการบริหารงานอีกแนวทางหนึ่ง  
ทั้งนี้ควรแต่งต้ังที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น การจัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง เพื่อระดมสมอง
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 เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะ ฯ ในมุมมองจากภาคประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการหรือกลไก
ในการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
 

รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ เว็บไซต์คณะ ฯ www.polsci-law.buu.ac.th ๗.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๒ ภาพข่าวกิจกรรมคณะฯ  
  ฉบับที่ ๐๐๑/๒๕๕๓ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 
  ฉบับที่ ๐๐๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
  ฉบับที่ ๐๐๓/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 
  ฉบับที่ ๐๐๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ 
  ฉบับที่ ๐๐๕/๒๕๕๓ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ 

๗.๖ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๓ จดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  ฉบับที่ ๑/๒๕๕๓  
  ฉบับที่ ๒/๒๕๕๓  

๗.๖ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๔ วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  
  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๒ 
  ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕๓ 

๗.๖ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๕ กล่องรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการท าหน้าที่
ของคณะฯ หน้าส านักงานคณะฯ 

๗.๖ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๖ เอกสารความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคณะฯ ๗.๖ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๗ เอกสารการประชุม ๗.๖ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๗  :  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน 
             ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑก์ารประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

ร้อยละ ๐.๑ –  
ร้อยละ ๐.๙๙  

ร้อยละ ๑ –  
ร้อยละ ๑.๙๙  

๑. มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒ และ  
๒. อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของผู้ที่ได้รับ รางวัลในข้อ ๑ เป็น
รางวัลด้านการวิจัย  
หมายเหตุ กรณีได้ข้อ ๑ แต่ไม่ได้ข้อ ๒ ถือว่าได้คะแนน ๒  

 

ผลการด าเนินงาน : 
 - 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ
รางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๐.๙๙ ๐ ๐  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย และส่งเสริมให้น าไป
ประกวดในงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

รายการหลักฐาน : 
 - 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๘  :  มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ   

 ๑.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผู้บริหารระดับสูง 
ต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
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๑๒๔ 

  ๒.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
เสี่ยง 

 ๓.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือ 
แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง  
และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๔.  มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 ๕.  มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการก าหนดแนวทาง 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๓–๔ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ ๐๐๔๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๒ ๗.๘ – ๐๑ โดยมีคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ในการเปิดหลักสูตรใหม่ การผลิตข้อสอบ การคุมสอบ การรับ
นิสิตใหม่ เป็นต้น 

๗.๘ – ๐๑ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
เสี่ยง ๗.๘ – ๐๒ 

๗.๘ – ๐๒ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ๗.๘ – ๐๒ โดยแผน
ดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยง 
ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

๗.๘ – ๐๒ 
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๑๒๕ 

 
ระดับ ๔ คณะ ฯ มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการ

รายงานการใช้งบประมาณของแต่ละส่วนงานทุกไตรมาส มีการ 
จัดสัมมนาเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก าหนด 
กลยุทธ์ ๗.๑ – ๐๒ ร่วมกัน 

๗.๑ – ๐๒ 
๗.๑ – ๐๔ 
๗.๘ – ๐๓ 

ระดับ ๕ คณะ ฯ มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
๗.๘ – ๐๔ ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๗.๘ – ๐๔ 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้
ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

๓ ๕ ๓  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ๗.๑ - ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที ่๗ 
คณะ ฯ 

๒ โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 

๗.๑ - ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๓ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ ๐๐๔๔/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒  

๗.๘ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๔ แผนบริหารความเสี่ยง ๗.๘ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๕ ประกันภัยรถยนต์ ๗.๘ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 
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๑๒๖ 

 ๖ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๗.๘ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

   
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๙  :  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 

  สู่ระดับบุคคล  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 ๑.  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในคณะรัฐศาสตร์และ 
นิติศาสตร์ 

 ๒.  มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๓.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ 

และนิติศาสตร์ 
 ๔.  มีการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยก าหนด

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ 
 ๕.  มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเท่า 
 ๖.  มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรองของผู้บริหาร 
ระดับต่าง ๆ 
 ๗.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรอง 
 ๘.  มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการ 
สร้างแรงจูงใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

มีการด าเนินการไม่ครบ ๕ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๕-๗ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผล

ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยการท าข้อตกลงระหว่าง
คณบดีกับมหาวิทยาลัย ฯ ๗.๙-๐๑ 
 

๗.๙ - ๐๑ 
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๑๒๗ 

 
ระดับ ๒ คณะ ฯ มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ ฯ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๒ ๗.๙-๐๒ 
๗.๙ – ๐๒ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๒  
๗.๔-๐๑ 

๗.๔ - ๐๑ 
๗.๙ – ๐๒ 
๗.๑ - ๐๓ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ จัดท า Strategy Map ๗.๑-๐๓ โดยก าหนดเป้าประสงค์ 
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคณะ ฯ ๗.๑-๐๒  
ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัย ฯ ๗.๙-๐๓ 

๗.๑ - ๐๓ 
๗.๑ – ๐๒ 
๗.๙ - ๐๓ 

ระดับ ๕ คณะ ฯ ยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ  
๗.๑-๐๓ โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
พิจารณาเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๗.๑-๐๔ 

๗.๑ - ๐๓ 
๗.๑ - ๐๔ 

ระดับ ๖ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ ๗ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ ๘ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอด 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 
สู่ระดับบุคคล 

๕ ๕ ๒  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรมีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรองของ
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรอง และมี 
การน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ 
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๑๒๘ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 

๗.๑ - ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๒ Strategy Map ๗.๑ - ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 

๗.๑ - ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๒ ๗.๔ - ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๕ ข้อตกลงระหว่างคณบดีกับมหาวิทยาลัย ฯ ๗.๙ - ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๖ แผนงานการประเมินผลภายในคณะ ฯ ๗.๙ - ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

๗ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ฯ ๗.๙ - ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
คณะ ฯ 

 

องค์ประกอบที่  ๘  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๘.๑  :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน  
  และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 ๑.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ ให้เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 
 ๒.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 ๓.  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
 ๔.  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง 
 ๕.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง 
การเงินและความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเน่ือง 
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๑๒๙ 

  ๖.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ส านักงานอธิการบดีก าหนด 
 ๗.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูล 
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

มีการด าเนินการไม่ครบ ๕ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๕–๖ ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๘.๑-๐๑ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย ฯ 
๘.๑ – ๐๑ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๘.๑-๐๒ โดยจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๒ ๘.๑ – ๐๓ 

๘.๑ – ๐๒ 
๘.๑ – ๐๓ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ ใช้ระบบบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัย ฯ ๘.๑-๐๔ เป็นระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทางการเงินและงบประมาณ โดยก าหนดให้
ทุกคณะ ฯ ป้อนข้อมูลเข้าระบบ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลด้าน
การเงินไปใช้ประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

๘.๑ – ๐๔ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ จัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง 
โดยงานการเงินและบัญชีได้จัดท าเอกสารรายงานสถานการณ์การเงิน 
๘.๑-๐๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 

๘.๑ – ๐๕ 

ระดับ ๕ คณะ ฯ น าข้อมูลทางการเงิน ๘.๑ – ๐๕ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงอย่างต่อเน่ือง 

๘.๑ – ๐๕ 

ระดับ ๖ คณะ ฯ ด าเนินงานด้านการเงินอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ๘.๑ – ๐๖ ท าหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด  

๘.๑ – ๐๖ 

ระดับ ๗ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
พิจารณาจากรายงานสถานะทางการเงิน ๘.๑-๐๕ ของหน่วยการเงินทุก
เดือน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

๘.๑ - ๐๕ 
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๑๓๐ 

 การประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร  
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ  
การเงิน และงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗ ระดับ ๗ ระดับ ๓  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 
 
รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๘.๑-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
คณะ ฯ 

๒ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๐๔๙/
๒๕๕๒ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๘.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
คณะ ฯ 

๓ เอกสารแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๒ 

๘.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
คณะ ฯ 

๔ ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยบูรพา http://
๑๐.๔.๑.๓๗/acct๓d/_acct๓d/displaymenu๒.aspx 

๘.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
คณะ ฯ 

๕ ข้อมูลเอกสารรายงานสถานะทางการเงิน
งบประมาณเงินรายได้ http://www.poslsci-
law.buu.ac.th/index.php 

๘.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
คณะ ฯ 

๖ หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
http://innaudit.buu.ac.th/ 

๘.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
คณะ ฯ 
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๑๓๑ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๘.๒  :  มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ ร่วมกัน  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 ๑.  มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน 
 ๒.  มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน 
 ๓.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในสถาบัน 
 ๔.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบัน 
 ๕.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

มีการด าเนินการไม่ครบ  
๓ ข้อแรก 

มีการด าเนินการ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย ๔ ข้อแรก 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน ๘.๒-๐๑ กับคณะ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อพิจารณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

๘.๒ - ๐๑ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของ
คณะ ฯ ได้แก่ รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

๘.๒ - ๐๑ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในสถาบัน  
มีข้อตกลงในการใช้อาคารและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ร่วมกันกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโอน
งบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน 

๘.๒ - ๐๑ 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน 
มีการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันการ
เรียนรู้ชุมชนพนัสนิคม และโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี  
๘.๒-๐๒ 

๘.๒ – ๐๒ 

ระดับ ๕ คณะ ฯ มีข้อตกลงร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ท าให้คณะ ฯ ประหยัดงบประมาณในการใช้อาคารสถานที่ส าหรับ

๘.๒ – ๐๓ 
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๑๓๒ 

 
การเรียนการสอน และข้อตกลงร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท าให้คณะประหยัดค่าไฟฟ้า ๘.๒-๐๓ 

 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
ส านักงานอธิการบดีร่วมกัน 

๕ ระดับ ๕  ระดับ ๓  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เปา้หมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 
 

รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ รายงานการประชุม เร่ืองหลักเกณฑ์การค านวณ
ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย ๓ หน่วยงาน) และขีด
ความสามารถในการจัดกลุ่ม เรียนการโอนหมวดเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้กับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๘.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
คณะ ฯ 

๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ๘.๒ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
คณะ ฯ 

๓ สรุปค่าไฟฟ้าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ใช้ใน
ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๘.๒ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
คณะ ฯ 
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๑๓๓ 

 องค์ประกอบท่ี  ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๙.๑  :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 
            บริหารการศึกษา   
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 ๑.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ๒.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ 
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคี 
ทั้งภายใน และภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๓.  มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๔.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า (อย่างน้อย ๓ ปี นับรวมปีที่มีการติดตาม) 

 ๕.  มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 ๖.  มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกัน 

ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ฯ 
 ๗.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

มีการด าเนินการไม่ครบ ๔ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๔ ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย ๕ ข้อแรก 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี 

การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ค าสั่งที่ 
๐๐๔๘/๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ๙.๑-๐๑ 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๔๕/๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ 

๙.๑ – ๐๑ 
๙.๑ – ๐๒ 
๙.๑ – ๐๓ 
๙.๑ – ๐๔ 
๙.๑ – ๐๕ 
๙.๑ – ๐๖ 
๙.๑ – ๐๗ 
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๑๓๔ 

 
มกราคม ๒๕๕๒ ๙.๑-๐๒ 
๓. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๓๒/๒๕๕๓   
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๙.๑-๐๓ 
๔. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชา
นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๔๕/๒๕๕๓   
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๙.๑-๐๔ 
๕. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๓๔/๒๕๕๓  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
๙.๑-๐๕ 
ทั้งนี้ ยังมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ในทุกส่วนงานซึ่งหมายถึง ระดับคณะ ฯ ระดับภาควิชา ระดับ
ส านักงานคณบดี และยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และ
บุคลากรของคณะ ฯ เป็นอย่างดี โดยมีคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ๙.๑-๐๖ 
     จากการที่คณะ ฯ มีระบบและกลไกในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ท าให้มีการก าหนดนโยบายและ
วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ตลอดจนรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกอย่างเป็นระบบตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๙.๑-๐๗ และส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ๙.๑-๐๘
ก าหนด 

๙.๑ – ๐๘ 
 

ระดับ ๒ คณะ ฯ ใช้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ฯ ๙.๑-๐๙ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
หัวหน้าภาควิชา ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และ
บุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
๙.๑-๑๐ รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ๙.๑-๑๑ 
     ทั้งนี้คณะ ฯ ยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคีภายใน

๙.๑ – ๐๙ 
๙.๑ – ๑๐ 
๙.๑ – ๑๑ 
๙.๑ – ๑๒ 
๙.๑ – ๑๓ 
๙.๑ – ๑๔ 
๙.๑ – ๑๕ 
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๑๓๕ 

 
และภายนอก ดังนี้ 
     ภาคีภายใน 
     - คณะ ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ๙.๑-๑๒ โดยมี ผศ.
ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล และอาจารย์ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธ์  
เป็นวิทยากร ท าให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีความรู้ ความ
เข้าใจ และให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 
     - คณะ ฯ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ติดตามผลการด าเนินงาน วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ๙.๑-๑๓ 
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ และตัวบ่งชี้ที่ต้อง
ด าเนินการ ท าให้อาจารย์ และบุคลากร มีความเข้าใจในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
     ส่วนภาคีภายนอก  
     - คณะ ฯ จัดการศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ 
๙.๑-๑๔ ท าให้อาจารย์ และบุคลากร มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ มีวิธีปฏิบัติ
ที่ดีอย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากท าให้บุคลากรได้รับ
ทราบว่ากิจกรรมทั้งหมดในการประกันคุณภาพการศึกษามิใช่เป็น
งานที่เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ ต้อง
ด าเนินการทั้งหมด 
     - คณะ ฯ เชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมสัมมนา
เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษาระหว่างสถาบัน ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
๙.๑-๑๕ ซึ่งมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพและมี
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เข้าร่วม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น ในส่วนนี้ท าให้
บุคลากรของคณะ ฯ ได้เห็นพัฒนาการของการประกันคุณภาพ
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๑๓๖ 

 
การศึกษาในภาพกว้าง ได้รับรู้ และกระตือรือร้นเมื่อได้เห็น
แบบอย่างของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ในคณะ ฯ ได้ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ ได้ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยใช้มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
องค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยบูรพา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก าหนด โดยคณะ ฯ จัดท าตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๑.๑ เกี่ยวกับการมีหลักสูตรเฉพาะ หรือ หลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙.๑-๑๖ 

๙.๑ – ๑๖ 
 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน  
ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า (อย่างน้อย ๓ ปี นับรวมปีที่มีการติดตาม) 
โดยคณะ ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ฯ ระดับภาควิชาและส านักงานคณบดี ๙.๑ – ๑๑ ตั้งแต ่
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒) 
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งนับว่าเป็นปีแรกในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะ ฯ เนื่องจากคณะ ฯ เร่ิมก่อตั้งเมื่อ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ๙.๑-๑๗ 

๙.๑ – ๑๑ 
๙.๑ – ๑๗ 

 

ระดับ ๕ คณะ ฯ มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๑ มาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของคณะ ฯ ๙.๑-๑๘ 
ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้ค าแนะน า 
โดยน าประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนามาวิเคราะห์ และวางแผน 
การด าเนินงานตามแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ และน าเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่  
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
หากมีการพัฒนาต่อไป 

๙.๑ – ๑๘ 
 

ระดับ ๖ คณะ ฯ ใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯ ได้แก่ 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา ๙.๑-๑๙ เกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ งาน
ทะเบียนนิสิต ระบบการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน 

๙.๑ – ๑๙ 
๙.๑ – ๒๐ 
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๑๓๗ 

 
การสอนในระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้คณะ ฯ ได้จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยการจัดท าเว็บไซตข์องคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ๙.๑-๒๐ ซึ่งมีบุคลากรโดยตรงเพื่อก ากับดูแลเพื่อ
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งใช้ร่วมกันทั้งคณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิต  

ระดับ ๗ คณะ ฯ มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ดังนี้ 
     - การศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ๙.๑-๑๔ 
     - การสัมมนาการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
พัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบัน ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ ๙.๑-๑๕ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น 
จากการสัมมนาดังกล่าวท าให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างกว้างขวาง 

๙.๑ – ๑๔ 
๙.๑ – ๑๕ 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

๕ ๗ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 
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๑๓๘ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ค าสั่งที่ ๐๐๔๘/๒๕๕๒  วันที่  
๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

๙.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๒ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 
๐๐๔๕/๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

๙.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๓ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๓๒/๒๕๕๓   
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๔ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๔๕/๒๕๕๓  วันที่  
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๕ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๓๔/๒๕๕๓  วันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๖ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ๙.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๗ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
มกราคม ๒๕๕๑ 

๙.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๘ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๙.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๙ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑  

๙.๑ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 
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๑๓๙ 

 ttp://qa.buu.ac.th/text/policy.pdf 
๑๐ รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ฯ ภาควิชา 

และส านักงานคณบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
๙.๑ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

คณะ ฯ 
๑๑ รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

คณะ ฯ ภาควิชา และส านักงานคณบดี ปีการศึกษา 
๒๕๕๑ 

๙.๑ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๑๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง วันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๑๓ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ติดตามผลการด าเนินงาน วันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๑๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๑๔ โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ 

๙.๑ – ๑๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๑๕ โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบัน  
ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๑๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๑๖ องค์ประกอบที่ ๒.๑.๑  มีหลักสูตรเฉพาะ หรือ 
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๙.๑ – ๑๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๑๗ ส่วนที่ ๑ ส่วนน า ๙.๑ – ๑๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๑๘ ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒  (๑  มิถุนายน  
๒๕๕๒ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) 

๙.๑ – ๑๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๑๙ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่  
http://person.buu.ac.th/codes/index.php งาน
ทะเบียนนิสิต  
http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp ระบบการ
ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
ระบบอินเทอร์เน็ต http://assess.buu.ac.th/ 

๙.๑ – ๑๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

http://person.buu.ac.th/codes/index.php
http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
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๑๔๐ 

 ๒๐ เว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
http://www.polsci-law.buu.ac.th/ 

๙.๑ – ๒๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๙.๒  :  มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 ๑.  มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 ๒.  มีระบบส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนิสิต 
 ๓.  มีกลไกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๔.  นิสิตมีการใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต 
 ๕.  นิสิตสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และระหว่างคณะ 
 ๖.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตด าเนินการ และในส่วนที่
นิสิตมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๗.  มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการด าเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างต่อเน่ือง  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

มีการด าเนินการไม่ครบ ๔ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๔ – ๕ ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย ๖ ข้อแรก 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่นิสิต ดังนี้ 
- นิสิตรับฟังการบรรยายพิเศษ เร่ือง บทบาทนิสิตในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๙.๒-๐๑ 
- คู่มือการจัดท าโครงการ เพื่อให้หน่วยงานและสโมสรนิสิต
พิจารณาเป็นแบบอย่างในการจัดโครงการ วันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๒ ๙.๒-๐๒ 
- การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมี  
ผศ.ดร.วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล เป็นวิทยากร ๙.๑-๑๒ 

๙.๒ – ๐๑ 
๙.๒ – ๐๒ 
๙.๑ – ๑๒ 
๙.๑ – ๑๕ 
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๑๔๑ 

 
- การสัมมนาการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนา
นิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบัน ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ ๙.๑-๑๓ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีระบบส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้กับกิจกรรมนิสิต ดังนี้ 
- คู่มือการจัดท าโครงการ เพื่อให้หน่วยงานและสโมสรนิสิต
พิจารณาเป็นแบบอย่างในการจัดโครงการ วันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๒  ๙.๒-๐๒ 
 - เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาได้อธิบายรายละเอียดการ
จัดท าโครงการ ตามกระบวนการ P D C A ให้กับคณะกรรมการ
สโมสรนิสิต ได้รับทราบและด าเนินการอย่างครอบคลุมทุก
ขั้นตอน วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ๙.๑-๑๕ 

๙.๒ – ๐๒ 
๙.๑ - ๑๕ 

 

ระดับ ๓ คณะ ฯ มีกลไกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ ฯ ดังนี้ 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมี ผศ.ดร.วิจิตร์พร  
หล่อสุวรรณกุล เป็นวิทยากร ๙.๑-๑๒ ซึ่งนิสิตแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับ
วิทยากรและผู้บริหารคณะ ฯ  
- นิสิตให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
คณะ ฯ ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่  
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๙.๑-๑๑ 
- งานวิชาการและอาจารย์ผู้สอนประชาสัมพันธ์ให้นิสิตท าการ
ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ 
หากไม่ท าการประเมิน มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่แสดงผลการศึกษา 
๙.๒-๐๓ 

๙.๑ – ๑๒ 
๙.๑ - ๑๑ 
๙.๒ - ๐๓ 

 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีอาจารย์ที่ปรึกษา ๙.๒-๐๔ และเจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิต
ให้ค าแนะน า ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการใช้กระบวนการ 
คุณภาพในการจัดท าโครงการ ๙.๒-๐๒ ต่าง ๆ ของนิสิต  

๙.๒ – ๐๔ 
๙.๒ - ๐๒ 

ระดับ ๕ คณะ ฯ ส่งอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ  
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
ระหว่างสถาบัน ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ๙.๑-๐๕ 

๙.๑ – ๑๕ 
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๑๔๒ 

 
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น จากการสัมมนา
ดังกล่าวท าให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนิสิตในมหาวิทยาลัย ฯ อ่ืน ๆ 
อย่างกว้างขวาง 

ระดับ ๖ คณะ ฯ มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรม
ที่นิสิตด าเนินการ และในส่วนที่นิสิตมีส่วนร่วมกับการประกัน
คุณภาพของคณะ ฯ ได้แก่ สรุปการประชุมโครงการ “พัฒนา
ศักยภาพสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๒” วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๙.๒-๐๖ 

๙.๒ – ๐๖ 
 

ระดับ ๗ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

๕ ๖ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ จะน าผลการประเมินโครงการไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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๑๔๓ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ บทบาทนิสิตในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ 

๙.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๒ คู่มือการจัดท าโครงการ ๙.๒ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๔ โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม
พัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบัน ในวันที่ ๑๓-
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๑๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๕ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ฯ 
ภาควิชา และส านักงานคณบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

๙.๑ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๖ ระบบการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในระบบอินเทอร์เน็ต http://assess.buu.ac.th/ 

๙.๒ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๗ Website มหาวิทยาลัย ฯ เกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ๙.๒ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๘ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๓๔/๒๕๕๓  วันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๙ สรุปการประชุมโครงการ “พัฒนาศักยภาพสโมสร
นิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๒” วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๙.๒ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๙.๓  :  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้  :   ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 ๑.  มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ฯ 
และมหาวิทยาลัย ฯ อย่างต่อเนื่อง 
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๑๔๔ 

  ๒.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ๓.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด 

 ๔.  มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีการด าเนินการไม่ครบ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการ ๓ ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย  

๔ ข้อแรก 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ ฯ อย่างต่อเน่ือง ตามระบบและ
ขั้นตอนต่อไปนี้  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเกีย่วกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งในระดับคณะ ฯ ระดับภาควิชา และส านักงานคณบดี 
๙.๑-๐๑-๙.๑-๐๕ 
๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
๙.๑-๐๑ 
๓. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับภาควิชา  
๙.๑-๑๑ 
๔. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับคณะ ฯ  
๙.๑-๑๑ 
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 
และผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 

๙.๑ – ๐๑ – 
๙.๑-๐๕ 
๙.๑ – ๑๐ 
๙.๑ – ๑๑ 

ระดับ ๒ คณะ ฯ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ให้สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ฯ ซึ่งมี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ๙.๑ – ๐๑ – ๙.๑-๐๕ เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้  

๙.๑ – ๐๑ – 
๙.๑-๐๕ 
๙.๑ – ๐๗ 
๙.๑ – ๐๘ 
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๑๔๕ 

 
โดยอิงเกณฑ์การประเมินคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ๙.๑-๐๗ และส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ๙.๑-๐๘ 

ระดับ ๓ คณะ ฯ รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๙.๓-๐๑ 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด  
โดยน าเสนอในเว็บไซตข์องคณะ ฯ และห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ๙.๓-๐๒ 

๙.๓ – ๐๑ 
๙.๓ – ๐๒ 

 

ระดับ ๔ คณะ ฯ มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะ ฯ น าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๙.๑-๑๘ มาปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานของคณะ ฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในให้ค าแนะน า และน าประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนามา
วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานตามแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อรับทราบ 
และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหากต้องมีการพัฒนาต่อไป  

๙.๑ – ๑๘ 
 

ระดับ ๕ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

๔ ๔ ๓  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและระยะเวลาในการสร้างนวัตกรรมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา หรือมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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๑๔๖ 

 รายการหลักฐาน : 
 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัส
หลักฐาน 

แหล่งหลักฐาน 

๑ คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ค าสั่งที่ ๐๐๔๘/๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๒ 

๙.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๒ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ ๐๐๔๕/
๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

๙.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๓ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๓๒/๒๕๕๓  วันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๔ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๔๕/๒๕๕๓  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๕ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๓๔/๒๕๕๓  วันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๖ รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ฯ ภาควิชา 
และส านักงานคณบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

๙.๑ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๗ รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ 
คณะ ฯ ภาควิชา และส านักงานคณบดี ปีการศึกษา 
๒๕๕๑ 

๙.๑ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๘ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) มกราคม ๒๕๕๑ 

๙.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๙ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

๙.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 
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๑๔๗ 

 ๑๐ รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/ 

๙.๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๑๑ ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๙.๓ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

๑๒ ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒ – 
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) 

๙.๑ – ๑๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
คณะ ฯ 

 
องค์ประกอบท่ี  ๑๐  นโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (๓D) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑๐.๑  :  การบริหารจัดการสถานศึกษา ๓ ดี (๓D) 
ชนิดตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

๑. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (๓D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคล 

๒. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด 

๓. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อ 
การพัฒนาสถานศึกษา ๓ ดี (๓D) อย่างมีคุณภาพ 

๔. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี (๓D) 
๕. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา ๓ ดี (๓D) 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 

มีการด าเนินการ ๑ ข้อ มีการด าเนินการ ๓ ข้อ มีการด าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ ๑ คณะ ฯ ด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี  

(๓ D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก และ
บุคคล โดยคณะ ฯ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ๓ ดี 

๑๐.๑ – ๐๑ 
๑๐.๑ – ๐๒ 
๑๐.๑ – ๐๓ 
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๑๔๘ 

 
เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 

ตามค าสั่งที่ ๐๐๑๖/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ๑๐.๑-๐๑ และ
ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานสถานศึกษา ๓ ดี ๑๐.๑-๐๒ พร้อมทั้งจัด
โครงการเสวนาสถานศึกษา ๓ ดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี 
ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ ๑๐.๑-๐๓ 

 
 

ระดับ ๒ คณะ ฯ จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยจัดโครงการเสวนา
สถานศึกษา ๓ ดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ 
๑๐.๑-๐๓ และเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย
ประกอบการยกตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจนเพื่อปลูกจิตส านึกให้กับนิสิต
ทั้ง ๓ ดี 

๑๐.๑ – ๐๓ 
 

ระดับ ๓ คณะ ฯ พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ๓ ดี (๓D) อย่างมีคุณภาพ 
โดยเร่ิมจากการให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเร่ือง ๓ ดี ตาม
โครงการเสวนาสถานศึกษา ๓ ดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ๑๐.๑-๐๓ จากนั้นได้จัด
กิจกรรมท าบุญบริจาคเงินที่วัดตาลล้อม โดยการขออนุโมทนาบุญจาก
คณาจารย์และบุคลากร วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ๑๐.๑-๐๔ และการ
ใส่ผ้าไทย ในช่วงเทศกาลวันฉลองมหาสงกรานต์ ประมาณ ๑ เดือน วันที่ 
๙ เมษายน ๒๕๕๓ ๑๐.๑-๐๕ ในส่วนน้ีจะเกี่ยวข้องกับ Decency คุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นไทย ๑๐.๑-๐๖ เป็นต้น 

๑๐.๑ – ๐๓ 
๑๐.๑ – ๐๔ 
๑๐.๑ – ๐๕ 
๑๐.๑ – ๐๖ 

 

ระดับ ๔ คณะ ฯ ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา ๓ ดี (๓ D) เช่น ช่วงที่เทศบาลเมืองแสนสุขด าเนินกิจกรรม 
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๑๐.๑-๐๗ คณะ ฯ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ดังกล่าวให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ไปใช้สิทธ์และท าหน้าที่ของ 
คนไทยอย่างสมบูรณ์ 

๑๐.๑ – ๐๗ 
 

ระดับ ๕ ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
 
 



 

 อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2552\SAR คณะ ปี 2552 - 12 กค 53\9สวนท่ี2ผลการด าเนินงาน 14กค53- คณะ.doc 

๑๔๙ 

 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

การบริหารจัดการสถานศึกษา  
๓ ดี (๓D) 

ระดับ ๔ ระดับ ๔ ๒  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ คณะกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ๓ ดี 

ค าสั่งที่ ๐๐๑๖/๒๕๕๓   
วันที ่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

๑๐.๑ – ๐๑ แฟ้มโครงการ ๓ D 

๒ แผนการด าเนินงานสถานศึกษา ๓ ดี ๑๐.๑-๐๒ แฟ้มโครงการ ๓ D 
๓ โครงการเสวนาสถานศึกษา ๓ ดี คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี  

๑๐.๑ – ๐๓ แฟ้มโครงการ ๓ D 

๔ การร่วมโครงการ ๓ ดี กับมหาวิทยาลัยบูรพา 
เร่ือง “ประชาธิปไตยกับการสร้างสรรค์สังคมน่า
อยู่” (๓ D : DEMOCRACY : การส่งเสริม
ประชาธิปไตย) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๑๐.๑ – ๐๔ แฟ้มโครงการ ๓ D 

๕ ท าบุญที่วัดตาลล้อม วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ 

๑๐.๑ – ๐๕ แฟ้มโครงการ ๓ D 

๖ การใส่ผ้าไทยในวันฉลองมหาสงกรานต์ วันที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๕๓ http://www.polsci-
aw.buu.ac.th/gallery.php?content_id= 
๓๔๗&return_url=/gallery.php 

๑๐.๑ – ๐๖ แฟ้มโครงการ ๓ D 

๗ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแสนสุขด าเนิน
กิจกรรมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

๑๐.๑ – ๐๗ แฟ้มโครงการ ๓ D หรือเว็บไซต์
คณะ ฯ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/news.php?content_id
=๒๖๕&category_id=-๒๐๒ 

 

http://www.polsci-aw.buu.ac.th/gallery.php?content_id
http://www.polsci-aw.buu.ac.th/gallery.php?content_id
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๑๕๐ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑๐.๒  :   ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย ๓ ดี (๓D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด 
      พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ๓ ด้าน 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ดี จ านวน ๑ ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ดี จ านวน ๒ ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ดี ครบท้ัง ๓ ดา้น 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ จัดโครงการเสวนาสถานศึกษา ๓ ดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ ๑๐.๑-๐๓ โดยมีนิสิตเข้าร่วม
โครงการ ฯ จ านวน ๓๘๖ คน ครบทั้ง ๓ ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้าน Democracy การส่งเสริมประชาธิปไตย 
Decency คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย Duck – Free การป้องกันยาเสพติด และการจัดกิจกรรม
โครงการ ๓ ดี ร่วมกับ กับมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง “ประชาธิปไตยกับการสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”  
(๓ D : DEMOCRACY : การส่งเสริมประชาธิปไตย) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ๑๐.๑-๐๔ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย  
๓ ดี (๓D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี 
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง  
๓ ด้าน 

มีกิจกรรม
สนับสนุน
นโยบาย
สถานศึกษา ๓ ดี 
ทั้ง ๓ ด้าน 

๓ ๓  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ท่ี รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ โครงการเสวนาสถานศึกษา ๓ ดี คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี  

๑๐.๑ – ๐๓ แฟ้มโครงการ ๓ D 

๒ การร่วมโครงการ ๓ ดี กับมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง  
“ประชาธิปไตยกับการสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่” (๓ D :  
DEMOCRACY : การส่งเสริมประชาธิปไตย)  
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๑๐.๑ – ๐๔ แฟ้มโครงการ ๓ D 



 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการประเมนิตนเอง 

 
 
 



 ๑๕๐ 

 ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

ตารางที่ ส.๒   ผลการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ ๙ องค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

    คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
≤ ๑.๕ =  ยังไม่ได้คุณภาพ 
๑.๕๑-๒.๐๐ = คุณภาพระดับพอใช้ 
๒.๐๑-๒.๕๐ = คุณภาพระดับดี 
๒.๕๑-๓.๐๐ = คุณภาพระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ สกอ. + คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
+ คณะ

รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

I P O รวม I P O รวม 

องค์ประกอบที่ ๑           

องค์ประกอบที่ ๒           

           

องค์ประกอบที่ ๓           

องค์ประกอบที่ ๔           

องค์ประกอบที่ ๕            

องค์ประกอบที่ ๖           

องค์ประกอบที่๗           

องค์ประกอบที่ ๘           

องค์ประกอบที่ ๙           

องค์ประกอบที่ ๑๐           

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

          

ผลการประเมิน           
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 ตารางที่ ส.๓   ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ๓ มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
≤ ๑.๕ =  ยังไม่ได้คุณภาพ 
๑.๕๑-๒.๐๐ = คุณภาพระดับพอใช้ 
๒.๐๑-๒.๕๐ = คุณภาพระดับดี 
๒.๕๑-๓.๐๐ = คุณภาพระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ สกอ. + คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
+ คณะ

รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

I P O รวม I P O รวม 

มาตรฐานท่ี ๑           

มาตรฐานท่ี ๒  ก           

มาตรฐานท่ี ๒ ข           

มาตรฐานท่ี ๓           

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

          

ผลการประเมิน           
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 ตารางที่ ส.๔  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ๔ ด้าน 
 

มุมมอง 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
≤ ๑.๕ =  ยังไม่ได้คุณภาพ 
๑.๕๑-๒.๐๐ = คุณภาพระดับพอใช้ 
๒.๐๑-๒.๕๐ = คุณภาพระดับดี 
๒.๕๑-๓.๐๐ = คุณภาพระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ สกอ. + คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ ตัวบ่งชี้ 
สกอ. 

ตัวบ่งชี้ สกอ. + 
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ I P O รวม I P O รวม 

ด้านท่ี ๑ 
Customer 

          

ด้านท่ี ๒ 
Internal process 

          

ด้านท่ี ๓ 
Finance 

          

ด้านท่ี ๔ 
Learning 

&Innovation 
          

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุกมุมอง 

          

ผลการประเมิน           
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 จุดเด่น แผนการส่งเสริม และจุดอ่อน แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
 

องค์ประกอบท่ี ๑  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑.  - ๑.  - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ขาดการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์
มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ประเมินและหาแนวทางมาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานให้ 
เป็นระบบโดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเน่ือง 

 
องค์ประกอบท่ี ๒  การเรียนการสอน  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. คณะ ฯ มีนิสิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
เป็นอย่างดี 

๑. แนวทางที่คณาจารย์ติวเข้มหรือเก็บตัวนิสิต
เพื่อบ่มเพาะความรู้เป็นวิธีการที่ดีควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และมีฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ 
ตลอดจนขวัญและก าลังใจในการสร้างชื่อเสียง
อย่างเป็นระบบ 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑.  คณะ ฯ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ๔ หลักสูตร แต่มีนิสิตจ านวนน้อย 
ที่เลือกการวิจัยหรือ แผน ก ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว
ต้องเปิดสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวน
หลักสูตรทั้งหมด (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
มี ๔ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีมี ๗ 

๑. คณะ ฯ อยู่ระหว่างการจัดท าหลักสูตรใหม่ 
ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งบาง
หลักสูตรสามารถเปิดสอนได้ ในภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
๒. คณะ ฯ ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเลือกลงทะเบียนใน แผน ก 
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หลักสูตร) ให้มากขึ้น 
๒.  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ยังมีจ านวนน้อย 

๓. คณะ ฯ มีนโยบายให้คณาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งรับคณาจารย์ใน 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งคาดว่า 
จะมีคณาจารย์ในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 

๓.  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ มีจ านวนน้อย 

๔. คณะ ฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ โดยประกาศ 
ให้ทุนวิจัยและทุนผลิตผลงานทางวิชาการ 
แก่คณาจารย์อย่างเต็มที่ 

๔. ขาดผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนและ 
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงาน 
การวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรม
การศึกษา 

๕. คณะ ฯ ควรพิจารณาส่งคณาจารย์เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอน และงานส่งเสริมงานวิจัย 
ต้องจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงาน 
การวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรม
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

๕. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและการ
ประกอบอาชีพอิสระยังไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  

๖. คณะ ฯ ควรจัดเวทีสัมมนาวิชาชีพให้กับนิสิต 
ที่ก าลังจะจบการศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง 

๖. คณะ ฯ ไม่มีนิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าที่
ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์ 

๗. คณะ ฯ ต้องสนับสนุนทุนในการท า
วิทยานิพนธ์ หรือจัดคลินิกติวเข้มเพื่อส่งเสริม 
ให้นิสิตได้ท างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพเพื่อจัดส่งประกวดในเวทีต่าง ๆ  

๗. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
มีจ านวนน้อย 

๘. คณะ ฯ ต้องสนับสนุนให้นิสิตเลือกเรียนแผน 
ก ให้มากขึ้น และมอบหมายอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ควบคุมงานวิทยานิพนธ์อย่างทั่วถึง  
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 องค์ประกอบท่ี ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนิสิต 

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตมีประสบการณ์ใน 
การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้มแข็ง 
เน่ืองจากเคยด ารงต าแหน่งรักษาการนายกองค์การ
นิสิตในระดบัมหาวิทยาลัย ฯ และนายกสโมสร
นิสิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน ๒ คน 

๑. ควรวางแผนการด าเนินงานเชิงรุกอย่าง 
เป็นระบบ 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิต  
และศิษย์เก่า  
 

๑. ควรศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
และวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนให้ค าแนะน านิสิตที่ท าโครงการใน
ลักษณะวงจร PDCA   

 
องค์ประกอบท่ี ๔  การวิจัย  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑.  - ๑.  - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ขาดระบบและกลไกการสง่เสริมความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชนและภาค 
อุตสาหกรรม 

๑. ส่งเริมให้คณาจารย์และนักวิจัยสร้างเครือข่าย
เกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัยกับภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยการเข้าร่วมงานต่าง ๆ  
ที่ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมจัด 

๒. ขาดความรู้ เร่ือง การจดสิทธิบัตร การซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 

๒. คณะ ฯ ควรส่งนักวิจัยไปศึกษาอบรมเกี่ยวกับ
การจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการในการการจด
สิทธิบัตร การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 
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ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย และ
จัดท าเป็นคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

๓.  เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังมีจ านวนน้อย 
เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า 

๓. คณะ ฯ ควรให้นักวิจัยหาข้อมูลทุนวิจัยจาก
ภายนอกเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร
สมัครรับทุนดังกล่าว หรือท างานวิจัยกลุ่ม 

๔. จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีจ านวนน้อย ๔. คณะ ฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยและ
นักวิจัยควรอ านวยความสะดวกและด าเนินการ
หาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ให้คณาจารย์ 

๕. ไม่มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)  
ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

๕. คณะ ฯ ขอให้คณาจารย์ช่วยกันอ้างอิง
บทความ 

วิจัยที่คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จัดท าขึ้น (Citation) ใน Refereed Journal หรือ 
ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
องค์ประกอบท่ี ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑.  - ๑.  - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ไม่มีการจัดท าแผนเชื่อมโยงและบูรณาการ 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับ 
การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

๑. ควรระบุในประมวลรายวิชาว่าจะน าความรู้ 
ทีไ่ดจ้ากการบริการทางวิชาการแก่สังคมไป
ประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิต 
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๒. คณะ ฯ ควรพิจารณาความต้องการของชุมชน
และจัดล าดับความส าคัญในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมตามความเหมาะสม 
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 องค์ประกอบท่ี ๖  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑.  - ๑. การจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควร
จัดเวทีให้นิสิตได้แสดงออกอย่างเป็นระบบเพื่อ
ส่งเสริมให้นิสิตมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
และรู้จักการท างานเป็นทีม 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑.   - ๑.  - 
 
องค์ประกอบท่ี ๗  การบริหารและการจัดการ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรท างานอย่างมี
ความสุข 

๑. - 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ขาดการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ และน าผลการประเมินไปปรับใช้ใน
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู้ 

๑. คณะ ฯ ควรวิเคราะห์ผลการประเมิน
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อน ามาจัดท า 
แผนยกระดับการจัดการความรู้ต่อไป 

๒. ขาดที่ปรึกษาภาคประชาชนทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และไม่มกีารด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันมีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

๒. คณะ ฯ ควรแต่งตัง้ที่ปรึกษาภาคประชาชน 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ 
เปิดโอกาสให้ด าเนินกิจกรรมร่วมกันโดยมี
กระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบ 
โดยภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

๓. อาจารย์ประจ าไม่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ 
รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๓. คณะ ฯ ควรสนับสนุนหรือให้รางวัลพิเศษใน
ระดับคณะ ฯ แก่คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงาน
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 ทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเป็น

ขวัญและก าลังใจกับคณาจารย์ต่อไป 
๔. ขาดระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายตามค ารับรองของผู้บริหาร และไม่มี 
การน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ 
 

๔. คณะ ฯ ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผล 
การติดตามผล และน าไปเชื่อมโยงกับระบบสร้าง
แรงจูงใจ ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการด าเนินงาน 

 
องค์ประกอบท่ี ๘  การเงินและงบประมาณ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. มีนักวิชาการเงินและบัญชีที่มีประสบการณ์ ๑. ขอใหน้ักวิชาการเงินและบัญชีจัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานด้านการเงินในส่วนที่บุคลากรใช้งาน
บ่อยครั้งโดยให้เข้าใจง่ายขึ้น 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑.   - ๑.  - 
 
องค์ประกอบท่ี ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑.  - ๑.  - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ขาดการน าผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการให้ความรู้และกลไกการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างต่อเน่ือง 

๑. คณะ ฯ ควรวิเคราะห์กระบวนการให้ความรู้
และกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับนิสิตโดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินว่านิสิตเข้าใจกระบวนการประกัน
คุณภาพมากน้อยเพียงใด 
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๒. ขาดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่คณะ 
ฯ พัฒนาขึ้น หรือมีการจัดท าแนวปฏิบัติ 
ที่ด ีเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงได้ 
 

๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรไปศึกษาดูงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
คณะ ฯ อย่างต่อเน่ืองเพื่อน าประสบการณ์
ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้กับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ  

 



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสิทธ์ิ พงษเ์รืองพนัธุ ์วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางป.4 สรุปคะแนนเฉลีย่ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้นในมุมมองดา้นการบริหารจัดการ

มุมมองดา้นการบริหาร

จัดการ

ตวับ่งช้ี

ดา้นปัจจัย 

น าเขา้

ตวับ่งช้ีดา้น

กระบวนการ

ตวับ่งช้ีดา้น

ผลผลิตหรือ

ผลลพัธ์

รวม ผลการประเมิน

1. ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย
2.00 2.50 2.00 2.20 ดี

2. ดา้นกระบวนการภายใน 0.00 2.71 3.00 2.55 ดีมาก

3. ดา้นการเงิน 1.00 2.00 - 1.67 พอใช้

4. ดา้นบุคลากรการเรียนรู ้

และนวตักรรม
1.67 2.17 0.33 1.58 พอใช้

รวม 1.43 2.43 1.85 2.07 ดี

ผลการประเมิน ยงัไม่ได้คุณภาพ ดี พอใช้

ตวับ่งช้ีของ สกอ + ตวับ่งช้ีพิเศษ

มุมมองดา้นการบริหาร

จัดการ

ตวับ่งช้ี

ดา้นปัจจัย 

น าเขา้

ตวับ่งช้ีดา้น

กระบวนการ

ตวับ่งช้ีดา้น

ผลผลิตหรือ

ผลลพัธ์

รวม ผลการประเมิน

1. ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย
2.00 2.50 2.00 2.20 ดี

2. ดา้นกระบวนการภายใน 0.00 2.75 3.00 2.58 ดีมาก

3. ดา้นการเงิน 1.00 2.00 - 1.67 พอใช้

4. ดา้นบุคลากรการเรียนรู ้

และนวตักรรม
1.67 2.17 0.33 1.58 พอใช้

รวม 1.43 2.45 1.85 2.10 ดี

ผลการประเมิน ยงัไม่ได้คุณภาพ ดี พอใช้
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๑๕๙ 

 จุดเด่น แผนการส่งเสริม และจุดอ่อน แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เปา้หมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ขาดการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์
มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ประเมินและหาแนวทางมาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานให้เป็นระบบ 
โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะ ฯ เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. คณะ ฯ มีนิสิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
เป็นอย่างดี  
 

๑. แนวทางที่คณาจารย์ติวเข้มหรือเก็บตัวนิสิต
เพื่อบ่มเพาะความรู้เป็นวิธีการที่ดีควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และมีฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการ 
ตลอดจนขวัญและก าลังใจในการสร้างชื่อเสียง
อย่างเป็นระบบ 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. คณะ ฯ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ๔ หลักสูตร แต่มีนิสิตจ านวนน้อย 
ที่เลือกการเรียนวิจัยหรือแผน ก ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าวต้องเปิดสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐  

๑. คณะ ฯ อยู่ระหว่างการจัดท าหลักสูตรใหม่ทั้ง
ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งบาง
หลักสูตรสามารถเปิดสอนได้ในภาคปลายปี
การศึกษา ๒๕๕๓ 
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๑๖๐ 

 
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด (หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามี ๔ หลักสูตร หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีมี ๗ หลักสูตร) 

๒. คณะ ฯ ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเลือกลงทะเบียนในแผน ก  
ให้มากขึ้น 

๒. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก
ยังมีจ านวนน้อย 
 

๓. คณะ ฯ มีนโยบายให้คณาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก พร้อมทั้งรับคณาจารย์ใน 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งคาดว่า 
จะมีคณาจารย์ในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 

๓. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ มีจ านวนน้อย 

๔. คณะ ฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ โดยประกาศ 
ให้ทุนวิจัยและทุนผลิตผลงานทางวิชาการแก่
คณาจารย์อย่างเต็มที่ 

๔. ขาดผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนและ 
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงาน 
การวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรม
การศึกษา 
 

๕. คณะ ฯ ควรพิจารณาส่งคณาจารย์เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอน และงานส่งเสริมงานวิจัยต้องจัด
เวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานการวิจัยด้าน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

๕. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ 
การประกอบอาชีพอิสระยังไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
 

๖. คณะ ฯ ควรจัดเวทีสัมมนาวิชาชีพให้กับนิสิต
ที่ก าลังจะจบการศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้ 
และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง 

๖. คณะ ฯ ไม่มีนิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าที่
ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ์ 
 

๗. คณะ ฯ ต้องสนับสนุนทุนในการท า
วิทยานิพนธ์ หรือจัดคลินิกติวเข้มเพื่อส่งเสริม 
ให้นิสิตได้ท างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพเพื่อจัดส่งประกวดในเวทีต่าง ๆ 

๗. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีจ านวน
น้อย 

๘. คณะ ฯ ต้องสนับสนุนให้นิสิตเลือกเรียนแผน 
ก ให้มากขึ้น และมอบหมายอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ควบคุมงานวิทยานิพนธ์อย่างทั่วถึง 
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 องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนิสิต 

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เปา้หมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตมีประสบการณ์ในการจัด
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้มแข็ง เนื่องจากเคย
ด ารงต าแหน่งรักษาการนายกองค์การนิสิตใน
ระดับมหาวิทยาลัย ฯ และนายกสโมสรนิสิตของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๒ 
คน 

๑. ควรวางแผนการด าเนินงานเชิงรุก 
อย่างเป็นระบบ 
 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิตและ 
ศิษย์เก่า 
 

๑. ควรศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
และวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนให้ค าแนะน านิสิตที่ท าโครงการใน
ลักษณะวงจร PDCA 

 
องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ขาดระบบและกลไกการสง่เสริมความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

๑. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยสร้าง
เครือข่ายเกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัยกับ
ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดย 
การเข้าร่วมงานต่าง ๆ ที่ภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมจัด 

๒. ขาดความรู้ เร่ือง การจดสิทธิบัตร  
การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา  
ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย  

๒. คณะ ฯ ควรส่งนักวิจัยไปศึกษาอบรมเกี่ยวกับ
การจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการในการจด
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๑๖๒ 

 
หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 
 

สิทธิบัตร การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและ 
จัดท าเป็นคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

๓. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังมีจ านวนน้อย 
เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า 

๓. คณะ ฯ ควรให้นักวิจัยหาข้อมูลทุนวิจัยจาก
ภายนอกเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร
สมัครรับทุนดังกล่าวหรือท างานวิจัยกลุ่ม 

๔. จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่มีจ านวนน้อย 
 

๔. คณะ ฯ ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัย
และนักวิจัยควรอ านวยความสะดวกและ
ด าเนินการหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ให้คณาจารย์ 

๕. ไม่มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 
 

๕. คณะ ฯ ขอให้คณาจารย์ช่วยกันอ้างอิง
บทความวิจัยที่คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์จัดท าขึ้น (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ 
ระดับนานาชาติ 

 
องค์ประกอบท่ี  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 
 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ไม่มีการจัดท าแผนเชื่อมโยงและบูรณาการ 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียน
การสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๑. ควรระบุในประมวลรายวิชาว่าจะน าความรู้ที่
ได้จากการบริการวิชาการแก่สังคมไปประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ที่
ทันสมัยและมีความหลากหลาย 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

๒. คณะ ฯ ควรพิจารณาความต้องการของชุมชน
และจัดล าดับความส าคัญในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมตามความเหมาะสม 
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 องค์ประกอบท่ี  6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- ๑. การจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควร
จัดเวทีให้นิสิตได้แสดงออกอย่างเป็นระบบเพื่อ
ส่งเสริมให้นิสิตมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยและรู้จักการท างานเป็นทีม 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 
 
องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรท างานอย่างมี
ความสุข 
 

- 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ขาดการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ และน าผลการประเมินไปปรับใช้ใน
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการงานปกติและปรับปรุง
แผนการจัดการความรู้ 

๑. คณะ ฯ ควรวิเคราะห์ผลการประเมิน
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อน ามาจัดท า 
แผนยกระดับการจัดการความรู้ต่อไป 
 

๒. ขาดที่ปรึกษาภาคประชาชนทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และไม่มีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันมีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

๒. คณะ ฯ ควรแต่งต้ังที่ปรึกษาภาคประชาชนทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเปิดโอกาส
ให้ด าเนินกิจกรรมร่วมกันโดยมีกระบวนการ
หรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 



 

อรพร D:\SARและCAR\SAR\SAR ปี 2552\SAR คณะ ปี 2552 - 12 กค 53\13จุดแข็งคณะ.doc 

๑๖๔ 

 
๓. อาจารย์ประจ าไม่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

๓. คณะ ฯ ควรสนับสนุนหรือให้รางวัลพิเศษใน
ระดับคณะ ฯ แก่คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจกับคณาจารย์ต่อไป 

๔. ขาดระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรองของผู้บริหาร และ
ไม่มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ 

๔. คณะ ฯ ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผล 
การติดตามผล และน าไปเชื่อมโยงกับระบบสร้าง
แรงจูงใจ ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการด าเนินงาน 
 

 
องค์ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. มีนักวิชาการการเงินและบัญชีที่มีประสบการณ์ 
 

๑. ให้นักวิชาการเงินและบัญชีจัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานด้านการเงินในส่วนที่บุคลากรใช้ 
งานบ่อยครั้ง ซึ่งจะท าให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่เข้าใจง่ายมากขึ้น 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 
 
องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

จุดเด่น / จุดแข็ง แผนการส่งเสริม  
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข / ปรับปรุง 
 (เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

๑. ขาดการน าผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการให้ความรู้และกลไก 
การด าเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 

๑. คณะ ฯ ควรวิเคราะห์กระบวนการให้ความรู้
และกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับนิสิตโดยพิจารณาจากผลการ
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กับนิสิตอย่างต่อเน่ือง 
 

ประเมินว่านิสิตเข้าใจกระบวนการประกัน
คุณภาพมากน้อยเพียงใด และหาแนวทาง
สนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

๒. ขาดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่ 
คณะ ฯ พัฒนาขึ้น หรือมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงได้ 
 

๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรไปศึกษา 
ดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน 
และภายนอกคณะ ฯ อย่างต่อเน่ืองเพื่อน า
ประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้กับ 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ 

 



 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 

 
 
 
 



ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ในระบบฐานขอ้มูล Cheqa Online System ประจ าปีการศกึษา 2552

ตั้งแต่วันที ่1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553

ส่วนงาน คณะรฐัศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

องค์ประกอบที ่1

1 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด  ตัวบ่งชี้ ๓๑

2 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย  ตัวบ่งชี้ ๓๑

3 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  หลักสูตร ๑๓

- -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาตรี   หลักสูตร ๙

- -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร -

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข )  หลักสูตร ๔

4 จ านวนหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่  หลักสูตร ๑๓

- -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร ๙

- -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาโท  หลักสูตร ๔

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร -

5 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

 หลักสูตร

๔

- -ระดับปริญญาโท  หลักสูตร ๔

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร -

องค์ประกอบที ่2
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6 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษาครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

หลักสูตร

๔

- -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาโท  หลักสูตร ๔

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร -

7 จ านวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา คน 198

8 จ านวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด  ชื่อเร่ือง ๑

- -ระดับปริญญาโท  ชื่อเร่ือง ๑

- -ระดับปริญญาเอก ชื่อเร่ือง -

9 จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ชื่อเร่ือง ๑

- -(สมศ. 1.7) บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

 ชื่อเร่ือง

๑

- -(สมศ. 1.8) บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

ชื่อเร่ือง

-

10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

    ค่าเฉลี่ย 1- 5

๔.๐๕

- -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 ๓.๙๙

- -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ค่าเฉลี่ย 1- 5       
 4.07 ๔.๐๗

- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 ๔.๑๕

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -
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- -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

11 จ านวนหลักสูตรที่จัดท าขึ้นใหม่หรือที่ปรับปรุง และจ านวนหลักสูตร
ที่ยังไม่มีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชมุชน 
องค์กร ภายนอกมีส่วนร่วม

 หลักสูตร

๑๓

- -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร ๙

- -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาโท  หลักสูตร ๔

- -ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร -

12 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา คน ๔,๔๓๘

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน ๗๒๕

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน ๓,๔๐๖

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน ๓๐๗

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ก) (ภาคปกติ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ข) (ภาคปกติ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) 
(ภาคปกติ)

คน

-

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ก) (ภาคพิเศษ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ข) (ภาคพิเศษ) คน -
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- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) 
(ภาคพิเศษ)

คน

๓๐๗

13 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร   FTES ๓,๔๒๕.๗๕

- -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) FTES -

- -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) FTES -

- -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  FTES ๘๑๙.๖๔

- -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  FTES ๒,๓๘๑.๙๔

- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) FTES -

- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) FTES -

- -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES -

- -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  FTES ๒๒๔.๑๗

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) FTES -

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) FTES -

- -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES -

- -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES -

14 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็น
ปริญญาตรี

 FTES ๓,๕๙๐.๓๗

- -จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีทั้งหมด  FTES ๓,๒๐๑.๕๘

- -จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกทั้งหมดเมื่อปรับค่าเป็นปริญญาตรี

 FTES

๔๐๓.๕

15 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็น
ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

 FTES

๘๑๙.๖๔

16 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็น
ปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)

 FTES

๒,๗๘๕.๔๔

17 จ านวนคณะหรือหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเท่าที่ได้
คะแนน 3 คะแนน

ส่วนงาน

-

18 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  คน ๓๓.๕

19 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  คน ๒

20 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี คน -
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21 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คน -

22 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า  คน ๒๙

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  คน ๑๐

24 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งอาจารย์  คน ๒๘.๐

25 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  คน ๔

26 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  คน ๒

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ คน -

28 จ านวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ ชื่อเร่ือง ๓

29 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหม้ีเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

ชื่อเร่ือง

-

30 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

 คน

๑๕

31 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

 คน

๖

32 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมี
งานท า

 คน

๖๐๖

33 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา  คน ๓๗๒

34 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  คน ๓๔

35 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และได้
งานท าและประกอบอาชพีอิสระ หลังส าเร็จการศึกษา

 คน

๑๖๓

36 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้น เป็นไปตามเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา

 คน

๗๙

37 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้น สูงกว่าเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา

คน

๔๙

38 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้น ต่ ากว่าเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา

คน

๓๕

39 ระดับความพึงพอใจ ของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใชบ้ัณฑิต 
(เทียบจากค่า 5 ระดับ)

ค่าเฉลี่ย 1- 5 ๓.๘๙
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40 จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยก
ย่องระดับชาติหรือนานาชาติ

คน ๒๓

- -จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัล- ด้านวิชาการ 
วิชาชพี

คน ๑๔

- -จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัล- ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

คน ๔

- -จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัล-  ด้านกีฬา สุขภาพ

คน ๑

- -จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัล- ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

คน ๑

- -จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัล- ด้านสิ่งแวดล้อม

คน ๓

41 จ านวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า ระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดที่ได้รับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติจาก
ผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์

คน ๐

42 จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา

คน ๗,๕๕๕

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
อนุปริญญา

คน

-

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
ปริญญาตรี

คน ๗,๐๘๕

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
ปริญญาโท

คน ๔๗๐

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
ปริญญาเอก

คน

-
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- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับป.
บัณฑิต.

คน

-

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับป.
บัณฑิตชั้นสูง 

คน

-

43 (สมศ. 1.5) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติและ
นานาชาติ

คน ๑๐

- -ด้านวิชาการวิชาชพี คน ๘

- -ด้านคุณธรรม จริยธรรม คน ๑

- -ด้านกีฬา สุขภาพ คน ๑

- -ด้านศิลปะและวัฒนธรรม คน -

- -ด้านสิ่งแวดล้อม คน -

44 (สมศ. 1.6) จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ได้รับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

รางวัล ๕

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  - ด้านวิชาการวิชาชพี

รางวัล ๓

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รางวัล ๑

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านกีฬา สุขภาพ

รางวัล ๑

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัล -

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านสิ่งแวดล้อม

รางวัล -

45 (สมศ.6.3) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ต่ออาจารย์ประจ า

ร้อยละ ๒๙.๘๕

46 (สมศ.6.4)ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
 ..............

ร้อยละ ๑๗.๙๑
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47 (สมศ.1.5)จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทาง
วิชาการหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา .............. (คน)

คน ๒๓

48 (สมศ.1.6)จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปี

ชื่อเร่ือง -

49 จ านวนคณะหรือหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเท่าทั้งหมด  ส่วนงาน -

50 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาทั้งหมด คน ๖๓๔

51 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และได้
งานท าและประกอบอาชพีอิสระหลังส าเร็จการศึกษา และตอบ
แบบสอบถามเร่ืองเงินเดือนเร่ิมต้น คน

๑๖๓

52 ผลการประเมิน คุณภาพการใหบ้ริการนักศึกษา (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ค่าเฉลี่ย 1- 5

53 จ านวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม จ านวน ๓๗

- -จ านวนกิจกรรมวิชาการ จ านวน ๑๓

- -จ านวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน ๕

- -จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕

- -จ านวนกิจกรรมนันทนาการ จ านวน ๙

- -จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๕

54 จ านวนนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม คน ๖,๗๒๘

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ คน ๑๓๖

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ คน ๒,๘๔๘

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม

คน
๒๖๐

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจรรมนันทนาการ คน ๒,๔๘๔

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คน ๑,๐๐๐

55 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์  บาท ๕๒๐,๐๐๐

- -จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน  บาท ๔๕,๐๐๐

องค์ประกอบที ่3
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- -จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน  บาท ๔๗๕,๐๐๐

56 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย   คน ๑๕

- -(สมศ. 2.5)จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน จากภายนอกสถาบัน  คน ๔

- -(สมศ. 2.4)จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน จากภายในสถาบัน  คน ๑๑

57 จ านวนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อเร่ือง ๓

- -จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ชื่อเร่ือง ๓

- -จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ชื่อเร่ือง -

- -จ านวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ชื่อเร่ือง -

- -จ านวนผลงานที่น าไปใชป้ระโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ ชื่อเร่ือง -

58 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล

ชื่อเร่ือง
-

59 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัยทั้งหมด คน -

60 จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ  คน -

61 (สมศ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบัน
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ....................... (บาท)

บาท ๑๕,๐๗๙.๓๖

62 (สมศ.2.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ................... (บาท)

บาท ๑,๔๒๘.๕๗

63 (สมศ.2.4) ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า.................

ร้อยละ ๓๔.๙๒

64 (สมศ.2.5) ร้อยละของอาจารย์ประจ าได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ................

ร้อยละ ๑๒.๗๐

65 (สมศ.2.1) ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
และ/หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า....

ร้อยละ ๙.๕๓

66 (สมศ.2.7*) จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 .........(ชิ้นงาน)

ชื่อเร่ือง

-

67 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคม คน ๒๕
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68 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชพีในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

คน ๔

69 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพี จ านวน ๙

70 จ านวนแหล่งใหบ้ริการวิชาการและวิชาชพีระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน ๑

71 ร้อยละของผู้รับบริการที่ใหค้ะแนนความพึงพอใจต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป
(กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใชผ้ลส ารวจของ ก.พ.ร. ( กรณี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใชผ้ลการส ารวจความความพึงพอใจเป็น
รายโครงการ/กิจกรรมมาค านวณเป็นภาพรวม)

ร้อยละ ๗๓.๐๕

72 (สมศ.3.2) ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชพีในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า

ร้อยละ ๑๒.๗๐

73 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการส ารวจความพึง
พอใจ

จ านวน ๖

74 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านการเรียนการสอน จ านวน

๔

75 จ านวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๘

76 จ านวนโครงการ/กิจกรรมประชมุเสวนาทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

จ านวน
๔

77 จ านวนโครงการ/กิจกรรมประชมุเสวนาทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

จ านวน ๕

78 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านการวิจัย

จ านวน

-

79 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ

จ านวน

-

80 จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม

จ านวน

-

องค์ประกอบที ่6
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81 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด  คน ๑๒

82 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการ

คน ๙

- -ในประเทศ คน ๘

- - ต่างประเทศ คน ๑

83 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชพี

คน

- -ในประเทศ คน ๑๒

- -ต่างประเทศ คน ๑๒

84 จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล ผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชพีในระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

-

- -จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล -  ด้านการวิจัย คน -

- -จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล -  ด้านศิลปและ
วัฒนธรรม

คน

-

- -จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล -  ด้านอ่ืนๆ คน -

85 งบประมาณส าหรับพัฒนาอาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ บาท ๒,๔๐๓,๘๘๓.๕๕

86 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ) บาท ๖๒,๐๒๗,๙๐๐

87 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชพี บาท ๕,๙๘๕,๐๐๐

88 งบด าเนินการทั้งหมด บาท ๕,๔๖๐,๐๐๐

89 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน (ปีการศึกษา)

บาท

-

90 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน (ปีงบประมาณ)

บาท

๓๓,๕๐๐,๒๐๙.๒๙

91 ค่าใชจ่้ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปีงบประมาณ) บาท ๑๑,๓๖๔,๕๗๙

92 ค่าใชจ่้ายและมูลค่า ในการบริการวิชาการและวิชาชพี บาท ๕,๒๖๖,๘๐๐

93 ค่าใชจ่้ายและมูลค่า ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บาท ๒๓,๘๙๕

94 ค่าใชจ่้ายเพ่ือพัฒนาอาจารย์(ปีงบประมาณ) บาท ๒,๔๐๓,๘๘๓.๕๕
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95 ค่าใชจ่้ายที่ใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 
(ปีงบประมาณ)

บาท

-

96 เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปีงบประมาณ) บาท ๑๔,๗๓๕,๓๓๓.๑๖

97 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) บาท ๑,๓๓๔,๙๙๐

98 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์
 5 ระดับของ สกอ. ระดับ 1 - 5 ๔

99 จ านวนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใหม้ีองค์
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3D คน ๑๑

100 จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D จ านวน -

- -จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย จ านวน -

- -จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย จ านวน -

- -จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด จ านวน -

101 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D  จ านวน ๒

- -จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย จ านวน ๓

- -จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย จ านวน ๓

- -จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด จ านวน ๒

102 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D คน ๒๖๒

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย คน ๒๖๒

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย คน ๒๖๒
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- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด คน ๒๖๒

103 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D จ านวน ๒

- -จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้าน
การส่งเสริมประชาธิปไตยที่ได้รับการประเมินผล จ านวน ๒

- -จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D  ด้าน
การส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย ที่ได้รับการ
ประเมินผล จ านวน ๒

- -จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D  ด้าน
การสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด ที่ได้รับการประเมินผล จ านวน ๒

104 จ านวนผู้ที่สอบผ่าน คน -

105 จ านวนผู้เข้าสอบใบประกอบโรคศิลป คน -

ประเภทอัตลักษณ์


