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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดําเนินงานภายใต้พันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การสร้างสรรค์งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยภาควิชาฯ จะกําหนดกิจกรรมต่างๆ ในแผนการดําเนินงาน 
(Action Plan) ให้ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้านเป็นสําคัญ 
 ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชานิติศาสตร์ ตลอด
ระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและปรากฏผลเป็นอย่าง
ชัดเจน ภาควิชาฯ จึงได้จัดทําบทสรุปสําหรับผู้บริหาร เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ตาม
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. การด าเนินการตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  

ภาควิชานิติศาสตร์ ได้กําหนดปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ โดยการดําเนินงานของภาควิชาฯ 
จะครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน และมีการประชุมหารือภายในภาควิชาฯ เพื่อกําหนดกิจกรรมใน
แผนดําเนินงาน (Action Plan) โดยให้คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายและวางแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินงานและดําเนินกิจกรรมของภาควิชาฯ 

2. การเรียนการสอน 
ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดระบบและกลไกการเปิดปิดหลักสูตรโดยอิงกับหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ภาควิชาฯ พยายามพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ โดยการจัดการเรียนการสอนนั้นจะเน้นผู้เรียนและ
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นสําคัญ อย่างไรก็ตามการสอนจะมีคุณภาพหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของผู้สอนด้วย ภาควิชาฯ จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการโดยการส่งเสริมให้บุคลากรของภาควิชาฯ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและการผลิตผล
งานทางวิชาการมากขึ้น นอกจากนั้นและภาควิชาฯ ได้จัดทําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดย
ความร่วมมือทางวิชาการและบุคลากรกับสํานักงานอัยการสูงสุด  

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ภาควิชานิติศาสตร์ ได้กําหนดกิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนิสิตหลายกิจกรรม

ลงในแผนการดําเนินงานของภาควิชาฯ และได้ดําเนินการให้กิจกรรมเหล่านั้นบรรลุผลอย่างเต็ม
ความสามารถตามศักยภาพที่ภาควิชาฯ สามารถดําเนินการได้  อย่างไรก็ตาม ภาควิชาฯ ได้จัดสรร
ทรัพยากรหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และภาควิชาฯ ในการ
ให้บริการแก่นิสิตในด้านต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้รับการปฏิบัติและการบริการที่ดีจากบุคลากรของ
ภาควิชาฯ 



4. การวิจัย 
ภาควิชานิติศาสตร์ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ของภาควิชาฯ ผลิตผลงานทาง

วิชาการมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาควิชาฯ มีจํานวนบุคลากรที่มีประสบการณ์ทําวิจัย
ค่อนข้างจํากัด ส่งผลให้การผลิตผลงานทางวิชาการ อาทิ งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน และ
บทความทางวิชาการปรากฏออกมาค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามภาควิชาฯ ได้ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมรวมทั้งให้กําลังใจแก่คณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์ทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการมาก
ขึ้น ทั้งนี้ในรอบการประเมินนี้คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและผลิตเอกสาร
ประกอบการสอนจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 3 ท่าน คือ อาจารย์ชิตาพร  พิศลยบุตร โต๊ะ
วิเศษกุล (ทุนอุดหนุนการวิจัย) อาจารย์เจนวิทย์  นวลแสง อาจารย์สริยา  วิริโยสุทธิกุล และอาจารย์
รัชนี  แตงอ่อน (ทุนอุดหนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน)  

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนและเยาวชนในภาค
ตะวันออกโดยเน้นพื้นที่ในเขตบางแสนและชลบุรีเป็นสําคัญ 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภาควิชานิติศาสตร์ ได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสิตและบุคลากรของภาควิชาฯ ให้มี

ส่วนร่วมในการส่งเสริม เผยแพร่ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติมาโดยตลอด อาทิ
เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานบายศรีสู่ขวัญ งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

7. การบริหารจัดการ 
ภาควิชานิติศาสตร์ ใช้หลักการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรของภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน (Action Plan) และ
กิจกรรมของภาควิชาฯ ทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้คณาจารย์ทุกคนต้องทําแฟ้มข้อมูลส่วน
บุคคล (Portfolio) และให้กําหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาตนเองรายปีลงในแฟ้มข้อมูล
ของตนด้วย เพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลของภาควิชาฯ ยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ภาควิชาฯ สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็น
องค์การเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

8. การเงินและงบประมาณ 
เนื่องจากระบบการเงินและงบประมาณ คณะฯ เป็นผู้บริหารจัดการ ภาควิชาฯ จึงต้องใช้

เกณฑ์ของคณะเป็นหลักในการปฏิบัติด้านงบประมาณ 
9. งานประกันคุณภาพ 
ภาควิชานิติศาสตร์ ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยการดึงศักยภาพของอาจารย์ภายในภาควิชาฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการวางระบบ



การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นเช่นการกําหนดให้คณาจารย์ต้องทําแฟ้มข้อมูลส่วน
บุคคล (Portfolio) และกําหนดให้มีการจัดแฟ้มเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพฯ ที่โดยแยกแฟ้มเอกสารให้ชัดเจนและเป็นระบบ รวมทั้งการมอบหมายให้คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพในแต่ละรายองค์ประกอบ  

อย่างไรก็ตาม การประเมินผลการดําเนินงานของภาควิชานิติศาสตร์ ในคร้ังนี้ถือว่าเป็นคร้ัง
ที่ 2 หลังการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินตนเองคร้ังที่ผ่านมา ภาควิชาฯ 
ได้คะแนนในระดับไม่น่าพึงพอใจ อันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนในการจัดเก็บและรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประกันคุณภาพ และความไม่พร้อมในการจัดกิจกรรม ภาควิชาฯ 
จึงจัดทําตารางเปรียบเทียบให้เห็นถึงจุดอ่อนของภาควิชาฯ ในรอบการประเมินที่ผ่านมากับ การ
ดําเนินงานที่ภาควิชาฯ ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวให้ดีขึ้นในรอบการประเมินนี้ ดังนี ้

 
ตารางเปรียบเทียบจุดอ่อนและการปรับปรุง (รอบการประเมิน 2551 และ 2552) 

 

จุดอ่อน 
(รอบการประเมิน 2551) 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
(รอบการประเมิน 2552) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 
1. กําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ
น้อย 
 
2. การดําเนินงานตามแผนฯ ไม่บรรลุผลทุกข้อ 
และมีการกําหนดตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
ค่อนข้างน้อย 

 
 
1. กําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ
ให้มากขึ้นและหลากหลาย ครอบคลุมพันธกิจ
ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยฯ 
2. กําหนดให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมมากขึ้น และมอบหมายให้นิสิตเป็น
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมบางกิจกรรม โดยแต่ละ
กิ จ ก ร ร ม จ ะ ต้ อ ง กํ า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
1. นิสิต 4 ปียังไม่สํา เ ร็จการศึกษาจึงยังไม่
สามารถวัดผลการมีงานทําของบัณฑิตได้ 
 
 
 
2. การเรียนการสอนยังไม่มีเคร่ืองมือที่ทันสมัย 

 
1. นิสิต 4 ปี สําเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกในรอบ
การประเมินนี้ ภาควิชาฯ ดําเนินการติดตามผล
การมีงานทําของบัณฑิตในช่วงพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร และส่งเสริมให้บัณฑิตประกอบ
อาชีพตามสาขาที่ตนสําเร็จการศึกษา 
2. กําหนดให้คณาจารย์จัดทําสื่อการสอนแบบ 



จุดอ่อน 
(รอบการประเมิน 2551) 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
(รอบการประเมิน 2552) 

 
3. ยังไม่มีการวางแผนดําเนินการให้มีหลักสูตร
ระดับปริญญาและปริญญาเอกนิติศาสตร์ 

Power – Point มากขึ้น 
3 .  ดํ า เ นิ นก า ร จัด ทํ า หลั ก สู ตร ป ริ ญญ า โ ท
นิติศาสตร์ โดยความร่วมมือทางวิชาการและ
บุคลากรกับสํานักงานอัยการสูงสุด 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
1. งบประมาณในการจัดทํากิจกรรมไม่เพียงพอ
กับจํานวนนิสิต 

 
1. ดําเนินการของบประมาณสนับสนุนกิจรรม
จากทางคณะฯ โดยคํานึงถึงสัดส่วนนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นเกณฑ์ 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
1. อาจารย์ประจํายังไม่มีผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

 
1. เพิ่มอัตราอาจารย์ประจําเพื่อกระจายภาระงาน
สอน และประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานวิชาการมากขึ้น ทั้งนี้ในอนาคตอาจต้อง
กํ า ห น ดใ ห้ ค ณ าจ า ร ย์ ทํ า ง า นวิ จั ย โด ย ก า ร
กําหนดให้เป็นภาระงานของคณาจารย์ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 
1. ภาควิชาฯ ไม่ได้ดําเนินกิจกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมตามแผนการดําเนินงาน 

 
 
1. ดําเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่
สังคม โดยให้คณาจารย์ของภาควิชาฯ ทุกคนมี
ส่วนร่วม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะเน้นการให้
ความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชนในเขตจังหวัด
ชลบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตตําบลแสนสุข และใน
เขตอําเภอศรีราชา และอําเภอเมือง อย่างไรก็ตาม
ห า ก ค ณ า จ า ร ย์ ท่ า น ใ ด มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ที่ จ ะ
ให้บริการวิชาการด้านอ่ืนๆ ภาควิชาฯ ก็ยินดี
สนับสนุนและส่งเสริม 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ภาควิชาฯ ไม่มีการกําหนดนโยบายในแผนให้
ชัดเจน 

 
1.  ดํา เนินกิจกรรมให้ เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานทกุกิจกรรม โดยบางกิจกรรมจะมีการ
สอดแทรกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม



จุดอ่อน 
(รอบการประเมิน 2551) 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
(รอบการประเมิน 2552) 

เข้ าไป และส่ง เสริมให้คณาจารย์นิสิตของ
ภาควิชาฯ ตระ หนัก รู้ถึ ง ความ งดงาม ของ
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
1. บุคลากรของภาควิชาฯ ขาดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ 

 
1. คณาจารย์ประจําของภาควิชาฯ เข้ามามีส่วน
ร่วมใ นก ารกํ าหนดนโย บ าย แล ะ แผนก าร
ดําเนินงาน เพื่อให้การบริหารจัดการอยู่ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้ภาควิชามอบหมายให้คณาจารย์
ประจําทุกคนต้องจัดทําแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล 
(Portfolio) เพื่อใช้สําหรับการประเมินผลงาน
ประจําปี และภาควิชากําหนดให้มีการประเมิน
ตนเองและประเมินผลการบริหารของหัวหน้า
ภาควิชาร่วมด้วย  

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
1. รายงานทางการเงินและงบประมาณของ
ภาควิชาฯ ขาดการติดตามอย่างเป็นระบบ และ
ขาดนโยบายการบริหารจากภายนอก 

 
1. การจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ
ภาควิชาฯ ขึ้นตรงกับงานการเงินของคณะฯ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 
1. ขาดการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ภาควิชาฯ กําหนดให้การเตรียมการรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นนโยบาย
เร่งด่วนของภาควิชาฯ โดยการประชุมภายใน
ภาควิชาฯ จะมีประเด็นที่หัวหน้าภาควิชาฯ 
หารือและมอบหมายภารกิจด้านการประกัน
คุณภาพให้คณาจารย์ของภาควิชาฯ รับผิดชอบ
ในแต่ละองค์ประกอบ รวมทั้งการจัดระเบียบ
ของแฟ้มเอกสารข้อมูลต่างๆ และมอบหมายให้
คณาจารย์จัดทําแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ อ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา  
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2. ขาดการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแบบเป็น
องค์รวม 

2. ในการประชุมภาควิชาฯ มีการประชาสัมพันธ์
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ
ฯ ให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง และมอบหมายให้
คณาจารย์ เข้ ามามีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพฯ 

 
อย่างไรก็ตามสําหรับการประเมินตนเองคร้ังนี้ ภาควิชาฯ พยายามดําเนินกิจกรรมตาม

โครงการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรภายในภาควิชาฯ จะ
สามารถทําได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา แต่การดําเนินงานก็
อาจมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเป็นธรรมดา ซึ่งหากมีข้อบกพร่องประการใดที่ภาควิชาฯ 
ดําเนินการในแต่ละองค์ประกอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ภาควิชาฯ พร้อมที่จะรับ
ฟังข้อเสนอแนะ เพื่อน้อมนําไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการและการดําเนินงานของภาควิชาฯ 
ให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
ส่วนน า 

 
ประวัติความเป็นมาของภาควิชานิติศาสตร์ 
 
 ภาควิชานิติศาสตร์ เดิมเป็นส่วนงานหนึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมคร้ังที่ 8/2544 เมื่อวันที่ 
14 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เพื่อให้ภาควิชานิติศาสตร์เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ และ
หลักสูตรศิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ แต่ทั้งนี้
ด้วยอุปสรรคเกี่ยวกับบุคลากรที่รับผิดชอบการสอนในสาขาวิชาดังกล่าวมีความขาดแคลน และด้วย
เหตุที่ยังไม่ได้แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ให้ชัดเจน ส่งผลให้หลักสูตรทั้งสองไม่สามารถเปิด
ดําเนินการได ้
 หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2546 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอให้แต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ เป็นรักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ส่งผลให้การบริหาร
จัดการของภาควิชาฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในช่วงเวลานั้นภาควิชาฯ ได้จัดทําหลักสูตรวิชาโท
นิติศาสตร์ และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวให้แก่นิสิตวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ รวมทั้งนิสิตในสาขาวิชาการบริหารทั่วไปในปี พ.ศ. 2546 และในปีถัดมาภาควิชาฯ ได้จัดทํา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีด้านกฎหมายหลักสูตรแรกของ
ภาควิชาฯ ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 และเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีเดียวกัน หลังจากนั้น
ในปี พ.ศ. 2548 ภาควิชาฯ ได้จัดทําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) แล ะเปิดการเรียน
การสอนหลักสูตรดังกล่าวในปี พ.ศ. 2549 โดยหลักสูตรต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ภาควิชาฯ ได้
ดําเนินการเรียนการสอนมาโดยลําดับจนถึงปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตามด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ ที่มองการณ์
ไกลและเล็งเห็นศักยภาพของภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์ที่สามารถพัฒนาและเติบโต 
และพิจารณาถึงความพร้อมในการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในภาคตะวันออก จึงได้มีการเสนอไปยังสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยแยกภาควิชานิติศาสตร์ออกจาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาจัดตั้งเป็นส่วนงานสังกัดในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
 



ปณิธาน 
 ผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม และเป็นเสาหลักวิชาการทางนิติศาสตร์
ให้แก่สังคมภาคตะวันออก 
 
ปรัชญา 
 สร้างเสริมปัญญา พัฒนาองค์ความรู ้ควบคู่หลักยุติธรรม 
 
ภารกิจหลัก 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. ผลิตงานวิจัย 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
เป้าหมายและการด าเนินการ 
 1. ผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ ที่มีปัญญารู้คิด สามารถนําหลักกฎหมายไปบังคับใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด 
 2. ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับส่วนงานและหน่วยงานอื่นๆ 
 3. ผลิตงานวิจัยด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทางนิติศาสตร์ใน
ระดับประเทศ และสามารถนํางานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้อย่างแท้จริง อย่างน้อยปี
ละ 1 โครงการ 
 4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมภาคตะวันออก โดยการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย การเรียนการสอน และ
ศักยภาพด้านอ่ืนๆ ของภาควิชาฯ เพื่อให้สังคมได้ทราบถึงศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
บูรพา 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่องบนหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา
และยกระดับให้เป็นไปตามแนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
วิสัยทัศน ์
  พัฒนาองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ เพื่อเป็นเสาหลักทางวิชาการในการตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและชุมชนภาคตะวันออก 
 
 



พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โครงสร้างภาควิชานิติศาสตร์ 
  
 

 

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตร 4 ปี) 

หลักสูตรนิติศาสตรภาค
บัณฑิต  

 



โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชานิติศาสตร์ 
 ภาควิชานิติศาสตร์บริหารจัดการโดยมีหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้กํากับดูแล บริหารจัดการ
และประสานงานภายในภาควิชาฯ โดยการบริหารงานของภาควิชาฯ จะถูกกําหนดโดย Action Plan 
ซึ่งคณาจารย์ของภาควิชาฯ ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของ
ภาควิชาฯ โดยการประชุมหารือภายในเพื่อระดมความคิดนํามาสู่การกําหนดเป็นแผนการ
ดําเนินงานและกิจกรรมของภาควิชาฯ ในแต่ละปี  

ทั้งนี้กิจกรรมของภาควิชาจะครอบคลุมพันธกิจ 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มเติมเข้ามา ทั้งนี้ในแต่ละพันธกิจ ภาควิชาฯ จะกําหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดทํา
โครงการและดําเนินกิจกรรมตามโครงการนั้นๆ รวมทั้งประเมินผลโครงการในท้ายที่สุด  และ
กําหนดให้งานประกันคุณภาพของภาควิชาฯ เป็นผู้ติดตามรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของ
โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตามการ
ดําเนินการของภาควิชาฯ จะมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเป็นผู้ประสานงานและอํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับงานธุรการต่างๆ ให้แก่คณาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บุคลากรภาควิชานิติศาสตร์ 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล ประวัติการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. อาจารย์เจนวิทย์  นวลแสง - นบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กฎหมายอาญา 1 
- กฎหมายอาญา 2 
- นิติปรัชญา 
- อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
- อาชญากรรมทางเศรษฐกิจฯ 
- กฎหมายธุรกิจ 

2. อาจารย์สริยา  วิริโยสุทธิกุล - นบ. ธรรมศาสตร์ 
- นม. ธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบัตรฯ วิชาว่าความ 

- กฎหมายลักษณะซื้อขายฯ 
- กฎหมายลักษณะครอบครัว 
- กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
- กฎหมายธุรกิจ 

3. อาจารย์รัชนี  แตงอ่อน - นบ. ธรรมศาสตร์ 
- นม. ธรรมศาสตร์ 
- เนติบัณฑิตไทย  
- ประกาศนียบัตรฯ วิชาว่าความ 

- กฎหมายลักษณะประกันภัย 
- กฎหมายลักษณะยืมฝากทรัพย์ฯ 
- กฎหมายลักษณะหน้ี 
- กฎหมายลักษณะละเมิดฯ 
- กฎหมายธุรกิจ 

4. อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร 
โต๊ะวิเศษกุล 

- นบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กฎหมายภาษีอากร 
- กฎหมายนิติกรรมสัญญา 
- กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 
- การใช้และการตีความกฎหมาย 
- กฎหมายธุรกิจ 

5. อาจารย ์ดร.ณัชชา  คุณาทัพพ์ 
เริ่มงาน 23 มีนาคม 2553  

- นบ. รามคําแหง 
- นม. รามคําแหง 
(กฎหมายมหาชน) 
- Ph. D. in Law (Public Law)  
Hunkuk University of Foreign 
Studies (HUFS) , Seoul Korea 

- กฎหมายมหาชน 
- ก ฎ ห ม า ย รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล ะ ส ถ า บั น
การเมือง 
- กฎหมายปกครอง 
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
- กฎหมายสื่อสารมวลชน 

6. อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล - นบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- บธบ. สุโขทัยธรรมาธิราช 
- นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เนติบัณฑิตไทย 
- ประกาศนียบัตรฯ วิชาว่าความ 

- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
- กฎห มาย เศรษ ฐกิจ การค้ าระ หว่ า ง
ประเทศ 
- กฎหมายอาญา 1 
- กฎหมายมหาชน 



ชื่อ - ชื่อสกุล ประวัติการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 

 - กฎหมายลักษณะพยานฯ 
- กฎหมายลักษณะซื้อขายฯ 

7. อาจารย์ภาสวรรณ ณ นคร 
(เริ่มงาน 1 พย.2552) 0.5 คน 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 
- นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เนติบัณฑิตไทย 
- ประกาศนียบัตรฯ วิชาว่าความ 

- กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 
- กฎหมายล้มละลาย 
- กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 

8. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ 
(เริ่มงาน 1 พย.2552) 0.5 คน 

- นบ ธรรมศาสตร์ 
- นม. รามคําแหง 
- เนติบัณฑิตไทย 
- ประกาศนียบัตรฯ วิชาว่าความ 

- กฎหมายมหาชน 
- กฎหมายล้มละลาย 
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

9. อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช - นบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
- กฎหมายสิทธิมนุษยชน 
- นิติปรัชญา 

10. อาจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ - นบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- รบ. สุโขทัยธรรมาธิราช 
- LLM. SHEFFIELD, UK 

- หลักกฎหมายเอกชน 
- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล 
- ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 
- กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 
- กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 

11. อาจารย์ชมเพลิน ภุชฌงค์ 
(เริ่มงาน 1 พย.2552) 0.5 คน 

- นบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรฯ วิชาว่าความ 

- กฎหมายอาญา 2 
- กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

12. อาจารย์ศิริศักด์ิ จึงถาวรรณ 
สัญญาจ้าง 1 ธค.52-30 กย.53) 
0.5 คน 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 
- นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เนติบัณฑิตไทย 
- ประกาศนียบัตรฯ วิชาว่าความ 

- หลักกฎหมายเอกชน 
- กฎหมายลักษณะละเมิดฯ 
- กฎหมายลักษณะยืมฝากทรัพย์ฯ 

13. อาจารย์จงรักษ์ เมธาวรกุล 
สัญญาจ้าง 1 ธค.52-30 กย.53) 
0.5 คน 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 
- นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เนติบัณฑิตไทย 

- กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา 
- กฎหมายลักษณะพยานฯ 

14. อาจารย์ปิยะพร วงศ์เบี้ยสัจจ์ 
สัญญาจ้าง 1 ธค.52-30 กย.53) 
0.5 คน 

- นบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- เนติบัณฑิตไทย 
 

- ก ฎ ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ ตั๋ ว เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี
เดินสะพัด 
- กฎหมายลักษณะละเมิดฯ 
- กฎหมายลักษณะซื้อขายฯ 



ชื่อ - ชื่อสกุล ประวัติการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 

15. อาจารย์คณิน วงศ์ใหญ่ 
สัญญาจ้าง 1 ธค.52-30 กย.53) 
0.5 คน 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 
- นม. ธรรมศาสตร์ 
- เนติบัณฑิตไทย 

- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
- การว่าความ 

16. อาจารย์จุฑามาศ พรหมอินทร์ 

สัญญาจ้าง 1 ธค.52-30 กย.53) 
0.5 คน 

- นบ. รามคําแหง 
- นม. รามคําแหง 

- ก ฎ ห ม า ย รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล ะ ส ถ า บั น
การเมือง 
- กฎหมายมหาชน 
- กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 
- กฎหมายลักษณะตัวแทนนายหน้า 

17. อาจารย์จิดาภา พรยิ่ง 
สัญญาจ้าง 1 ธค.52-30 กย.53) 
0.5 คน 

- นบ. รามคําแหง 
- นม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- เนติบัณฑิตไทย 
- ประกาศนียบัตรฯ วิชาว่าความ 

- กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท 
- กฎหมายครอบครัว 
- กฎหมายเช่าทรัพย์ฯ 

18. อาจารย์จันทนี  นาคเจริญวารี 
สัญญาจ้างเริ่ม 1 มิย. 2553 

- นบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรฯ วิชาว่าความ 
- เนติบัณฑิตไทย 

- กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น 

19. อาจารย์วัลภ ์ วิเศษสุวรรณ์ 
สัญญาจ้างเริ่ม 1 มิย. 2553 

- นบ. ธรรมศาสตร์ 
- นม. ธรรมศาสตร์ 
- Cert. in General Course on 
Intellectual Property Law 

- กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น 

20. อาจารยว์ชิราภรณ์  พวงจินดา 
สัญญาจ้างเริ่ม 1 มิย. 2553 

- นบ. รามคําแหง 
- นม. รามคําแหง (มหาชน) 

- กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น 

 
หมายเหตุ จํานวนอาจารย์ประจําของภาควิชานิติศาสตร์ที่นํามาใช้ในการคํานวณอยู่ที่ 12.5 คน โดย 
อาจารย์ภัสวรรณ อุชุพงศ์อมร ลาออกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553  
 
แผน Strategic Map 
 (รายละเอียดในหน้าถัดไป)  
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2551 
องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และ
แผนการด าเนินการ 

0.50 ยังไม่ได้คุณภาพ 

2. การเรียนการสอน 1.83 พอใช้ 
3. กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 0.50 ยังไม่ได้คุณภาพ 
4. การวิจัย 0.60 ยังไม่ได้คุณภาพ 
5. การบริการวิชาการแก่สังคม 0.75 ยังไม่ได้คุณภาพ 
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2.00 พอใช้ 
7. การบริหารและการจัดการ 1.11 ยังไม่ได้คุณภาพ 
8. การเงินและงบประมาณ 1.00 ยังไม่ได้คุณภาพ 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1.33 ยังไม่ได้คุณภาพ 

รวม 1.17 ยังไม่ได้คุณภาพ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในระดับภาควิชาฯ ทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน 1.17 ผลการ
ประเมินยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2551 

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และ
แผนการด าเนินการ 

2.50 ดี 

2. การเรียนการสอน 1.66 พอใช้ 
3. กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 2.50 ดี 
4. การวิจัย 1.20 ยังไม่ได้คุณภาพ 
5. การบริการวิชาการแก่สังคม 2.25 ดี 
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ 1.88 พอใช้ 
8. การเงินและงบประมาณ 3.00 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 ดีมาก 

รวม 2.33 ดี 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในระดับภาควิชาฯ ทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน 2.33 ผลการ
ประเมินดีตามเกณฑ์ของ สกอ. 
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ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา 2552 
(1  มิถุนายน  2552 – 31 พฤษภาคม 2553) 

 
 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
 
 ภาควิชานิติศาสตร์ มีฐานะเป็นภาควิชาสังกัดอยู่ในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดย
ภาควิชาฯ ได้บริหารจัดการและด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ กล่าวคือ ภาควิชา
นิติศาสตร์เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ เพื่อเป็นฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศและสังคม
โลก โดยการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว ส่งผลให้ภาควิชาฯ มีพันธกิจที่
ครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ รวมทั้งการให้บริการวิชาการและส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 ทั้งนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2552 
(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ซึ่งก าหนดให้มีกิจกรรมด้านต่างๆ ไว้ในแผนปฏิบัติงาน (Action 
Plan) เพื่อให้กิจกรรมของภาควิชาฯ มีลักษณะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ โดย
ภาควิชาฯ พยายามด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ให้ครบทุกตัวบ่งชี้  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์           
     แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
     ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
 2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง 
กันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
ของชาติ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 4.  มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
 5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
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 6.  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
กับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 
 7.  มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ใช้วิสัยทัศน์และ

พันธกิจร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คือ “คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพื่อเป็นฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศ
และสังคมโลก” โดยมีพันธกิจที่ครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ด้าน ใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
รวมทั้งการให้บริการด้านวิชาการ และการส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงาน
ของภาควิชาฯ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะฯ ภาควิชาฯ จึงก าหนดให้คณาจารย์ทุกคนของภาควิชาฯ เข้า
ร่วมโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2557 เมื่อวันที่  23-
24 ก.ค. 52 ณ ซานดาเล รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี เพื่อให้คณาจารย์ของ
ภาควิชาฯ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวทางเพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคณะฯ ต่อไป 

เอกสารหมายเลข 
1.1 - 01 
1.1 - 02 
1.1 - 03 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์โดยเข้าร่วมโครงการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในวันที่ 23 – 24 ก.ค. 2552 เพื่อก าหนด 
แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยค านึงถึง
ภารกิจหลักของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ โดยจัดท าแผนการด าเนินงาน 
(Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2552 

เอกสารหมายเลข 
1.1 - 02 
1.1 - 04 
 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้การด าเนินงาน และก าหนด เอกสารหมายเลข 
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เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
ปีงบประมาณปี 2552 จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามที่ระบุในแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 

1.1 - 05 
1.1 - 06   

ระดับ 4 ภาควิชาฯ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมีตัวบ่งชี้จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ และภาควิชา ฯ
ด าเนินการจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหมายเลข 
1.1 - 05 
1.1 - 06   

ระดับ 5 ภาควิชา ฯ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 

เอกสารหมายเลข 
1.1 - 07 
1.1- 08 

ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัว
บ่ ง ชี้ เ พื่ อ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7 ระดับ 5 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา  
 1.  ต้องจัดท า Action Plan ของภาควิชาฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ และ
ให้ครอบคลุมแผนการด าเนินงานในทุกองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ 

 2. ต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมาย
กับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่าง
สม่ าเสมอ 
 3.  ต้องน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 01 ลิงค์เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์แสดงวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ www.polsci-law.buu.ac.th 



 27 

 เอกสารหมายเลข 1.1 – 02 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2557 วันที่ 23-24
กรกฎาคม 2552 ณ ซานดาเล รีสอร์ท เมืองพัทยา ชลบุรี 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 03 รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2552 
เร่ืองก าหนดปรัชญา ปณิธาน ภาควิชาฯ 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 04 รายงานการประชุมภาควิชาฯ วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 และ
รายงานการประชุมวันที่ 20 สิงหาคม 2552 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 05แผนการด าเนินงาน (Action Plan) ภาควิชานิติศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 2552  
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 06 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตาม Action Plan ปีงบประมาณ 
2552 และงบประมาณ 2553 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 07 รายงานการประชุมภาควิชาฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2552 วันที่ 20 
สิงหาคม 2552 และวันที่ 7 ตุลาคม 2552   
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 07 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ เร่ืองหัวหน้าภาควิชา
นิติสาสตร์แจ้งผลการด าเนินกิจกรรม  

- คร้ังที่ 5/52 วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 
- คร้ังที่ 6/52 วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 
- คร้ังที่ 7/52 วันที่ 24 กันยายน 2552 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  :  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
 
การคิดร้อยละตัวบ่งชี้  :  ค านวณมาจาก 
 
  
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ ก าหนดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 
2552 ซึ่งมีตัวบ่งชี้ จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ และได้ด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 3 คะแนน (เอกสารหมายเลข น 1.1-04 และ น. 1.2 – 01 -13) 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย X 100 

จ านวนตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
 เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชา ฯ ต้องด าเนินโครงการตามแผน Action Plan ที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข น 1.1 – 05 แผนการด าเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2552 ภาควิชา
นิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 06 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตาม Action Plan ปีงบประมาณ 
2552 และงบประมาณ 2553 
 เอกสารหมายเลข น 1.2 – 01 แฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล (portfolio) แสดงข้อมูลการเข้าร่วม
อบรม สัมมนาทางวิชาการ  
 เอกสารหมายเลข น 1.2 – 02 โครงการส่งนิสิตเข้าฝึกงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 
สิงหาคม 2552 
 เอกสารหมายเลข น 1.2 – 03 โครงการต้อนรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ 
 เอกสารหมายเลข น 1.2 – 04 โครงการส่งนิสิตเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องใน
วันรพี ณ ศาลแรงงานกลาง (นต. / ก. 18 / 2552) 
 เอกสารหมายเลข น 1.2 – 05 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  
 เอกสารหมายเลข น 1.2 – 06 โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดากฎหมายไทย 
(โครงการ ภาพถ่าย และสรุปผลโครงการ) 
 เอกสารหมายเลข น 1.2 – 07 โครงการค่ายนิติฯ สู่ชุมชน 
 เอกสารหมายเลข น 1.2 – 08 โครงการอบรมกฎหมายจราจร 
 เอกสารหมายเลข น 1.2 – 09 โครงการวิจัยปัญหาและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในการ
จัดสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นเขตปลอดบุหร่ี 
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องค์ประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  :  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร 
 2.  มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
 3.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น 
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
 4.  มีการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรประจ าปีการศึกษา เช่น ร้อยละของ
หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ
ของบัณฑิตที่ท างานตรงสาขา 
 5.  มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปีการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
 6.  หลักสูตรที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเร่ืองและมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก) 
ที่เปิดสอนมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

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

 
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชานิติศาสตร์ มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรโดย

อ้างอิงระบบการพัฒนาและบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
บูรพา โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการร่างหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ค าสั่งที่ 0020/2553 วันที่ 11 มีนาคม 2553 ทั้งนี้มีบุคลากรสายการ
สอน คือ อาจารย์ อาจารย์พิเศษ บุคลากรสายสนับสนุนการเรียน
การสอน คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี และผู้แทนประชาชน ซึ่ง
เป็นกลไกในการด าเนินงานบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้ด าเนิน
ไปตามแผน ขั้นตอน และกระบวนการที่ก าหนดไว้อย่าง 
เป็นระบบตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด  

เอกสารหมายเลข  
น.บ. 2.1 – 01 
น.บ. 2.1 – 02 
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ระดับ 2 ภาควิชานิติศาสตร์ ได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุก
หลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิตอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงความ
ต้องการของคนในชุมชนภาคตะวันออกและยังเปิดโอกาสให้กับ
นักเรียนในโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด เช่น 
โครงการเพชรตะวันออก เป็นต้น โดยมีแผนการผลิตบัณฑิต 4 ปี 
(พ.ศ. 2552-2556) 

เอกสารหมายเลข 
 น.บ.2.1 – 03   

ระดับ 3 ภาควิชานิติศาสตร์มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตร
ใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทุกเร่ือง เช่น การประชุมภาควิชานิติศาสตร์เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรต่าง ๆ   

เอกสารหมายเลข  
น.บ. 2.1 – 04   

ระดับ 4 ภาควิชานิติศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา เช่น เน้ือหารายวิชาในหลักสูตรต่างๆ ,
ระยะเวลาการเรียนการสอน เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข  
น.บ. 2.1 – 04 
น.บ. 2.1 – 05 
 

ระดับ 5 ภาควิชานิติศาสตร์มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือ
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

เอกสารหมายเลข  
น.บ. 2.1 – 06 
น.บ. 2.1 - 07 

ระดับ 6 หลักสูตรของภาควิชานิติศาสตร์ที่เปิดสอนทุกหลักสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานทุกเร่ืองและมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

เอกสารหมายเลข  
น.บ. 2.1 – 08 
น.บ. 2.1 - 09 

ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการพัฒนา 
และบริหารหลักสูตร 

ระดับ 6 ระดับ 6 2 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
 เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
ภาควิชานิติศาสตร์ จะต้องด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย 

(ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก) ให้มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด   ซึ่งเป็นภาระงานที่ภาควิชานิติศาสตร์ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ฯ 
ซึ่งขณะนี้ภาควิชานิติศาสตร์ได้อยู่ระหว่างการด าเนินการร่างหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อจะเปิด
การเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.1 – 01  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.1 – 02  คณะกรรมการร่างหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ค าสั่งที่ 0020/2553 วันที่ 11 มีนาคม 2553    
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.1 – 03  แผนการผลิตบัณฑิต 4 ปี (พ.ศ. 2552-2556)  
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.1 – 04  รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์วันที่  26 พฤศจิกายน 
2552 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.1 – 05 เอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการหลักสูตรทุก
หลักสูตร   
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.1 – 06 ร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2553 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.1 – 07 ร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตร
ปรับปรุง 2553 
 เอกสารหมายเลข น.บ. 2.1 – 08 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2549 
 เอกสารหมายเลข น.บ. 2.1 – 09 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง 
2549 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  :  มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
 2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทุกหลักสูตร 
 3.  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร 
 4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
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 5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและ 
อิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร 
 6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ทุกหลักสูตร 
 7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการด าเนินการ 5-6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชานิติศาสตร์มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์

ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร โดยภาควิชาฯได้จัดท าคู่มือในแต่ละหลักสูตร ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละหลักสตูร 
โครงสร้างหลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้อาจารย์ประจ า
วิชารับทราบถึงขอบข่ายเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอน  

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.2 – 01   
น.บ.2.2 – 02 
น.บ.2.2 – 03   

ระดับ 2 ภาควิชานิติศาสตร์มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตรโดย
ก าหนดให้อาจารย์ประจ ารายวิชาจัดท าประมวลรายวิชาทุกวิชา ซึ่ง
จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนสัปดาห์การสอน เนื้อหาที่จะ
บรรยาย วิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดผลในแต่ละ
สัปดาห์ โดยภาควิชาฯมีนโยบายให้ใช้เทคนิควิธีการเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เช่น เปิดโอกาสให้นิสิตออกแบบหัวข้ออภิปรายในชั้น
เรียนโดยอิสระภายในขอบเขตเนื้อหาการเรียนอย่างเหมาะสม 
กรณีศึกษา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.2 – 04 

ระดับ 3 ภาควิชานิติศาสตร์ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอนทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการ
เรียนการสอนและเอ้ือต่อความเข้าใจของนิสิต เช่น การน าเสนอ
เน้ือหาวิชาโดยโปรแกรม Power Point  วิดีโอ  กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ เป็นต้น  
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน เช่น ห้องสมุด ห้องเรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองรวมทั้ง

เอกสารหมายเลข  
น.บ.2.2 – 04 
น.บ.2.2 – 05  
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บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนด้วย E-Learning 
ระดับ 4 ภาควิชานิติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและ

หลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน โดยใน
บางรายวิชามีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น รายวิชา 220313 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจต่างๆของส านักงานศุลกากร ท่าเรือ
แหลมฉบัง, รายวิชา 220166 ศึกษาดูงานการว่าความ ณ ศาล
จังหวัดชลบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกเหนือจากการฟัง
บรรยายจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว   

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.2 – 04 
น.บ.2.2 – 06 
น.บ.2.2 – 07 
 

ระดับ 5 ภาควิชานิติศาสตร์มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุก
หลักสูตร 

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.2 – 04 
น.บ.2.2 - 08 

ระดับ 6 ภาควิชานิติศาสตร์มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนใน
เร่ืองคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร 
โดยใช้ระบบการประเมินผลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.2 – 09 

ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ระดับ 6 ระดับ 6 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ต้องจัดให้มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้กับคณาจารย์เกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร 
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รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข น.บ. 2.2 – 01  รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์วันที่ 4 พฤษภาคม 
2553 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.2 – 02  คู่มือหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.2 – 03  คู่มือหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
 เอกสารหมายเลข น.บ. 2.2 – 04  ประมวลการสอนรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชา 220422 
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, รายวิชา 220106 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย,รายวิชา 
220315 กฎหมายภาษีอากร 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.2 – 05 
 www.polsci- law.buu.ac.th/login.php?return_url=/elearning.php 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.2 – 06 โครงการศึกษาดูงานภารกิจต่างๆของส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.2 – 07 โครงการศึกษาดูงานการว่าความ ณ ศาลจังหวัดชลบุรี แผนก
คดีเยาวชนและครอบครัว 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.2 – 08 ตัวอย่างรายงาน แบบฝึกหัด ที่น ามาประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.2 – 09 http://assess.buu.ac.th/   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  :  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
           ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติ
ได้จริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร 
 3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนดและไม่ก าหนดในหลักสูตรโดย
ความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก 
 4.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 
 

http://www.polsci-/
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชานิติศาสตร์ มีระบบและกลไกทีก่ าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

ผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยภาควิชา
ฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร คือหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) โดยทุก
หลักสูตรเมื่อจัดท าเสร็จแล้วจะส่งหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ   

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.3 – 01  
  

ระดับ 2 ภาควิชานิติศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร เช่น ในบางรายวิชามีการ
เชิญอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.3 - 02 

ระดับ 3 ภาควิชานิติศาสตร์ มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่
ก าหนดและไม่ก าหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือ
หน่วยงานภายนอก เช่น การท าข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างส านักงานอัยการสูงสุดกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ
การจัดการเรียนร่วม การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม การสัมมนา  
การประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ ,โครงการ
เสวนาทางวิชาการหัวข้อ “สิทธิการชุมนุมทางการเมือง : ปัญหาและ
ทางออกของประเทศไทย เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.3- 03 
น.บ.2.3- 04 

ระดับ 4 ภาควิชานิติศาสตร์ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร เช่น ในรายวิชาที่
มีการเชิญอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิน้ัน เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน นิสิตและอาจารย์ร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งโครงการต่างๆที่ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมก็จะมีการประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
เช่น โครงการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “สิทธิการชุมนุมทางการเมือง 
: ปัญหาและทางออกของประเทศไทย มีการติดตามประเมินผล

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.3- 05 
น.บ.2.3- 06 



 36 

โครงการเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดโครงการต่อไป 
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม 

ระดับ 3 ระดับ 4 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ ต้องมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล 
องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการรายงานผลการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วม
ให้หัวหน้าภาควิชาฯทราบ และแจ้งที่ประชุมหารือผู้บริหารคณะฯ และด าเนินการปรับปรุง พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
  
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.3 – 01  ค าสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อวิพากษ์หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)   
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.3 – 02  หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษในรายวิชาต่างๆในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.3 – 03  เอกสารข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ส านักงานอัยการสูงสุดกับมหาวิทยาลัยบูรพาลงวันที่ 12 มกราคม 2553 
   เอกสารหมายเลข น.บ.2.3 – 04 โครงการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “สิทธิการชุมนุมทาง
การเมือง : ปัญหาและทางออกของประเทศไทย 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.3 – 05 ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษ 
(http://assess.buu.ac.th/ ) 
   เอกสารหมายเลข น.บ.2.3 – 06  ผลการประเมินโครงการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “สิทธิการ
ชุมนุมทางการเมือง : ปัญหาและทางออกของประเทศไทย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  :  จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า   
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

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

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

(-5.99) -5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2552 ภาควิชานิติศาสตร์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 17 คน ซึ่งปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมด 12.5 คน  จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยมีค่าจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 
(ค่า FTES ภาคปกติ) = 154 และ(ค่า FTES ภาคพิเศษ) =  2,076.04 รวมค่า FTES ภาคปกติ และภาค
พิเศษ = 2,230.04          คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า = 178.40 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ร้อยละ 613.6   
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  

> +10% 
หรือ < -

10 % 
ของเกณฑ์
มาตรฐาน 

 613.6    1  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
 เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 วิเคราะห์ความเหมาะสมของภาระงานอาจารย์กับอัตราก าลัง เพื่อวางแผนการผลิตบัณฑิตให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ FTES (จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า คือ 25 : 1    
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.4 – 01  เอกสารการค านวณค่า FTES  ของกองแผนงานมหาวิทยาลัย 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.4 – 02  ฐานข้อมูลบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5  :  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่อ
อาจารย์ประจ า   
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่าง 
ร้อยละ 1-39  
หรือ  
วุฒิ ปริญญาเอกอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 40-59 แต่ วุฒิปริญญา
ตรี มากกว่าร้อยละ 5  

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

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

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2552 ภาควิชานิติศาสตร์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 12.5 คน ไม่มีวุฒิปริญญา
เอกคิดเป็นร้อยละ 0  มีวุฒิปริญญาโททั้งหมด 12.5 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ไม่มีวุฒิปริญญาตรีคิดเป็น
ร้อยละ 0   
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

วุฒิปริญญาเอก
อยู่ระหว่าง ร้อย
ละ 1-39  
หรือ  
วุฒิ ปริญญาเอก
อยู่ระหว่างร้อย
ละ 40-59 แต่ วุฒิ
ปริญญาตรี 
มากกว่าร้อยละ 
5   

ร้อยละ 0 0  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
  ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
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 ภาควิชานิติศาสตร์ต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ที่มีอยู่
ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ได้เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของ สกอ. 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข น.บ. 2.4 – 02  ฐานข้อมูลบุคลากร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  :  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
           รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย  

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

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

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

 
ผลการด าเนินงาน : 
  ในปีการศึกษา 2552 ภาควิชานิติศาสตร์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 12.5 คน สัดส่วนของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์            รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์คิดเป็น
ร้อยละ 0  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
ท่ีได้ 

การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยู่ระหว่าง  
ร้อยละ 1 – 44  
หรือ ผู้ด ารงต าแหน่ง

ร้อยละ 0 0  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
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ระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยู่ 
ระหว่างร้อยละ 45 - 
69  
แต่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับ รศ.  
ขึ้นไปน้อยกว่าร้อย
ละ 30 

เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ท า
เอกสารประกอบการสอน ต ารา และงานวิจัยเพื่อให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานขั้น
ต่ าของ สกอ. 
 
 รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข น.บ. 2.4 – 02  ฐานข้อมูลบุคลากร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.7  :  มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

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

วิชาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
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ระดับ 1 ภาควิชานิติศาสตร์ใช้จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ คู่มือ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.7 – 01   

ระดับ 2 ภาควิชานิติศาสตร์ มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของ
การท าจดหมายเวียนเพื่อแจ้งให้คณาจารย์ได้รับทราบอยู่เป็นระยะ 
ๆ และมีคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามค าสั่ง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0077/2552 วันที่ 25 
พฤษภาคม 2552 

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.7 – 02   

ระดับ 3 ภาควิชานิติศาสตร์ มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยมีการประชุมภาควิชานิติศาสตร์เกี่ยวกับการก ากับดูแล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ตามรายงานการ
ประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ลงวันที่ 4  พฤษภาคม  2553 

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.2 – 01   

ระดับ 4 ภาควิชานิติศาสตร์ มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ได้เน้นย้ าให้
คณาจารย์ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพ ถ้าผู้ใดไม่ด าเนินการตาม
จรรยาบรรณจะถูกด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.7 – 01 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ   
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

ระดับ 4 ระดับ 4 3 สูงกว่า
เป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 

 ภาควิชานิติศาสตร์จะได้ด าเนินการให้มีการด าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนว
ทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
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รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข น.บ. 2.2 – 01  รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์วันที่ 4 พฤษภาคม 
2553 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.7 – 01  จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.7 – 02  ค าสั่งแต่งต้ัง คณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0077/2552 วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 
   
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.8  :  มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
           การสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 2.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ใน 
ด้านการเรียนการสอน 
 3.  มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 4.  มีผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานการ
วิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 5.  มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

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

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชานิติศาสตร์มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้าน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนตามรายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ลงวันที่  4
พฤษภาคม 2553  

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.2 – 01   

ระดับ 2 ภาควิชานิติศาสตร์มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้
อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการเรียนการสอน 
โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีการประกาศให้ทุนวิจัย
ภายในคณะฯ  

เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.8 – 01   
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ระดับ 3 ภาควิชานิติศาสตร์ มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาตามประกาศให้ทุนการวิจัยภายในคณะฯ และแผนการ
จัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจ าปี
งบประมาณ  2552 

เอกสารหมายเลข  
น.บ.2.8 – 01   
น.บ.2.8 – 02   

ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ     
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกสนับสนุน 
ให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนกาสอน 

3 ข้อ 3 ข้อ (ข้อ 1-3) 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรงุพัฒนา : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ต้องส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณของคณะ ฯ เพื่อให้คณาจารย์ท า
วิจัย ตลอดจนหาแหล่งงบประมาณเกี่ยวกับทุนวิจัยภายนอกมาสนับสนุนคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง และ
ต้องมีงานวิจัยบางส่วนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้ต้องจัดเวทีแลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ผลงานการวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ของคณะ ฯ และผู้ที่สนใจ และที่ส าคัญต้องสร้างเครือข่ายวิจัยด้าน
นวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างข้อมูล
ทางการวิจัยและเสริมสร้างก าลังใจให้คณาจารย์ด้วย 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.8 – 01  
 http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?content_id=192&category_id=-202     

 เอกสารหมายเลข น.บ.2.8 – 02  เล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2552 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.9  :  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ 
            ภายใน 1 ปี  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

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

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2551 ภาควิชานิติศาสตร์มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 59 
คน ซึ่งเป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ทั้งหมด ซึ่งในการรับ
นิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวนี้จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว ดังนี้บัณฑิต
จึงมงีานท าและการประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้ว  
 ดังนั้น ภาควิชานิติศาสตร์จึงไม่ขอประเมินผลการด าเนินงานของตนเองในตัวบ่งชี้ที่ 2.9 นี้แต่
จะได้ประเมินในปีการศึกษา 2552 ซึ่งจะได้มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(4 ปี) 
ต่อไป     
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 1 - 
ร้อยละ 59  

 ไม่ขอประเมิน  -   สูงกว่า
เป้าหมาย 
   เป็นไปตาม  
 เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 
 
รายการหลักฐาน : 
  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.10  :  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑก์ารประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1-ร้อยละ 74 ได้รับเงินเดือน 
เท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. 

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

ร้อยละ 100 ได้รับ
เงินเดือน เท่ากับหรือ 
สูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. 

 
ผลการด าเนินงาน : 
  ในปีการศึกษา 2551 ภาควิชานิติศาสตร์มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 
59 คน ซึ่งเป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ทั้งหมด ซึ่งในการ
รับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวนี้จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว ดังนี้
บัณฑิตจึงมีงานท าและการประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้ว  
 ดังนั้น ภาควิชานิติศาสตร์จึงไม่ขอประเมินผลการด าเนินงานของตนเองในตัวบ่งชี้ที่ 2.10 นี้แต่
จะได้ประเมินในปีการศึกษา 2552 ซึ่งจะได้มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(4 ปี) 
ต่อไป     
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 1-ร้อย
ละ 74 ได้รับ
เงินเดือน 
เท่ากับหรือสูง
กว่าเกณฑ์ 
ก.พ. 

ไม่ขอประเมิน  -   สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
 เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 
รายการหลักฐาน : 

 - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.11  :  ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน  

เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-2.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน  
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50–3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 

 
ผลการด าเนินงาน : 
  ในปีการศึกษา 2551 ภาควิชานิติศาสตร์มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 
59 คน ซึ่งเป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ทั้งหมด ซึ่งในการ
รับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวนี้จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว ดังนี้
บัณฑิตจึงมีงานท าและการประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้ว  
 ดังนั้น ภาควิชานิติศาสตร์จึงไม่ขอประเมินผลการด าเนินงานของตนเองในตัวบ่งชี้ที่ 2.11 นี้แต่
จะได้ประเมินในปีการศึกษา 2552 ซึ่งจะได้มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(4 ปี) 
ต่อไป     
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับความพึง
พอใจมี
คะแนน  
เฉลี่ยอยู่
ระหว่าง  
1-2.49 

ไม่ขอประเมิน  -   สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
 เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 -   
 
รายการหลักฐาน : 
  -   
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.12  :  ร้อยละของนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา 
        ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม  
        จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ 
        หรือนานาชาติ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
 
เกณฑ์การประเมิน  :  เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 0.003 –  
ร้อยละ 0.015 

ร้อยละ 0.016 –  
ร้อยละ 0.029 

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

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2552 จ านวนนิสิตปัจจุบันทุกหลักสูตรจ านวน 844  คน และศิษย์เก่าที่ส าเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาจ านวน  133 คนรวมนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 
ปีที่ผ่านมาจ านวนทั้งสิ้น 977 คน  (เอกสารหมายเลข น.บ.2.12-01) ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับชาติ      หรือนานาชาติ
จ านวน 6 คน ได้แก่  

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการต่อสู้คดีสิ่งแวดล้อมในศาลจ าลอง เน่ืองในงาน
จุฬา ฯ วิชาการ 2551 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 จ านวน 
3 คน ได้แก่ นายเฉลิมพล  อินทรสิงห์  นายเอกชัย  หรุ่นโพธิ์  และนางสาวเจนจิรา  สมัครนิล  (เอกสาร
หมายเลข น.บ.2.12-02)   
 2.รางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงาน ศาลแรงงานกลางเนื่องในวันรพี 
ประจ าปี 2552 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 จ านวน 2 คน ได้แก่ นางสาวชลธิดา บุตรชน และนางสาวอร
พรรณ ตะกรุดทอง(เอกสารหมายเลข น.บ.2.12-03)   
 3. ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินบาสเกตบอลระดับนานาชาติจากสหพันธ์
บาสเกตบอลนานาชาติ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 จ านวน 1 คน คือ นายปรีดา ม่วงมี (เอกสารหมายเลข 
น.บ.2.12-04)   
 ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 0.61   โดยภาควิชานิติศาสตร์ยังไม่ได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกา จึงไม่มีนิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยและ
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หรือวิทยานิพนธ์มากกว่าหรือเท่ากับ 0.060  จึงไม่ขอประเมินในส่วนรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธ์ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

ร้อยละ 
0.016 –  
ร้อยละ 
0.029  

0.61   3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ต้องด าเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเลือกแผนการเรียนที่ท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า จัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ได้มาตรฐานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.12 – 01  เอกสารรายงานผลจากฐานข้อมูลสถิตินิสิตของงาน
ทะเบียนและสถิติ มหาวิทยาลัยบูรพา (http://reg.buu.ac.th/registrar/exec_m_student.asp?cmd=1) 

 เอกสารหมายเลข น.บ.2.12 – 02    
 http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-205    

 เอกสารหมายเลข น.บ.2.12-03 ประกาศนียบัตรจากศาลแรงงานกลาง 
 เอกสารหมายเลข น.บ.2.12-04  เอกสารกิจกรรรมบูรพาฉบับที่ 068/2553 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.13  :  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา 
             วิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะสถาบันที่เน้น 
             การผลิตบัณฑิตและวิจัย)  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  

http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-205
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 50 – ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 – ร้อยละ 89 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
 
ผลการด าเนินงาน  : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ยังไม่ได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จึงยังไม่
มอีาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จึงไม่ขอประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 2.13 นี้  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ร้อยละ 
50 – ร้อย
ละ 69 

ไม่ขอประเมิน   -   สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ต้องมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ในด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ควบคู่กับการวางแผนด าเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 
รายการหลักฐาน : 
  - 

 
 
 
 
 
 



 50 

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

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 7 ข้อแรก มีการด าเนินการ 7 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชานิติศาสตร์ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีการ

ส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตปีที่ 1 ในงานวันปฐมนเิทศ
นิสิต วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 โดยแจกแบบสอบถามให้กับนิสิต
ภาควิชานิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
3.1-01 

ระดับ 2 ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดบริการ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
โดยคณะฯ สนับสนุนให้นิสิตศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการใน
รายวิชาต่าง ๆ ของห้องสมุดคณะ ฯ ส านักหอสมุด และส านัก

เอกสารหมายเลข 
3.1-02 
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คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ฯ 
ระดับ 3 ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดบริการด้าน

กายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต โดยใช้การบริการด้าน
กายภาพของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ เช่น หอพัก โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยฯ รถสวัสดิการ สนามกีฬา เคร่ืองออกก าลังกาย สวน
นันทนาการ จุดบริการน้ าดื่ม เป็นต้น 

 

ระดับ 4 ภาควิชาฯ มีอาจารย์ผู้ดูแลงานด้านกิจการนิสิต มอบหมายให้
อาจารย์ทุกท่านในภาควิชาฯมีภาระในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
โดยให้ค าปรึกษาทั้งเร่ืองวิชาการ ทุนการศึกษา งานด้านกิจการ
นิสิต และมกีารก าหนด Office Hours เพื่อให้นิสิต 
รับค าปรึกษาจากคณาจารย์ทุกท่าน 

เอกสารหมายเลข 
3.1 – 04   
3.1 – 05   
 

ระดับ 5 ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะฯ มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนิสิตและศิษย์เก่า โดยการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดภาควิชา ฯ 
จดหมายข่าวของคณะ ฯ และเว็บไซต์ของคณะ ฯ 

เอกสารหมายเลข 
3.1 – 06 
3.1 – 07 
3.1 – 08 

ระดับ 6 ภาควิชาฯ มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพของนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าในอนาคตอันได้แก่ 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่เนติบัณฑิตไทย โครงการปัจฉิม
นิเทศ การส่งตัวนิสิตเข้ารับการฝึกงาน 

เอกสารหมายเลข 
3.1 – 09 
3.1 – 10 
3.1 -  11 

ระดับ 7 คณะฯ ได้ท าการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ
ของนิสิตในด้านต่าง ๆ 

เอกสารหมายเลข 
3.1-12 

ระดับ 8 ยังไม่ได้มีการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา   
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า  6 7 2 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
  ภาควิชาฯ มีผลการด าเนินงานด้านการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่าที่มีความชัดเจนเป็น
รูปธรรมมากกว่าเดิมเมื่อปีประกันคุณภาพก่อนหน้านี้ โดยการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
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ของคณะฯ และอาจารย์ผู้ดูแลงานด้านกิจการนิสิตของภาควิชาฯ ได้ด าเนินการโดยค านึงถึงความ
สอดคล้องของมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดมา และทางภาควิชาฯ เชื่อว่าภาควิชาฯ จะ
ยังคงรักษามาตรฐานการด าเนินงานด้านการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่าเอาไว้ในปีถัดไป 
 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 01  แบบส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 02  ค าสั่งแต่งต้ังหัวหน้าห้องสมุด 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 03  มติที่ประชุมภาควิชานิติศาสตร์เกี่ยวกับการมอบหมายให้อาจารย์
ประจ าภาควิชาฯ ท าหน้าที่ดูแลงานด้านกิจการนิสิต 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 04  รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทั้ง 4 ชั้นปี 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 05  Office Hours ของอาจารย์ประจ าภาควิชานิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 06  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาฯ 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 07  เว็บไซต์ของคณะฯ 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 08  จดหมายข่าวคณะฯ 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 09  โครงการเตรียมความพร้อมสู่เนติบัณฑิตไทย 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 10  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 11  รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับการฝึกงาน 
 เอกสารหมายเลข 3.1-12  แบบประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของนิสิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  :  มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต 
           ที่พึงประสงค์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการจัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2.  มีการส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และองค์การนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบ 
ทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 
      -   กิจกรรมวิชาการ 
      -   กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
      -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
      -   กิจกรรมนันทนาการ 
      -   กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะ ฯ และ
องค์การนิสิตทุกสิ้นปีการศึกษา 
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 4.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชานิติศาสตร์ จัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา อันได้แก่  
 
1. ด้านความรู้ 
ภาควิชาฯ มีแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วม
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการและสนับสนุนให้นิสิตเข้ารับการ
อบรมสัมมนาตามที่คณะฯ จัด 
 
2. ทักษะการคิด 
ภาควิชาฯ สนับสนุนให้นิสิตจัดท าโครงการแนะแนวทางวิชาการ
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
 
3. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ภาควิชาฯ สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ 
 
4. ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้รุ่นพี่มีการเตรียมพร้อมในการรับน้อง เช่น 
การประชุมรับน้อง 
 
5. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม  

เอกสารหมายเลข  
3.2 – 01 
3.2-02 
3.2 - 03 

ระดับ 2 ภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และ เอกสารหมายเลข 
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สโมสรนิสิตมีการส่งเสริมให้ 
จัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทุกประเภทเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดย
อย่างน้อยต้องด าเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 

- กิจกรรมวิชาการ  
1. โครงการกฤษฎีกาสัญจร วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) วันที่ 
19 กรกฎาคม 2552  
2 งานเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “สิทธิการชุมนุมทางการเมือง : 
ปัญหาและทางออกของประเทศไทย” ในโครงการเทิดพระเกียรติ
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ 7 สิงหาคม 2552  
3. การส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวัน
รพีที่ศาลแรงงานกลาง และคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2552  
4. โครงการ “วิชาการจากพี่สู่น้อง” วันที่ 19 พฤศจิกายน – 11 
กุมภาพันธ์  2553 
5. โครงการเตรียมความพร้อมสู่เนติบัณฑิต วันที่ 14 มกราคม 2553  
6. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เร่ือง “ภารกิจต่าง ๆ ของ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง” วันที่ 21 มกราคม 2553  
7. การส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา “วันทนายความ 53” 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553  
 
  -   กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  
1. โครงการอบรมกฎหมายจราจร วันที่ 6 กันยายน 2553   
2. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์สามสถาบัน วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2552  
3. โครงการแข่งขันกีฬารัฐศาสตร์-นิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 6 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552  
 
  -   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  
1. โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน  วันที่  21-23 สิงหาคม  2552  
2. โครงการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วันที่ 11 กันยายน 2553  
3. โครงการประชุมองค์กรความร่วมมือนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์
แห่งประเทศไทย วันที่ 16-18 มกราคม 2553  

3.2 – 04 
3.2 – 05 
3.2 – 06 
3.2 – 07 
3.2 – 08 
3.2 – 09 
3.2 – 10 
3.2 – 11 
3.2 – 12 
3.2 – 13 
3.2 – 14 
3.2 – 15 
3.2 - 16 
3.2 - 17 
3.2 - 18 
3.2 - 19 
3.2 - 20 
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  -   กิจกรรมนันทนาการ  
1. กิจกรรมพี่รับน้องประชุมเชียร์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  วันที่ 8 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2553  
2. งานราตรีรพีบูรพาในโครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย วันที่ 7-8 สิงหาคม 2552  
3. โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน  วันที่  21-23 สิงหาคม  2552  
4. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์สามสถาบัน วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2552   
5. โครงการแข่งขันกีฬารัฐศาสตร์-นิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 6 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552  
 
   
-   กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
1.พิธีไหว้ครูและบายศรีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 23 
กรกฎาคม 2553  
2. พิธีต้อนรับนิสิตน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 14 สิงหาคม 
2552  
3. การส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีโลก คร้ังที่ 10 วันที่ 
1-25 กรกฎาคม 2552 ประเทศเนเธอร์แลนด์  
4. การร าถวายพระพรในงานราตรีรพีบูรพา โครงการ
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ 7-8 สิงหาคม 2552  

ระดับ 3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมเป็นผู้
ประเมินผลและจัดท ารายงานให้ภาควิชาทราบ  

เอกสารหมายเลข 
3.2-21 

ระดับ 4 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อการจัดท ากิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมเป็น
ผู้น าผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการส่งเสริมกิจการนิสิตใน
กรณีที่เป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง  

เอกสารหมายเลข 
3.2-22 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4 ระดับ 4 ระดับ 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 



 56 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 การด าเนินงานด้านการพัฒนานิสิต ได้ด าเนินการโดยผ่านทางองค์การสโมสรนิสิต และริเร่ิม
โดยภาควิชา ฯ การด าเนินงานได้มีการท างานที่เป็นระบบ โดยริเร่ิมมาจากแนวคิดของนิสิตที่ได้จัดท า
โครงการและมีการมอบหมายให้คณาจารย์ในภาควิชาเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน า และติดตามการ
ด าเนินกิจกรรมของนิสิตอย่างใกล้ชิด รวมถึงประเมินผลที่มีรูปแบบชัดเจนกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าทาง
ภาควิชาฯ จะท าการริเร่ิมโครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานิสิตขึ้นมาใหม่หลายโครงการ แต่
โครงการจัดกิจกรรมที่เคยท ามาเมื่อปีการศึกษาที่แล้ว ภาควิชาฯ ยังคงน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเน่ือง โดยมีการน ามาหารือเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบโดยผ่านที่ประชุมของภาควิชา ฯ 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 01 แผนปฏิบัติการปี 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ของ
ภาควิชานิติศาสตร์  
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 02 แผนปฏิบัติการปี 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) ของ
ภาควิชานิติศาสตร์  
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 03  คู่มือการศึกษานิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 04  เอกสารเกี่ยวกับงานสัมมนากฤษฎีกาสัญจร  
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 05 โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 06  โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 07  โครงการ “วิชาการจากพี่สู่น้อง” 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 08  โครงการเตรียมความพร้อมสู่เนติบัณฑิต 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 09  โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เร่ือง “ภารกิจต่าง ๆ ของ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง” 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 10   ประกาศนียบัตรของนิสิตผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายเน่ืองในวันทนายความ 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 11  โครงการอบรมกฎหมายจราจร 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 12  โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์สามสถาบัน  
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 13  โครงการแข่งขันกีฬารัฐศาสตร์-นิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 6 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 14  โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน   
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 15  โครงการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 16  โครงการประชุมองค์กรความร่วมมือนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์
แห่งประเทศไทย 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 17   เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องคณะฯ  
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 18  โครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 3.2 -  19  ภาพถ่ายพิธีต้อนรับนิสิตน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญนิสิต
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นิติศาสตร์ (4 ปี) 
 เอกสารหมายเลข 3.2 – 20  เอกสารการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีโลก คร้ังที่ 
10 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์  
 เอกสารหมายเลข 3.2 –  21 เอกสารประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
นิสิต 
                 เอกสารหมายเลข 3.2-22 รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2553  และ 5/2553 

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

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 
เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะฯ มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย  ค าสั่งที่ 0052/2552  วันที่  4  มีนาคม  2552
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการวิจัยบรรลุเป้าหมายตามแผนของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้รับนโยบายดังกล่าวมาสู่แนวทางปฏิบัติ โดย

เอกสารหมายเลข  
4.1-01 
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การประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ภาควิชาฯ ท างาน
วิจัยเพิ่มขึ้น  

ระดับ 2 มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
โดยใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เช่น ช่ือผู้วิจัย ชื่อเรื่องวิจัย 
งบประมาณ แหล่งทุน ฯลฯ 

เอกสารหมายเลข  
น 4.1-02 

ระดับ 3 คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัยทุนละ 50,000 บาท 
และอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการทุนละ 25,000 บาท โดย
คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทาง
วิชาการอันได้แก่การท าวิจัยและการผลิตเอกสารประกอบการสอน 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพทางวิชาการให้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ 
ภาควิชาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ภายในภาควิชาฯ ทราบถึง
นโยบายดังกล่าว เพื่อด าเนินการของบประมาณสนับสนุนการวิจัย
จากทางคณะฯ เพื่อผลิตงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการในรูปแบบ
อื่นๆ เพื่อน ามาบูรณาการและพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ได้แสดง
ความจ านงในการขอทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

1. อาจารย์ชิตาพร  พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัย ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2552 

2. อาจารย์เจนวิทย์  นวลแสง อาจารย์สริยา  วิริโยสุทธิกุล และ
อาจารย์รัชนีแตงอ่อน ได้รับทุนอุดหนุนการผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2552 

เอกสารหมายเลข  
4.1-03 

ระดับ 4 คณะฯ จัดท าระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
ได้แก่ การก าหนดแผนงานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์
ท างานวิจัยอย่างจริงจัง โดยการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ชัดเจนไว้ในประกาศการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ซึ่งส่งผลต่อสร้างความมั่นใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องการขอทุน
สนับสนุนการวิจัยโดยน าระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) มาใช้ ซึ่งจะ
ท าให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์วิจัยและพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตงานวิจัยมากยิ่งขึ้น 

เอกสารหมายเลข  
4.1-04 

ระดับ 5 ยังไม่ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ด าเนินการ  
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการพัฒนาระบบและกลไก 
ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 

3 ข้อ 4 ข้อ 2 สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 นอกจากการสนับสนุนคณาจารย์ให้ผลิตงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการอ่ืนๆ แล้ว
ภาควิชาฯ ยังต้องสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักวิจัย โดยการยกย่องและก าหนดรางวัล (ที่มีคุณค่าทาง
จิตใจมากกว่ามูลค่าที่เป็นตัวเงิน) ให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นเป็น
ที่ยอมรับในทางวิชาการ อีกทั้งภาควิชาฯ ต้องสร้างระบบและกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม  เพื่อให้การวิจัยมีความ
หลากหลายและมีลักษณะเชิงบูรณาการ อันจะท าให้งานวิจัยมีคุณภาพและสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดแก่สังคม 
 
รายการหลักฐาน : 

  เอกสารหมายเลข 4.1-01 ค าสั่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย ค าสั่งที่ 0052/2552 วันที่ 4 มี.ค. 52 
 เอกสารหมายเลข 4.1-02 เว็บไซต์ www.polsci-law.buu.ac.th/library.php แสดงฐานข้อมูล
การวิจัยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

  เอกสารหมายเลข 4.1-03 ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

  เอกสารหมายเลข 4.1-04 เอกสารก าหนดหลักเกณฑ์การขอทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  :  มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการ
วิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ 
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 3.  มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์การภายนอก 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เกณฑ์ การด าเนนิงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์  
โดยช่องทางการเผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสารการเมืองการบริหาร
และกฎหมายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รวมทั้งการน า
ผลงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ จดหมายข่าวของคณะฯ 
โดยภาควิชาฯ ได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้คณาจารย์ภายใน
ภาควิชาฯ ส่งบทความทางวิชาการเผยแพร่ในแหล่งข้อมูลดังกล่าว    

เอกสารหมายเลข 
4.1-02 
4.2 -01 

ระดับ 2 คณะฯ มีกระบวนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยที่น่า เชื่อถือและรวดเร็ว โดยการก าหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัย โดยผู้เสนอ
ขอรับทุนต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่คณะฯ ก าหนดไว้ 
และคณะฯ ได้สนับสนุนให้น างานวิจัยเหล่านี้ออกเผยแพร่ใน
รูปแบบของบทความงานวิจัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้พิจารณาคุณภาพบทความก่อนจึงจะได้รับการตีพิมพ์
ลงในวารสาร 

4.1-03 
4.2-01 

ระดับ 3 คณะฯ สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะฯ โดยมีการเผยแพร่ใน
วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการประชุม
น าเสนอผลงานทางวิชาการ และจัดนิทรรศการในการประชุม
วิชาการ โดยเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว ภาค

4.2-02 
4.2-03 
4.2-04 
4.2-05 
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วิชาฯ สามารถใช้ช่องทางเหล่านี้ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ระดับ 4 คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ

องค์กรภายนอกคณะฯ เพื่อการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ โดย
คณาจารย์ของคณะฯ และภาควิชาฯ ได้มีส่วนร่วมในการท าวิจัย
ให้กับเทศบาลต าบลเกาะสีชัง และมีโครงการวิจัยสังเคราะห์และ
เผยแพร่นวัตกรรมและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.2-06 
4.2-07 
 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบบริหารจัดการความรู้ 
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

4 ข้อ 4 ข้อ 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดท าระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์  
รวมทั้งต้องมอบหมายภารกิจให้บุคลากรด าเนินการอ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่
เจ้าของผลงาน เพื่อให้เป็นแรงจูงใจในการท าวิจัยซึ่งไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนการจดสิทธิบัตร 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 4.1-02 เว็บไซต ์www.polsci-law.buu.ac.th/library.php แสดงฐานข้อมูล
การวิจัยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 4.2-01 วารสารการเมืองการบริหารและกฎหมาย  
 เอกสารหมายเลข 4.2-03 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 เอกสารหมายเลข 4.2-04 โครงการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาต ิ
 เอกสารหมายเลข 4.2-05 เอกสารน าเสนอผลงานทางวิชาการ งานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ 
 เอกสารหมายเลข 4.2-06 โครงการความร่วมมือในการผลิตงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยบุ
รพากับเทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

 เอกสารหมายเลข 4.2-07 บันทึกข้อความที่ ศธ. 6612.3/0054 เร่ืองขออนุมัติโครงการวิจัย
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สังเคราะห์และเผยแพร่นวัตกรรมและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
  

ที่ งานวิจัย ผู้จัดท า งบประมาณ (บาท) 
1 อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล 

อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากคณะฯ เป็นเงิน 50,000 บาท 

ชิตาพร พิศลยบุตร  
โต๊ะวิเศษกุล 

50,000 

2. อ า จ า ร ย์ เ จ น วิ ท ย์  น ว ล แ ส ง  ไ ด้ รั บ
ทุนอุดหนุนผลิตผลงานทางวิชาการด้าน
เอกสารประกอบการสอน 25,000 บาท 

เจนวิทย์ นวลแสง 25,000 

3. อา จ า ร ย์ ส ริ ย า  วิ ริ โ ยสุ ท ธิ กุ ล  ไ ด้ รั บ
ทุนอุดหนุนผลิตผลงานทางวิชาการด้าน
เอกสารประกอบการสอน 25,000 บาท 

อาจารย์สริยา วิริโยสุทธิกุล 25,000 

4.  อาจารย์รัชนี แตงอ่อน ได้รับทุนอุดหนุน
ผลิตผลงานทางวิชาการด้ านเอกสาร
ประกอบการสอน 25,000 บาท 

อาจารย์รัชนี แตงอ่อน 25,000 

รวมทั้งสิ้น 125,000 
 

 ในปีงบประมาณ 2552 ภาควิชานิติศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัยและเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นจ านวนเงิน 125,000 บาท ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 12.5 คน เทียบเป็นจ านวนเงิน
ต่อจ านวนอาจารย์ 1 : 10,000 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า (12.5) 

100,000 
บาท 

10,000 บาท 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ต้องจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้ภาควิชาที่มีอยู่ตามสัดส่วนและน าไปกระจายให้บุคลากรในภาควิชาต่อไป 
 
รายการหลักฐาน : 

    เอกสารหมายเลข 4.1-03 ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการผลิตผลงานทาง
วิชาการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
 

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

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

 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ภาควิชาฯ ยังไม่มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์
ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
  ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ต้องก าหนดให้ผู้วิจัยน างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ออกตีพิมพ์และเผยแพร่ และ
สนับสนุนให้ผลงานดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือน าไปใช้
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ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ 
  

รายการหลักฐาน : - 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.5:  ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal  
     หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 - ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 – ร้อยละ 19 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 20 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ต้องชี้แจงให้บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน า มีการจัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ  เป็นที่พึ่งทาง
วิชาการแก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  ดังนั้นคณะฯ และภาควิชาฯ จึงต้องเร่งด าเนินการ
ผลิตผลงานวิจัยให้ออกมาเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน และงานวิจัยต้องได้มาตรฐานเพียงพอที่จะน าเสนอ
ในแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถอ้างถึงได้ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนอง
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย ฯ และมุ่งเข้าสู่กลุ่มการผลิตบัณฑิตและวิจัยให้ได้ 
 

รายการหลักฐาน : 
 - 
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องค์ประกอบที ่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  :  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของภาควิชา
นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ ์และแผนด าเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม 
 2.  มีคณะกรรมการ คณะท างานหรือหน่วยงานด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม 
แผนที่ก าหนด 
 3.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  

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

 7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง  
และบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมจัดท าแผนด าเนินงานตาม Action Plan เอกสารหมายเลข 
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ปีงบประมาณ 2552 และ Action Plan ปีงบประมาณ 2553 ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 3 โครงการ 

5.1 - 01    

ระดับ 2 ภาควิชานิติศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะท างานบรกิารวิชาการแก่สังคม
ทุกโครงการ รายละเอียดตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมทั้ง 
3 โครงการ เพื่อการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมให้ด าเนินไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

เอกสารหมายเลข 
5.1– 02   

ระดับ 3 ภาควิชานิติศาสตร์มีหลักเกณฑ์ ระเบียบในการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยใช้หลักเกณฑ์ ระเบียบในการบริการวิชาการแก่สังคม
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

เอกสารหมายเลข 
5.1-03 

ระดับ 4 ภาควิชานิติศาสตร์มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน อาทิ 
โครงการค่ายนิติสู่ชุมชน เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข 
5.1 - 04 

ระดับ 5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารวิชาการแก่สังคม 
โดยผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการ
บริการวิชาการแก่สังคมในกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง เช่น 
โครงการค่ายนิติสู่ชุมชน 

เอกสารหมายเลข 
5.1 - 02 

ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

3 ข้อ 5 ข้อ 3      สูงกว่า
เป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อน าข้อมูลและผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการวิชาการ
แก่สังคมต่อไป พร้อมทั้งจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับ
การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีการประเมินสัมฤทธิผล
และน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่
สังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 

รายการหลักฐาน : 
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 เอกสารหมายเลข 5.1 - 01 แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2552  และ
แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2553 
 เอกสารหมายเลข 5.1 – 02  “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” 
“โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน”  “โครงการประชาสัมพันธ์ (Road show) และให้ความรู้ใน
สถานศึกษาภาคตะวันออก” และโครงการค่ายนิติสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 
 เอกสารหมายเลข 5.1 - 03 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันที่ 30 เมษายน 2552 เร่ือง การไป
ปฎิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
 เอกสารหมายเลข 5.1 – 04 แบบประเมินเข้าร่วมโครงการค่ายนิติสู่ชุมชน คร้ังที่ 1 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  :  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
        เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจ า (ทั้งหมด) 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  :  

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

 

ผลการด าเนินงาน  : 
 ภาควิชานิติศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมี
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนด าเนินงานของคณะจ านวน 3 โครงการ 
และมีคณาจารย์ร่วมเป็นกองบรรณาธิการในการจัดท าวารสารการเมืองการบริหารและกฎหมาย คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีคณาจารย์เขียนบทความทางวิชาการ นอกจากนั้นมีคณาจารย์เป็นอาจารย์
พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย  ท าให้มีคณาจารย์ที่มีส่วน
ร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมจ านวน  11 คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 12.5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88  เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 3 คะแนน 
 

รายชื่ออาจารย์ประจ าภาควิชานิติศาสตร์ท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม  
เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์พิเศษ เขียนบทความทางวิชาการ 

(1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) 
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ท่ี ชื่อ-สกุล รายการ ระยะเวลา สถานท่ี โครงการ 
1 อ.เจนวิทย์ นวลแสง 1.กรรมการด าเนินงาน 

 
2.ที่ปรึกษาโครงการ 
3.วิทยากร 
4.คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย 

1.วันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 
2.วันที่ 21 – 23 สงิหาคม 
2552 
3. มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 
2553 
4.ปี 2552 

1.มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
2.อ าเภอเกาะสีชัง 
3. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
4.เกาะสีชงั 

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
2. โครงการค่าย
นิติศาสตร์สู่ชุมชน 
3. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
4. การด าเนินการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเกาะสีชงั 

2 อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล 1.กรรมการด าเนินงาน 
2.วิทยากร 

1.วันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 
2.มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 
2553 

1.มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
2.สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
2. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 

3 อ.รัชนี แตงอ่อน 1.กรรมการด าเนินงาน 
2.วิทยากร 
3.คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย 

1.วันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 
2.มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 
2553 
3.ปี 2552 

1.มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
2.สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
3.เกาะสีชงั 

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
2. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
3.การด าเนินการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเกาะสีชงั 

4 อ.ภัสวรรณ   อุชุพงศ์อมร 1.กรรมการด าเนินงาน 
2.วิทยากร 

1.วันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 
2.มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 
2553 

1.มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
2.สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
2. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
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ตะวันออก” 

5 อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกลุ 1.กรรมการด าเนินงาน 
2.วิทยากร 
3. วิทยากร เรื่อง 
“กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน” 
4. วิทยากรการสัมมนา 
เรื่อง “พ.ร.บ.ค้าปลกี:
กติกาการอยู่ร่วมกันใน
ยุคทุนไร้พรมแดน”   
 

1.วันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 
2.มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 
2553 
3.วันที่ 21 สงิหาคม 2552 
4. 22 ตลุาคม 2552 

1.มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
2.สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
3.สมาคม ไวดับยูซี
เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์
ชลบุรี  สังคม
สงเคราะห ์
4. รร.ชลอินเตอร์ 

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
2. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
3.กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน สมาคม ไวดับ
ยูซีเอ กรุงเทพฯ-ศูนย์
ชลบุรี  สังคม
สงเคราะห ์
4.ส านักส่งเสริมการ
แข่งขันทางการค้า 
กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ 

6 อ.ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช 1.กรรมการด าเนินงาน 
2.ที่ปรึกษาโครงการ 
3.วิทยากร 
4.กองบรรณาธิการ 
5.คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย 
6.วิทยากร 

1.วันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 
2.วันที่ 21 – 23 สงิหาคม 
2552 
3.มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 
2553 
4.ปีการศึกษา 2552 เป็นต้น
ไป 
5.ปี 2552 
6. 15 มถิุนายน 2552 

1.มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
2.อ าเภอเกาะสีชัง 
3.สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
4.คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
5.เกาะสีชงั 
6. คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
2. โครงการค่าย
นิติศาสตร์สู่ชุมชน 
3.โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
4.วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย 
5.การด าเนินการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเกาะสีชงั 
6.โครงการวิจัย
พัฒนาการจัดระดับ
ความเหมาะสมของ
สื่อสิ่งพิมพ์ จัดโดย
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา 

7 อ.ภารดี ปลื้มโกศล 1.กรรมการด าเนินงาน 
2.วิทยากร 

1.วันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 
2.มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 

1.มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
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3. กองบรรณาธิการ 
4.คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย 

2553 
3.ปีการศึกษา 2552 เป็นต้น
ไป 
4.ปี 2552 

2.สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
3. คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
4.เกาะสีชงั 

กฎหมายไทย 
2. โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
3.วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย 
4.การด าเนินการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเกาะสีชงั 

8 อ.ภัทรมน สาตรักษ์ 1.กรรมการด าเนินงาน 
2.ที่ปรึกษาโครงการ 
3.วิทยากร 
4.กองบรรณาธิการ 
5.คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย 
 

1.วันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 
2.วันที่ 21 – 23 สงิหาคม 
2552 
3.มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 
2553 
4.ปีการศึกษา 2552 เป็นต้น
ไป 
5.ปี 2552  
 

1.มหาวิทยาลัย   
   บูรพา 
2.อ าเภอเกาะสีชัง 
3.สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 
4.คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
5.เกาะสีชงั 
 

1.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 
2. โครงการค่าย
นิติศาสตร์สู่ชุมชน 
3.โครงการ 
ประชาสัมพันธ์(Road 
show) และให้ความรู้
ในสถานศึกษาภาค
ตะวันออก” 
4.วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย 
5.การด าเนินการ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของเกาะสีชงั 
 

9 อ.จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ 1. วิทยากร 1. มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 
2553 

1. สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 

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

10 อ.ภาสวรรณ ณ นคร 1.วิทยากร 1.มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 
2553 

1.สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 

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

11 อ.ชมเพลิน ภุชฌงค์ 1. วิทยากร 1. มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 
2553 

1สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออก 

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

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วม
ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
 

ร้อยละ 30 88 3     สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก เป็นกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 5.2 – 01  “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” 
“โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน”  “โครงการประชาสัมพันธ์ (Road show) และให้ความรู้ใน
สถานศึกษาภาคตะวันออก” 
 เอกสารหมายเลข 5.2 - 02 ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ 0107/2552 เร่ืองแต่งต้ังกอง
บรรณาธิการวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 
 เอกสารหมายเลข 5.2 - 03 หนังสือเชิญอาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัชเป็นวิทยากรการประชุม 
“โครงการวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2552  
 เอกสารหมายเลข 5.2 - 04 หนังสือเชิญอาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล เป็นวิทยากร
กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี วันที่ 21 สิงหาคม 2552  ของสมาคม ไวดับยูซีเอ กรุงเทพฯ-ศูนย์
ชลบุรี  สังคมสงเคราะห์ ที่ 151/2552 
 เอกสารหมายเลข 5.2 - 05 หนังสือขอขอบคุณอาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ใน
การเป็นวิทยากรการสัมมนา เร่ือง “พ.ร.บ.ค้าปลีก:กติกาการอยู่ร่วมกันในยุคทุนไร้พรมแดน” วันที่ 22 
ตุลาคม 2552 ของส านักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ พณ 
0408/ว.2289 
 เอกสารหมายเลข 5.2 - 06 ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1522/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของเกาะสีชัง 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  :  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ 
        ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ 
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        นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ จ านวน 3 โครงการ ซึ่งเทียบ
กับจ านวนคณาจารย์ทั้งสิ้น 12.5 คน คิดเป็นร้อยละ 24  เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 2 คะแนน 

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย  (7 - 8 สิงหาคม 2552) 
2. โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน  (21-23 สิงหาคม 2552) 
3. โครงการประชาสัมพันธ์ (Road show) และให้ความรู้ในสถานศึกษาภาคตะวันออก 

(มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 35  ร้อยละ 24 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
     ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ควรจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 5.2 – 01   “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” 
“โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน”  “โครงการประชาสัมพันธ์ (Road show) และให้ความรู้ใน
สถานศึกษาภาคตะวันออก” 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการค่ายนิติสู่
ชุมชน (ร้อยละ 73.01)  โครงการปฐมนิเทศนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ (ร้อยละ 83.50) โครงการอบรม
กฎหมายจราจรแก่นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ (ร้อยละ 67.30) และโครงการเสวนาวิชาการเร่ืองสิทธิการ
ชุมนุมทางการเมือง(ปัญหาและทางออกของประเทศไทย) (ร้อยละ 65.49) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ร้อยละ 85 ร้อยละ 72.31 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
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ผู้รับบริการ  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
    ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชานิติศาสตร์ต้องด าเนินการการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้ครบ
ทกุโครงการ 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 5.4-01 ผลการประเมินโครงการในรูปแบบ excel ของทั้ง 4 โครงการ 

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

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

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

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ โดยสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดท า
เป็นแผนปฏิบัติการของภาควิชาฯ  

เอกสารหมายเลข  
6.1 – 01  
6.1 – 02 
6.1 – 03      

ระดับ 2 ภาควิชาฯ ก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์
สอดคล้องกับแผนงาน และมกีารด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการก าหนดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุก
ปี เช่น 
 
1.พิธีไหว้ครูและบายศรีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 23 
กรกฎาคม 2553 
2. พิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 25 มิถุนายน 2552 
3. การร าถวายพระพรในงานราตรีรพีบูรพา ในโครงการ
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ 8 สิงหาคม 2552 
4. พิธีต้อนรับนิสิตน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญนิสิตนิติศาสตร์ (4 
ปี) วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
5. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของคณะฯ วันที่ 9 เมษายน 
2553  

เอกสารหมายเลข  
6.1 –04 
6.1 –05    
6.1 – 06  
6.1 –07   
6.1 – 08        

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ ได้บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
ภารกิจด้านอ่ืน ๆ เช่น  
 
1. คณะฯได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา กับมหาวิทยาลัยชุงอัง ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี 
2. คณะฯได้มีการท าบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะฯกับวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข  
6.1 – 06  
6.1 – 09    
6.1 – 10 
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สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยะวะหะราล เนห์รู ถือเป็นการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ  
3. ภาควิชาฯ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาที่ศาลจังหวัด
ชลบุรี เป็นการเฉลิมพระเกียรติต่อพระบิดาแห่งกฎหมายไทยใน
โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันที่ 7 -8 
สิงหาคม 2552 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ มีการส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่  
 
1. การส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีโลก คร้ังที่ 10 วันที่ 
1-25 กรกฎาคม 2552 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 2. คณะฯได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตภาควิชาฯ โครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กับมหาวิทยาลัยชุงอัง ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี 
3. ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะฯได้มีการท าบันทึกความเข้าใจระหว่าง
คณะฯกับวิทยาลัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยะวะหะราล เนห์รู 
วันที่ 9 มิถุนายน 2552 

เอกสารหมายเลข  
6.1 – 08    
6.1 – 09 
6.1 – 10 
 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4 4 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
  ภาควิชาฯ และคณะ ฯ พยายามส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง
และต่อเน่ือง ส่วนการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ตลอดจนการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
และนานาชาต ิเช่น การส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยใน
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ต่างประเทศ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดท าวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ มีความ
ร่วมมือในการให้การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่าง ๆ ในสองประเด็นหลังนี้ 
หากคณะ ฯ มีโอกาสจะรีบด าเนินการในทันที 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 01  วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 เอกสารหมายเลข 6.1 –02   แผนการด าเนินงานยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ปีงบประมาณ 2552-2553  
 เอกสารหมายเลข 6.1 –03   แผนการปฏิบัติการภาควิชานิติศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552 
 เอกสารหมายเลข 6.1 –04   เอกสารพิธีไหว้ครูของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 05  โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 
 เอกสารหมายเลข 6.1 –06  พิธีต้อนรับนิสิตน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญนิสิตนิติศาสตร์ (4 ปี) 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 07   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของคณะฯ 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 08   โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพากับมหาวิทยาลัยชุง
อัง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 09   บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือระหว่างคณะฯ และกับ
วิทยาลัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยะวะหะราล เนห์รู ประเทศอินเดีย 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 10   เอกสารการส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีโลก 
 
 

  
องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1:  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้หลักธรรมาภิบาล 

   ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  

 1.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

 2.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มากกว่าปีละ 2 คร้ัง  

 3.  มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างต่ าร้อยละ 80 ของ
แผน ในการประชุมแต่ละคร้ังมีกรรมการเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสาร
ให้คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม  
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 4.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดให้มีการประเมินผลงานของคณบดี
หรือผู้บริหารสูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  
 5.  คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการด าเนินงานโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

คณะฯ โดยมีหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นกรรมการ โดยกรรมการประจ า
คณะฯ มีอ านาจ หน้าที่  และบทบาทในการก าหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนด าเนินงาน 
(Action Plan) ของคณะฯ และภาควิชาฯ  

เอกสารหมายเลข 
7.1-01 

ระดับ 2 คณะกรรมการประจ าคณะได้ติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักของภาควิชาฯ ในปีการศึกษา 2552 โดยจัดการประชุมเป็น
ประจ าทุกเดือน (มิถุนายน 52 – พฤษภาคม 53) เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานและหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในภาควิชาฯ 
ทั้งนี้รายละเอียดของการประชุม ภาควิชาฯ ได้จัดท าบันทึกรายงาน
การประชุมโดยมีการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมาอย่าง
สม่ าเสมอ และหากมีเร่ืองที่ต้องพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุม
คร้ังก่อน ก็จะจัดเป็นวาระสืบเนื่องเพื่อทบทวนและติดตามผลการ
ด าเนินงาน และหากวาระการประชุมเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณาซึ่งต้อง
อาศัยมติในที่ประชุมฯ ผลการประชุมเป็นอย่างไร ฝ่ายเลขานุการฯ 
จะด าเนินการแจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

เอกสารหมายเลข 
7.1-02   

ระดับ 3 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ด าเนินการประชุมอย่างต่อเนื่องและมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยเลขานุการการ
ประชุมได้ส่งหนังสือเชิญและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการประจ าคณะทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

เอกสารหมายเลข 
7.1-03 

ระดับ 4 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณบดี ตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดย
ภาควิชาฯ ได้น าแนวปฏิบัติดังกล่าวมาปรับใช้ส าหรับการ

เอกสารหมายเลข 
7.1-04 
7.1-05 
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ประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อให้หัวหน้า
ภาควิชาฯ ได้รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงาน
ภายในภาควิชาฯ และน าข้อมูลที่ ได้ไปปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารงานต่อไป  

7.1-06 

ระดับ 5 คณะกรรมการประจ าคณะด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในภาควิชาฯ โดยน าหลักธรรมมาภิ
บาลมาใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ทั้งนี้ภาควิชานิติสาสตร์ได้น าแนว
ปฏิบัติดังกล่าวมาปรับใช้ส าหรับการด าเนินงานภายในภาควิชาฯ  
โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนของภาควิชาฯ มีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายและด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย่าง การจัดตารางสอน ภาควิชาฯ จัดให้มีการประชุม
คณาจารย์ประจ าภาควิชาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตารางสอน 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและมี
โอกาสเลือกรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเป็นวิชาสอนของตนได้ตาม
ความเหมาะสม และการประชุมในวาระเสนอเพื่อพิจารณาจะใช้วิธี
ให้คณาจารย์เสนอความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุป โดยใช้
มติของเสียงส่วนมากเป็นเกณฑ์ 

เอกสารหมายเลข 
น 7.1-07 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

คณะกรรมการภาควิชาฯ น าหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในภาควิชาฯ ส่งผลให้การบริหาร
ของภาควิชาฯ มีความชัดเจนและเป็น
ธรรมตั้งอยุ่บนพื้นฐานของการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรอย่างแท้จริง 

5 ข้อ 5 ข้อ 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ต้องก าหนดให้บุคลากรภายในภาควิชาฯ เข้ามามีส่วนในการก าหนดนโยบายและ
แผนการด าเนินงานของภาควิชาฯ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งควรมีการแจ้งผลการด าเนินงานของภาควิชาฯ ให้แก่บุคลากรทราบ
เป็นระยะ 
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รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.1-01 ค าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 7.1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ www.polsci-law.buu.ac.th/news.php 

 เอกสารหมายเลข 7.1-03 บันทึกเชิญประชุมกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
www.polsci-law.buu.ac.th/news.php 
 เอกสารหมายเลข 7.1-04 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
         เอกสารหมายเลข 7.1-05 แบบประเมินคณบดีและผู้บริหาร และผลการประเมินผู้บริหารคระ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 7.1-06 แบบประเมินตนเองและประเมินหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 7.1-07 รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 

- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 24 มิถุนายน 2552 
- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 16 กรกฎาคม 2552 
- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 20 สิงหาคม 2552 
- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 7 ตุลาคม 2552 
- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 12 พฤศจิกายน 2552 
- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 26 พฤศจิกายน 2552 
- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 14 มกราคม 2553 
- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 28 มกราคม 2553 
- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 12 มีนาคม 2553 
- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 25 มีนาคม 2553 
- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 22 เมษายน 2553 
- รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 4 พฤษภาคม 2553 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2  :  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 1.  มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2.  ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่  

โดยค านึงถึงประโยชน์ของภาควิชาฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน  

และเป็นที่ยอมรับในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 4.  มีการจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน  
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และด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ มีกระบวนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาฯ ที่เป็นระบบ  

โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยใช้ระเบียบการสรรหาของมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 
7.2-01   
7.2-02 

ระดับ 2 หัวหน้าภาควิชาฯ ด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้
ศักยภาพและภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของภาควิชาฯ 
คณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่ตั้ง โดยการเปิดโอกาสให้
บุคลากรของภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การ
ประชุมภาควิชาฯ หัวหน้าภาควิชาฯ จะรับฟังความคิดเห็นของ
คณาจารย์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
การพิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม
โครงการค่ายนิติฯ สู่ชุมชน หัวหน้าภาควิชาฯ เสนอให้คณาจารย์
พิจารณาร่วมกันว่าจะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่ และ
การจัดตารางสอน หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ก าหนดให้คณาจารย์เข้ามา
มีส่วนร่วมในการประชุมจัดตารางสอน (การจัดตารางสอนเป็น
อ านาจของหัวหน้าภาควิชาฯ และประธานหลักสูตร)  

เอกสารหมายเลข 
7.1-07 

ระดับ 3 บุคลากรในภาควิชาฯ ประเมินศักยภาพและการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าภาควิชาฯ ตามวิธีการอันเป็นที่ยอมรับของบุคลากรโดย  
ทั่วกัน 

7.1-06 

ระดับ 4 คณะฯ ได้จัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 
โดยภาควิชาฯ ได้น าแผนฯ ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของหัวหน้าภาควิชาฯ 

7.2-03 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ระดับ 4 ระดับ 4 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
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       เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ควรมีกระบวนการจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผล

การประเมิน และด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.2-01 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีการสรรหาอ านาจ
และหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาฯ พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข 7.2-02 ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 3545/2551 เร่ือง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
นิติศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2551 
 เอกสารหมายเลข 7.2-03 แผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

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

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัย ฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณบดีเป็นคณะกรรมการการจัดการ

ความรู้ของมหาวิทยาลัย ฯ (25 พฤษภาคม 2552) โดยคณบดีฯ 
ได้รับมอบนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยฯ น ามาสู่การก าหนด
แนวทางในการจัดท าแผนจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคณะฯ สู่องค์กร

เอกสารหมายเลข  
7.3-01 
7.3-02 
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แห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรคณะฯ
รับทราบ ทั้งนี้ คณะ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ตาม 
ค าสั่งที่ 0047/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 เพื่อด าเนินการท าแผน
จัดการความรู้ต่อไป ทั้งนี้ภาควิชานิติศาสตร์ ได้น าพาแนวคิดการ
จัดการความรู้มาถ่ายทอดภายในภาควิชาฯ และคณาจารย์ภายใน
ภาควิชาฯ ได้สนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยริเร่ิมจัดท าสื่อการ
สอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระดับ 2 คณะฯ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อด าเนินการตามแผนจัดการ
ความรู้ และอาจารย์ภัทรมน  สาตรักษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ได้
ด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยจัดท าสื่อการสอนผ่านระบบ
สารสนเทศผู้สอน 

เอกสารหมายเลข  
7.3-03 
7.3-04 

ระดับ 3 อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ได้ด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยจัดท า
สื่อการสอนผ่านระบบสารสนเทศผู้สอนรวมถึงการเขียนบทความ
เกร็ดความรู้ทางนิติศาสตร์ลงในจดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข 
7.3-05 

ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์สู่องค์การเรียนรู้ 

ระดับ 3 ระดับ 3 2  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.3-01 ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ค าสั่งที ่0047/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 
 เอกสารหมายเลข 7.3-02 แผนจัดการความรู้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 7.3-03 ฐานข้อมูล KM ของอาจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ ลิงค์เว๊บไซต ์
www.pataramon.com  

http://www.pataramon.com/
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 เอกสารหมายเลข 7.3-04 คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนงานในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 7.3-05 จดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ฉบับที่ 1/2553 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.4  :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้ 
       บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 1.  มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง  
การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 3.  มีระบบสวัสดิการและเสรมิสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 
 4.  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน  
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
 6.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพฒันาเพ่ือให้ดีข้ึน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะฯ มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม  

ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ภาควิชานิติศาสตร์รับ
เอาแนวทางดังกล่าวของคณะฯ มาปรับใช้  โดยได้หารือในที่
ประชุมภาควิชาฯ และมีมติเป็นแนวทางร่วมกันโดยให้คณาจารย์
ประจ าภาควิชาฯ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของตน
และจัดเก็บเป็น Portfolio ซึ่งคณาจารย์ต้องท าแผนพัฒนาตนเอง
รายปี เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพการปฏิบัติงาน
และพัฒนาการของบุคลากรได้อย่างชัดเจน โดยข้อมูลดังกล่าว
สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาขั้นเงินเดือน และการ

เอกสารหมายเลข 
7.4-01   
7.4-02 
1.2-01 
7.4-03 
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ต่อสัญญาของบุคลากร 
ระดับ 2 ภาควิชาฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็น

การส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการภายในประเทศ และการจัดวิชาสอนต้องเหมาะสมกับ
ความถนัดและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ผู้สอนมีประสบการณ์
และความถนัด ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ภาควิชาฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านงาน
บุคคลของคณะฯ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในส่วนมาตรการ
สร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร ภาควิชาฯ สนับสนุนบุคลากรให้
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศท่ีคณะฯ จัด เพื่อให้บุคลากร
ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากรของ
ภาควิชาฯ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ในส่วนของ
มาตรการลงโทษ หากมีบุคลากรกระท าผิดวินัย ภาควิชาฯ จะ
ด าเนินการลงโทษตามข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

เอกสารหมายเลข 
1.2-01 
7.4-04 
7.4-05 
7.4-06 

ระดับ 3 คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีแก่บุคลากร และสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี
เพื่อให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขใน
การท างานและใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กร เช่น มหาวิทยาลัยฯ จัดที่
พักอาศัยส าหรับบุคลากร มีสนามกีฬาและสวนสาธารณะเพื่อให้
บุคลากรได้ออกก าลังการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง
จิตใจแจ่มใส ตลอดจนมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลและระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า โดยบุคลากรของภาควิชาฯ 
สามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรและสวัสดิการดังกล่าวโดยทั่วถึง 

เอกสารประกอบ 
7.4-07 
7.4-08 
7.4-09 

ระดับ 4 คณะฯ มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มี
โอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตาม
สายงาน โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อโดยมีทุนการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการ ทุนอบรมสัมมนาและ ฝึกอบรมในระยะสั้น  เช่น การ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับฐานข้อมูลในการจัดท า SAR 
ทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้
อาจารย์ภายในภาควิชาฯ ขอทุนสบันสนุนการวิจัย และขอทุน
สนบสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ และจัดส่งบุคลากรของ
ภาควิชาฯ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับฐานข้อมูล

เอกสารประกอบ 
4.1-01 
4.1-03 
7.4-11 
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ในการจัดท า SAR 
ระดับ 5 ภาควิชาฯ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมของบุคลากรแต่ละคนอย่าง
เป็นระบบ โดยให้บุคลากรประเมินตนเองและมีการสุ่มประเมิน
ความพึงพอใจระหว่างบุคลากร และระหว่างคณาจารย์กับหัวหน้า
ภาควิชาฯ 

เอกสารประกอบ 
7.1-06 
7.4-12 
 

ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

ระดับ 3 ระดับ 5 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
  เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ควรมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงและแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 1.2-01 แฟ้มข้อมูลส่วนบุคคล (portfolio) แสดงข้อมูลแผนพัฒนาตนเอง  
 เอกสารหมายเลข 7.4-01 ค าสัง่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เร่ืองการแบ่งกลุ่มงานและการ
มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงาน 
 เอกสารหมายเลข 7.4-02 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 7.4-03 รายงานการประชุมภาควิชาฯ วันที่ 12 มีนาคม 2553 
 เอกสารหมายเลข 7.4-04 เอกสารแสดงความถนัดและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนของ
คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์  
 เอกสารหมายเลข 7.4-05 เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ประจ าภาควิชานิติศาสตร์ 
เพื่อประเมินขั้นเงินเดือน 

 เอกสารหมายเลข 7.4-06 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ
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สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2552 
 เอกสารหมายเลข 7.4-07 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548   
 เอกสารหมายเลข 7.4-08 ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551   
 เอกสารหมายเลข 7.4-09 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังที่ 8/52 วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2552 โดยมีมติให้สิทธิเข้าพักในหอพักคอนโดมีชัย 2 แก่อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช 

   เอกสารหมายเลข 4.1-01 ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0052/2552 เร่ือง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2552   
 เอกสารหมายเลข 7.4-11 บันทึกการเข้าร่วมอบรม SAR และงานประกันคุณภาพการศึกษา
 เอกสารหมายเลข 7.4-12 แบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานในส่วนงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
  

ตัวบ่งชี้ท่ี  7.5  :  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

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

 6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย 
กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยฯ และคณะ ฯ มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของบุคลากร โดยบุคลากรของ
ภาควิชาฯ สามารถใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อให้การด าเนินการด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เอกสารหมายเลข 
7.5-01   
7.5-02   
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ระดับ 2 มหาวิทยาลัยฯ และคณะ ฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
เพื่อการตัดสินใจ โดยจัดท าเป็นเว็บไซต์ ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากร ของภาควิชาฯ และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถใช้ข้อมูล
ดังกล่าวได้ 

เอกสารหมายเลข 
7.5-01   
7.5-02   

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

เอกสารหมายเลข 
7.5-01   
7.5-02   

ระดับ 4 คณะฯ และภาควิชาฯ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
ผ่านทางระบบสารสนเทศของคณะฯ 

เอกสารหมายเลข 
7.5-03 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 

ระดับ 3 ระดับ 4 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ต้องด าเนินการประสานไปยังคณะฯ เพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ฐานข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ระบบฐานข้อมูล
มีความสมบูรณ์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง และในอนาคตจะต้องด าเนินการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผ่านระบบเครือข่ายกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่ก าหนด 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข น 7.5-01 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ www.buu.ac.th 
 เอกสารหมายเลข น 7.5-02 เว็บไซต์คณะ ฯ www.polsci-law.buu.ac.th 
 เอกสารหมายเลข น 7.5-03 แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศของคณะฯ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.6:  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  

ในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

http://www.polsci-law.buu.ac.th/
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 1.  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสาร
สิ่งพิมพ ์เว็บไซด์ นิทรรศการ 
 2.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กัน 
โดยทั่วอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 3.  มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
 5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3-4 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาควิชาฯ ให้ประชาชน

รับทราบอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เอกสารสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  เว็บไซต์ของคณะฯ 
วารสารวิชาการของคณะฯ 

เอกสารหมายเลข 
7.6-01   

ระดับ 2 ภาควิชาฯ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน
ช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
ได้แก่ เว็บไซด์ของคณะ ฯ กล่องรับความคิดเห็นด้านหน้าคณะ ฯ 
และการติดต่อโดยส่งจดหมายถึงภาควิชาฯ โดยตรง 

เอกสารหมายเลข   
7.6-01 
7.6-02 
7.6-03 

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

 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์อุดมศึกษา 

ระดับ 4 ระดับ 2 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อคัดกรองความคิดเห็นของประชาชนและ
น าเสนอผูบ้ริหารพิจารณาตามล าดับขั้นซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ประกอบการบริหารงานอีกแนวทางหนึ่ง ทั้งนี้
ควรแต่งตั้งที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น การจัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อระดม
สมองเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะ ฯ ในมุมมองจากภาคประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการหรือ
กลไกในการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.6-01 เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
เว็บไซต์ของคณะฯ และวารสารวิชาการของคณะฯ 
 เอกสารหมายเลข 7.6-02 กลอ่งรับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานและการให้บริการของคระ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 7.6-03 ที่อยู่ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง ชลบุรี 20131   

  

ตัวบ่งชี้ท่ี  7.7:  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน 
            ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 0.1 –  
ร้อยละ 0.99  

ร้อยละ 1 –  
ร้อยละ 1.99  

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

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ไม่มี  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้ รับ
รางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

0.99 0 0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
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 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ต้องสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย และสนับสนุน
ส่งเสริมให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อที่จะได้มีโอกาสน าเสนอผลงานและรับการ
พิจารณารางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

รายการหลักฐาน : 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.8:  มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ   
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
 2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
 3.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง  และการ
ด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.  มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5.  มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการก าหนดแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3–4 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ตามค าสั่ง        เอกสารหมายเลข 
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ที่ 0044/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552  โดยมีคณบดี อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยกรรมการฯ มีหน้าที่ก าหนด
นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตรใหม่  การรับนิสิตใหม่ เป็นต้น     
โดยภาควิชาฯ ได้บริหารจัดการภายใต้แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของคณะฯ  

7.8-01 

ระดับ 2 คณะฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงปัจจัยที่อาจส่งผล
กระทบ หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายใน
การบริหารงาน โดยการจัดท าข้อมูลดังกล่าวไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

7.8-02 

ระดับ 3 คณะฯ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยการก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุก
ระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และการด าเนินการแก้ไข ลด 
หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

7.8-02 

ระดับ 4 คณะฯ ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 7.8-02 
7.8-03 

ระดับ 5 คณะฯ จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และมีการก าหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากครบดีฯ 

7.8-03 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้
ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

1 1 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ควรรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ภายในภาควิชาฯ และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ สร้างความ
เสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน อีกทั้งภาควิชาฯ ต้องน า
ข้อมูลที่ได้มาจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง และก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงแล้วน าเสนอไปยัง
คณะฯ เพื่อให้คณะฯ น าแผนบริหารความเสี่ยงของภาควิชาฯ ไปก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
ฯ ต่อไป 
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 ทั้งนี้การด าเนินการข้างต้น จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง  และการด าเนินการแก้ไข ลด 
หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและด าเนินอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ให้น าเข้าที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไข ป้องกัน และข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อไป 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 7.8-01 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ 0044/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552  
 เอกสารหมายเลข 7.8-02 แผนบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 7.8-03 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.9:  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน:  ระดับ  

 1.  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในคณะรัฐศาสตร์และ 
นิติศาสตร์ 

 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ 

และนิติศาสตร์ 
 4.  มีการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยก าหนด

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5-7 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผล

ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยการท าข้อตกลงระหว่าง
คณบดีกับมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข 
7.9-01 

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

 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอด 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 
สู่ระดับบุคคล 

1 1 1  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

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

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 :    มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ  

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

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 

 
 

ระดับ 2 
 
 

ระดับ 3 
 
 

ระดับ 4 
 
 
 

ระดับ 5 
 
 

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
 
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
 
 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 
คร้ัง โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้งรายงานฐานะทางการ
เงินไปยังกองคลังและทรัพย์สิน และกองแผนงานเป็นรายปี 
 
.มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์การอย่าง
ต่อเน่ือง 

-เล่มงบประมาณ
รายจ่ายจากเงิน
รายได้คณะ
รัฐศาสตร์ฯ 
- แผนการเงิน
คณะฯ 
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ระดับ 6 

 
 
 

ระดับ 7 
 

 
  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ฯ  
ก าหนด 
 
 คณบดีมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ  โดยน าเข้าที่ประชุมหารือผู้บริหารคณะฯ เพื่อน าไป
วางแผนในการบริหารเงินต่อไป 
 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร  
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ  
การเงิน และงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด าเนิน 
การให้
ครบทุก
ข้อ 

มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 - 
รายการหลักฐาน : 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- เล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ฯปี 2552 
- แผนการเงินคณะฯ 
- ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา 2550 ม.51 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหาร

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 2552 หมวด 6 การตรวจสอบภายใน  
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการเงินและบัญชี คณะฯ 
- รายงานการประชุมหารือผู้บริหารคณะฯ 



 

 

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

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 

 
 

ระดับ 2 
 
 

ระดับ 3 
 
 

ระดับ 4 
 

 

  มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 
มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 
มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์  
 
  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  อันได้แก่ คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

-  ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
จัดสรรทรัพยากร
คณะฯ 
- รายงานการ
ประชุมของภาคฯ 

 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกัน 

มีการ
ด าเนิน 
การ 3 ข้อ 

ด าเนินการ  
4  ข้อ 

3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 



 

 

 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืน อันได้แก่ คณะ
มนุษย์ ฯ   และคณะศึกษาศาสตร์ฯ 
 

รายการหลักฐาน : 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรทรัพยากรคณะฯ 
-            รายงานการประชุมของภาคฯ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
 6.  มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกัน 

ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ฯ 
 7.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน 

ทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ มีการน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่

ได้รับการถ่ายทอดจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมาใช้กับการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะ ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับภาควิชา เพื่อตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ตาม
ความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะฯ โดยผ่านทางการ
ประชุมหารือร่วมกันในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ปฏิบัติงานระดับคณะฯ และได้มีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการ

เอกสารหมายเลข 
9.1 – 01  
9.1 – 02 
9.1 - 03  
9.1 – 04 
9.1 - 05 



 

 

 
ประกันคุณภาพให้กับบุคลากรของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แต่
ละภาควิชาได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลใน
เชิงรูปธรรม 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีการก าหนดนโยบายแนวทางการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ ผ่านการจัดท าโครงการต่าง ๆ อันเกิดจากการ
ถ่ายทอดแนวคิดและหารือร่วมกันของคณาจารย์ภายในภาควิชา 
พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก ผ่านทางการประชุมภาควิชาฯ ที่ได้
จัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญของนโยบายการประกันคุณภาพ ที่เกิดจากการร่วมแรง
ร่วมใจของบุคลากรของภาควิชา อาทิ การจัดท าโครงการประเมิน
คุณภาพระหว่างหน่วยงานระดับภาค และส านักงาน 

เอกสารหมายเลข 
9.1 – 05 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ ได้มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เป็นผู้ก าหนด 

 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ ได้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน
ในการมอบหมาย แบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ประจ าภาควิชา เพื่อที่จะติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพในปีถัดไป 

เอกสารหมายเลข 
9.1-06 

ระดับ 5 ภาควิชา ฯ ได้น าผลที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพภายในของปี
การศึกษา 2551 และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของ
ภาควิชา ฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดระบบแฟ้มเอกสาร การจัดท า 
Action Plan และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านที่ประชุมภาควิชา 

เอกสารหมายเลข 
9.1-06 

ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
 
 
 
 
 



 

 

 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

2 5 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชา ฯ จะน าระบบการจัดเก็บเอกสารในระบบสารสนเทศมาใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 9.1 – 01 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ืองนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552  
 เอกสารหมายเลข 9.1-02  ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ 0129/2552 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 9.1 – 03 เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2553-2557 
 เอกสารหมายเลข 9.1- 04 การจัดสัมมนาตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 เอกสารหมายเลข 9.1-05 รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 
       รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/2553   
 เอกสารหมายเลข 9.1-06 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชานิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2551 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2551 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9.2  :  มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 2.  มีระบบส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีกลไกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 4.  นิสิตมีการใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต 
 5.  นิสิตสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และระหว่างคณะ 
 6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตด าเนินการ และในส่วนที่
นิสิตมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 



 

 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างต่อเน่ือง  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก มีการด าเนินการ 4 – 5 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 6 ข้อแรก 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ ใช้ระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่นิสิตตามแนวทางของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย ฯ 
ตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาในการท ากิจกรรมนิสิต
โดยมีนิสิตของคณะ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

เอกสารหมายเลข 
9.2 – 01 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ริเร่ิมการด าเนิน
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยใน
การด าเนินกิจกรรม อาทิ โครงการค่ายนิติ ฯ สู่ชุมชน คร้ังที่ 1 และ
โครงการประชุมองค์การความร่วมมือนิสิตนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  ได้มีการน ากระบวนการ 
PDCA กล่าวคือ การจัดหาสถานที่ การพิจารณาความเป็นไปได้ 
การลงมือปฏิบัติการ การตรวจสอบโดยน าผลการประชุมหารือ 
เพื่อน าไปสู่การแก้ไข หาข้อสรุปในแต่ละวัน และน าผลที่ได้รับ
จากการประเมินมาพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในคร้ังต่อไป 

เอกสารหมายเลข 
9.2-02 
9.2-03 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ ได้สนับสนุนให้นิสิตของภาควิชาได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและคณะ ฯ อาทิ การเข้า
ร่วมงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

เอกสารหมายเลข 
9.2-04 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตได้น ากระบวนการใน
เร่ืองการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามแนวทางกระบวนการอันมุ่งสู่
คุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรม โดยมีการวางแผนขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากก าหนดการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการ กิจกรรม 

เอกสารหมายเลข 
9.2-02  
9.2-03 

ระดับ 5 ภาควิชา ฯ ได้สนับสนุนให้นิสิตได้ไปเข้าร่วมสัมมนาร่วมกับนิสิต
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านทางตัวแทนของสโมสรนิสิตนักศึกษา
ในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 

เอกสารหมายเลข 
9.2-05 



 

 

 
ระดับ 6 ภาควิชา ฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตจัดท าการประเมินผลใน

การด าเนินโครงการเพื่อน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ 
วิธีการที่เหมาะสมต่อไป 

เอกสารหมายเลข  
9.2-02 

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

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

1 6 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
  
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 9.2 – 01 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาในการท ากิจกรรมนิสิต 

 เอกสารหมายเลข 9.2-02 โครงการค่ายนิติ ฯ สู่ชุมชน คร้ังที่ 1 
 เอกสารหมายเลข 9.2-03 โครงการประชุมองค์การความร่วมมือนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 11 
 เอกสารหมายเลข 9.2-04 เอกสาร ภาพถ่าย งานวันประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 เอกสารหมายเลข 9.2-05 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบัน ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2553 ที่จังหวัดนครนายก 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9.3  :  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้  :   ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ฯ 
และมหาวิทยาลัย ฯ อย่างต่อเนื่อง 

 2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ภายในเวลาที่ก าหนด 



 

 

  4.  มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 5.  มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และ
ระดับมหาวิทยาลัย ฯ อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

เอกสารหมายเลข 
9.3 – 01   

ระดับ 2 ภาควิชาฯ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชา และน า
รูปแบบการจัดเก็บเอกสารที่รองรับกับงานประกันคุณภาพมาใช้ใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
สอดคล้องกับพันธกิจและระดับการพัฒนาของคณะ ฯ  

เอกสารหมายเลข 
9.3 – 02   

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด  
โดยน าเสนอในเว็บไซต์ของคณะ ฯ  

เอกสารหมายเลข 
9.3-03 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
อาทิ การจัดท า Action Plan โครงการกิจกรรมต่าง ๆ  การระบุเร่ือง
การประกันคุณภาพเป็นภารกิจด้านหนึ่งของบุคลากรในการน าเข้า
ที่ประชุมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการจัดท าแฟ้มประวัติส่วนบุคคล
ของคณาจารย์ประจ า เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระบบและ
ง่ายต่อการติดตามในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

เอกสารหมายเลข 
9.3-01 
 9.3-04 
9.3-05 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  



 

 

  
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

4 4 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และระยะเวลาในการสร้างนวัตกรรมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา หรือมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานอื่น ๆ 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชานิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2551 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข 9.3 – 02 สารบัญแฟ้มจัดเก็บเอกสาร ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
     เอกสารหมายเลข 9.3-03 www.polsci-law.buu.ac.th  
 เอกสารหมายเลข 9.3-04  รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 
       รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/2553   
    เอกสารหมายเลข 9.3-05  แฟ้มประวัติส่วนบุคคล (Portfolio) 
    เอกสารหมายเลข 9.3-06 รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2552  
 

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


ส่วนที่  2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ จากการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

เป้าหมายปี  
พ.ศ. 2553 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับ 7 5 X 2 ระดับ 6 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละ 90  
9 

100  3 
ร้อยละ 90 

9  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับ 6 6  2 ระดับ 6 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับ 6 6  2 ระดับ 6 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับ 3 4  2 ระดับ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 
>+10%หรือ <-10%
ของเกณฑม์าตรฐาน 

 
613.6 

 
X 
 

1 ระดับ 2 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาเอก > 60% 

0 
0 

 
X 

0 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
มากกว่าร้อยละ 0 

12.5  

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาตร ี< 5% 

0 ไม่มีอาจารย์
ประจ าวุฒิ
ปริญญาตร ี

 
 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 

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

0 
 X 

0 

 

0  

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
รศ. ขึ้นไป ≥ 10% 

0 
 X 

 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับ 4 4  3 ระดับ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  3 ข้อ 3  2 ระดับ 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 ร้อยละ 1-59 ไม่ขอประเมิน   ร้อยละ 50 



ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

เป้าหมายปี  
พ.ศ. 2553 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 ร้อยละ  1-74 ไม่ขอประเมิน   ร้อยละ  50 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 เฉลี่ยระหว่าง 1-2.49 ไม่ขอประเมิน   ร้อยละ 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 

 
 

    
 

นิสิตบณัฑติ 
ศึกษาและศษิย์เก่า 
ที่ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 
0.06 

6 

0.61  3 ร้อยละ 0..5 ขึน้ไป 

977 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13 ร้อยละ 50-69 
 

ไม่ขอประเมิน   ร้อยละ 50 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับ 6 7  2 ระดับ 8 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับ 4 4  3 ระดับ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 3 ขอ้ 

4  2 4 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 4 ขอ้ 

4  3 2 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 100,000 บาท 
125,000 

10,000 X 1 
มากกว่า 15,000 บาท 

12.5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 50% 
0 

0 X 0 
ร้อยละ 5 

0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 20% 
- 

- X 0 
ร้อยละ 5 

-  



ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

เป้าหมายปี  
พ.ศ. 2553 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 3 ข้อ 5 ข้อ  3 5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ≥ 30% 
11 

88  3 
ร้อยละ 80  

12.5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ≥ 35% 
3 

24 X 2 
ร้อยละ 25 

12.5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 85%  ร้อยละ 73.21 X 1 ร้อยละ 75 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 4 ข้อ 4  3 ระดับ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 5 ข้อ 5  3 ระดับ 4  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับ 4 4  3 ระดับ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระดับ 3 3  2 ระดับ 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระดับ 3 5  3 ระดับ 5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 ระดับ 3 4  3 ระดับ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 ระดับ 4 2 X 1 ระดับ 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 

0.99 % 
- 

- X 

0 

ร้อยละ 1 

- 
 
 

 
 
 

 
  

 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 ระดับ 1 1  1 ระดับ 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 
 
 
 
 

ระดับ 1 
1 
 

 
 

 
1 
 
 

ระดับ 2 



 
ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

  
 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
  =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

เป้าหมายปี  
พ.ศ. 2553 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระดับ 7 7  3 ระดับ 7 

ตัวบ่งชี้ที ่8.2              3 ข้อ  4  3 ระดับ 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระดับ 2 5  3 ระดับ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 ระดับ 1 6  3 ระดับ 7 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 ระดับ 4 4  3 ระดับ 5 

 

 
 



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

ตั้งแต่วันที ่1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553

ภาควิชานิติศาสตร ์คณะรฐัศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

องค์ประกอบที ่1

1 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด ตัวบ่งชี้ 9

2 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 9

3 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 2

- -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 1

- -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 1

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร -

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) หลักสูตร -

4 จ านวนหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่ หลักสูตร 2

- -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 1

- -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 1

- -ระดับปริญญาโท หลักสูตร -

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร -

5 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

หลักสูตร

-

- -ระดับปริญญาโท หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร -

องค์ประกอบที ่2



ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

6 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษาครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

หลักสูตร

-

- -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาโท หลักสูตร -

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร -

7 จ านวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา คน -

8 จ านวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด ชื่อเร่ือง -

- -ระดับปริญญาโท ชื่อเร่ือง -

- -ระดับปริญญาเอก ชื่อเร่ือง -

9 จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อเร่ือง -

- -(สมศ. 1.7) บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

ชื่อเร่ือง

-

- -(สมศ. 1.8) บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

ชื่อเร่ือง

-

10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ืองคุณภาพการสอน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

ค่าเฉลี่ย 1- 5

-

- -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

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

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

- -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

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

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

- -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -

- -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ค่าเฉลี่ย 1- 5 -



ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

11 จ านวนหลักสูตรที่จัดท าขึ้นใหม่หรือที่ปรับปรุง และจ านวนหลักสูตร
ที่ยังไม่มีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชมุชน 
องค์กร ภายนอกมีส่วนร่วม

หลักสูตร

2

- -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 1

- -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 1

- -ระดับปริญญาโท หลักสูตร -

- -ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง หลักสูตร -

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร -

12 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา คน 990

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 176

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 688

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

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) คน 126

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน -

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน -

- -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

-

13 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร FTES 2230.04

- -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) FTES

- -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) FTES

- -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 154

- -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES 2076.04

- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) FTES

- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) FTES

- -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES

- -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) FTES

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) FTES

- -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES

- -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES

14 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็น
ปริญญาตรี

FTES

- -จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีทั้งหมด FTES

- -จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกทั้งหมดเมื่อปรับค่าเป็นปริญญาตรี

FTES

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

FTES

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

FTES

17 จ านวนคณะหรือหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเท่าที่ได้
คะแนน 3 คะแนน

ส่วนงาน

18 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ คน 12.5

19 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน -

20 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี คน 0
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21 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คน 0

22 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า คน 12.5

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า คน 0

24 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งอาจารย์ คน 12.5

25 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คน 0

26 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ คน 0

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ คน 0

28 จ านวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ ชื่อเร่ือง 0

29 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหม้ีเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

ชื่อเร่ือง

0

30 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

คน

0

31 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

คน

0

32 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมี
งานท า

คน

0

33 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา คน 0

34 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 0

35 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และได้
งานท าและประกอบอาชพีอิสระ หลังส าเร็จการศึกษา

คน

0

36 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้น เป็นไปตามเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา

คน

0

37 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้น สูงกว่าเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา

คน

0

38 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้น ต่ ากว่าเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา

คน

0

39 ระดับความพึงพอใจ ของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใชบ้ัณฑิต 
(เทียบจากค่า 5 ระดับ)

ค่าเฉลี่ย 1- 5

0
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40 จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยก
ย่องระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

6

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

คน

2

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

คน

0

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

คน

1

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

คน

0

- -จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัล- ด้านสิ่งแวดล้อม

คน

3

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

คน

0

42 จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา

คน

133

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
อนุปริญญา

คน

0

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
ปริญญาตรี

คน

133

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
ปริญญาโท

คน

0
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- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
ปริญญาเอก

คน

0

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

คน

0

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับป.
บัณฑิตชั้นสูง 

คน

0

43 (สมศ. 1.5) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติและ
นานาชาติ

คน

6

- -ด้านวิชาการวิชาชพี คน 2

- -ด้านคุณธรรม จริยธรรม คน 0

- -ด้านกีฬา สุขภาพ คน 1

- -ด้านศิลปะและวัฒนธรรม คน 0

- -ด้านสิ่งแวดล้อม คน 3

44 (สมศ. 1.6) จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ได้รับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

รางวัล

3

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  - ด้านวิชาการวิชาชพี

รางวัล

2

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รางวัล

0

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านกีฬา สุขภาพ

รางวัล

1

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัล

0

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านสิ่งแวดล้อม

รางวัล

3

45 (สมศ.6.3) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ต่ออาจารย์ประจ า

ร้อยละ

0



ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

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

ร้อยละ

0

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

คน

6

48 (สมศ.1.6)จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปี

ชื่อเร่ือง

0

49 จ านวนคณะหรือหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเท่าทั้งหมด ส่วนงาน 0

50 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาทั้งหมด คน

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

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

53 จ านวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม จ านวน 21

- -จ านวนกิจกรรมวิชาการ จ านวน 8

- -จ านวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 2

- -จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 3

- -จ านวนกิจกรรมนันทนาการ จ านวน 3

- -จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 5

54 จ านวนนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม คน 6311

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ คน 657

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ คน 831

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม

คน

265

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจรรมนันทนาการ คน 2759

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คน 1799

องค์ประกอบที ่3

องค์ประกอบที ่4



ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

55 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ บาท 125,000

- -จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน บาท 0

- -จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน บาท 125,000

56 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย คน 1

- -(สมศ. 2.5)จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน จากภายนอกสถาบัน คน 0

- -(สมศ. 2.4)จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน จากภายในสถาบัน คน 1

57 จ านวนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อเร่ือง 0

- -จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ชื่อเร่ือง 0

- -จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ชื่อเร่ือง 0

- -จ านวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ชื่อเร่ือง 0

- -จ านวนผลงานที่น าไปใชป้ระโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ ชื่อเร่ือง 0

58 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล

ชื่อเร่ือง

0

59 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัยทั้งหมด คน 0

60 จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ คน 0

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

บาท

125,000

62 (สมศ.2.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ..........0......... (บาท)

บาท

0

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

ร้อยละ

0.08

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

ร้อยละ

0

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

ร้อยละ

0

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

ชื่อเร่ือง

0



ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

67 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคม คน 11

68 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชพีในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

คน

11

69 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพี จ านวน 3

70 จ านวนแหล่งใหบ้ริการวิชาการและวิชาชพีระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 4

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

ร้อยละ

72.31

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

ร้อยละ

0

73 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการส ารวจความพึง
พอใจ

จ านวน

4

74 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านการเรียนการสอน จ านวน 2

75 จ านวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 10

76 จ านวนโครงการ/กิจกรรมประชมุเสวนาทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

จ านวน

1

77 จ านวนโครงการ/กิจกรรมประชมุเสวนาทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

จ านวน

1

78 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านการวิจัย

จ านวน

0

79 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ

จ านวน

0

องค์ประกอบที ่5
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ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

80 จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม

จ านวน

81 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด คน

82 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการ

คน

0

- -ในประเทศ คน 0

- - ต่างประเทศ คน 0

83 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชพี

คน

0

- -ในประเทศ คน 0

- -ต่างประเทศ คน 0

84 จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล ผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชพีในระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

0

- -จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล -  ด้านการวิจัย คน 0

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

คน

0

- -จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล -  ด้านอ่ืนๆ คน 0

85 งบประมาณส าหรับพัฒนาอาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ บาท 0

86 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ) บาท

87 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชพี บาท

88 งบด าเนินการทั้งหมด บาท

89 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน (ปีการศึกษา)

บาท

90 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน (ปีงบประมาณ)

บาท

91 ค่าใชจ่้ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปีงบประมาณ) บาท

92 ค่าใชจ่้ายและมูลค่า ในการบริการวิชาการและวิชาชพี บาท

องค์ประกอบที ่7

องค์ประกอบที ่8



ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

93 ค่าใชจ่้ายและมูลค่า ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บาท

94 ค่าใชจ่้ายเพ่ือพัฒนาอาจารย์(ปีงบประมาณ) บาท

95 ค่าใชจ่้ายที่ใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 
(ปีงบประมาณ)

บาท

96 เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปีงบประมาณ) บาท

97 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) บาท

98 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์
 5 ระดับของ สกอ. ระดับ 1 - 5 4

99 จ านวนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใหม้ีองค์
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3D คน 11

100 จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D จ านวน 0

- -จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย จ านวน 0

- -จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย จ านวน 0

- -จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด จ านวน 0

101 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D จ านวน 2

- -จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย จ านวน 1

- -จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย จ านวน 0

- -จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด จ านวน 1

102 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D คน

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย คน 203

องค์ประกอบที ่9
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- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย คน

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด คน 724

103 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D จ านวน 2

- -จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้าน
การส่งเสริมประชาธิปไตยที่ได้รับการประเมินผล จ านวน 1

- -จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D  ด้าน
การส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย ที่ได้รับการ
ประเมินผล จ านวน 0

- -จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D  ด้าน
การสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด ที่ได้รับการประเมินผล จ านวน 1

104 จ านวนผู้ที่สอบผ่าน คน

105 จ านวนผู้เข้าสอบใบประกอบโรคศิลป คน

ประเภทอัตลักษณ์


