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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็น 3 ด้านคือ ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านมาตรฐานการ

บริหารการจัดการอุดมศึกษา และด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะฯได้

ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเห็นได้จากการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย รวมทั้ง

ระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องกัน เพื่อให้การด าเนินงานในทุกๆด้านได้มาตรฐาน ภาควิชาฯได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน จึงได้ด าเนินการทั้งการริเร่ิม  สร้างสรรค์ และปรับปรุงการ

บริหารจัดการด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2552 

ได้แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการของคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก

คณะ มหาวิทยาลัยและนิสิต ในการพัฒนาและปรบัปรุงการด าเนินงานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 

โดยในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้น าเสนอผลการด าเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงจุดแข็ง

จุดอ่อน  ซึ่งจะเป็นข้อสรุปผลการด าเนินการ ขณะเดียวกันที่จะเป็นทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงาน ของ

ภาควิชาในรอบปีต่อไป เพื่อให้เกิดการวางระบบ กลไก แผนงาน และ แนวทางแก้ไข เพื่อให้การด าเนินการ

ของภาควิชาฯ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธ์กิจ ที่ภาควิชาฯ 

ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 ในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ โดยมี

ผลการด าเนินการในภาพรวมดังนี้ 

 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

   ภาควิชาฯได้ก าหนดแผนงานและด าเนินการตามแผนงานอย่างครบถ้วน โดยแต่ละ

แผนงาน ได้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ ทั้งของมหาวิทยาลัยและคณะ อย่างไรก็

ตาม แผนงานของภาควิชาฯ ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ว่ามีความสอดคล้องกับ ยุทธ์ศาสตร์และแผนพัฒนาของ

ชาติและสถานการณ์ปัจจุบันในภาพรวม ซึ่งภาควิชาจัดด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจแผนพัฒนาของชาติและสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกๆสิ้นปีงบประมาณ  

 องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

   จุดเด่นของภาควิชารัฐศาสตร์คือการเป็นสาขาวิชา ที่เป็นต้องการของสังคม ทั้ งระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท โดยระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง 



สาขาการปกครองท้องถิ่น และสาขารัฐศาสตร์ศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ

ปกครองท้องถิ่น สาขาบริหารทั่วไป และระดับปริญญาโท มี 3 สาขา คือ สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อ

ความมั่นคง สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม และสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

เหล่านี้ เป็นสาขาที่มีความแตกต่างอย่างโดดเด่น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้อง

กับปณิธานและความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี อันเป็นแนวทางการด าเนินงานที่

สอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์ของทั้งมหาลัยและคณะซึ่งภาควิชาได้ยึดเป็นแนวทางในการด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการสร้างจุดแข็งด้านนี้ภาควิชาจะด าเนินการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้างขึ้นทั้งในสถานศึกษาระดับมัธยม 

และอุดมศึกษา และในหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องถิ่น โดยจะเน้นที่ส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นหลัก 

   จุดอ่อนของภาควิชาฯ ประการแรกคือ สัดส่วนคณาจารย์ภายในภาควิชาฯกับจ านวนนิสิต

ยังไม่สมดุลกัน ซึ่งทางภาคจะด าเนินการรับอาจารย์เพิ่มเติม พร้อมกันนั้น ภาควิชาจะสนับสนุนคณาจารย์ให้

ศึกษาระดับปริญญาเอก และท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการอันจะเป็นการเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์

ภายในภาควิชาฯ ประการที่สอง ภาควิชามีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนเป็นจ านวนน้อย ซึ่งทางภาควิชา

ฯจะสนับสนุนงบประมาณ ให้กับคณาจารย์ที่สนใจจะท าวิจัยด้านนี้ ประการสุดท้าย นิสิตปริญญาโทของ

ภาควิชาฯ เลือกท าวิทยานิพนธ์น้อยเมื่อเทียบกับสาระนิพนธ์ ซึ่งทางภาคจะด าเนินการชี้แจง และสนับสนุน

ให้นิสิตเลือกท าวิทยานิพนธ์ให้เพิ่มมากขึ้น 

 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 

  ภาควิชาให้ความส าคัญกับการพัฒนานิสิต แม้จะมีนิสิตเป็นจ านวนมาก การจัดกิจกรรมที่

จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนิสิตในด้านต่างๆ ภาควิชาได้มีการด าเนินการในทุกๆด้าน อย่างต่อเนื่องและ

หลากหลายกิจกรรม ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากนิสิตในทุกๆกิจกรรม ภาควิชาจะด าเนินการสานต่อ

กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และริเร่ิมกิจกรรมใหม่ๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตของภาควิชาฯ มี

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ อย่างไรก็ดี จากการที่ภาควิชามีนิสิตจ านวนมากท าให้การดูแลกวดขัน

เร่ืองวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะการแต่งกาย ค่อยข้างยากล าบากดังนั้นทางภาควิชาจะ

เข้มงวดในด้านระเบียบวินัยให้มากขึ้น 

 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 

   คณาจารย์ในภาควิชา ยังมีการท าวิจัยอยู่น้อย ภาควิชาจะร่วมกับคณะในการวางมาตรการ

ในการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจอันเป็นการเสริมแรงอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งจะส่งเสริมให้คณาจารย์ขอ



ต าแหน่งทางวิชาการซึ่งงานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ พร้อมกันนั้นจะ

สนับสนุนให้น าเอาผลงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย  

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

  คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้ด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น

การสร้างชื่อเสียงในทางหนึ่งในแก่ภาควิชาและคณะไปพร้อมๆกัน และทางภาควิชาได้ส่งเสริมให้คณาจารย์

น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยัง

เป็นจุดอ่อนคือยังขาดการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งทางภาควิชาฯ จะจัดให้มีการประเมินผล

เพื่อน าเอาผลไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป  

 องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   ภาควิชาฯให้ความส าคัญอย่างมาก กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยส่งเสริมให้มีการ

จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกัน โดยการสนับสนุนให้นิสิต คณาจารย์และบุคลากรภายในภาคเข้าร่วมกิจกรรม 

นอกจากนี้ภาควิชาฯจะสนับสนุนให้มีกิจกรรมอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่นการสร้างบรรยากาศแห่งการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมในการท างานเป็นต้น 

 องค์ประกอบท่ี 7  

   ภาควิชาฯและคณาจารย์ให้ความส าคัญกับการประชุมภาควิชาฯเพราะถือเป็นช่วงเวลาแห่ง

การแจ้งข่าวสารส าคัญ การท าความเข้าใจร่วมกัน การพูดคุยถกเถียงกัน การแสดงความคิดเห็นในประเด็น

ต่างๆและการรายงานผลการด าเนินการตาม Action Plan  ซึ่งในทางหนึ่งถือ เป็นการส่งเสริมให้มีการ

ตรวจสอบการท างานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล และถือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานแบบไม่เป็น

ทางการอยู่ เสมอ อย่างไรก็ตาม ภาควิชามีแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการคือการส่งเสริมให้

คณาจารย์เข้ามามีส่วนรวมในการส่งเสริมให้ภาควิชาก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาบุคลากรของภาควิชาอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะขวัญและก าลังใจ และความส าเร็จในการก้าวหน้าใน

อาชีพ การส่งเสริมให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาภาควิชาฯ รวมทั้งการให้ความส าคัญ กับ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกๆด้านโดยจะใช้ที่ประชุมภาควิชาฯในการระดมความเห็นเพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหา 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

 ภาควิชาฯมีนิสิตจ านวนมากท าให้มีรายได้ค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันภาควิชาฯยังสนับสนุนให้มีการ

หารายได้จากภายนอกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งนี้ภาควิชาฯ



ได้ร่วมกับคณะในการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนทางการเงิน และติดตามผลการ

ด าเนินงาน 

 อย่างไรก็ตามภาควิชาฯยังไม่มีแนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม อันจะท าให้

รายได้ที่ภาควิชาฯได้รับเกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดภาควิชาฯ จะร่วมกันฝ่ายการเงินของคณะฯ

ในการหาแนวทางและด าเนินการต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ภาควิชาฯได้ด าเนินการในการให้ความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเน่ืองในการประกันคุณภาพ ซึ่งได้ผล

เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ทางภาควิชาฯจะด าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้คณาจารย์ 

บุคลากร และนิสิต เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ ด้วยการเพิ่มประเด็นเร่ืองการประกันคุณภาพ

เข้าไปในทุกครั้งของการประชุมภาควิชาฯ ด้วยการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 

การประกันคุณภาพและโครงการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพแก่นิสิต 

 ในรอบการประกันคุณภาพ ปี 2552 นี้ภาควิชาฯมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดีขึ้น 

อย่างไรก็ตามภาควิชาฯจะให้ด าเนินการในส่วนที่ยังบกพร่องต่อไปเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของ

ภาควิชาฯเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร 

                       หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
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ส่วนที่  1  ส่วนน า 
 

1.  ประวัติความเป็นมา 
 พ.ศ. 2517 ได้มีการจัดตั้งภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (มศว. บางแสน) มีอาจารย์ประจ า 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยุทธ์ เวทางค์กูร บริการสอนให้นยิสิตที่เรียนวิชาเอกสังคมศึกษา คระศึกษาศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต 
 พ.ศ. 2518 มีอาจารย์ประจ าครบ 3 คน โดยได้อัตราอาจารย์เพิ่ม 1 อัตรา คือ ดร.อัษฎากร เอกแสงศรี เปิด
สอนวิชาโทรัฐศาสตร์ โดยมี 17 รายวิชา 
 พ.ศ. 2524 รองศาสตราจารย์ศรุติ สกุลรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยุทธ์ 
เวทางค์กูร ซึ่งเสียชีวิตเน่ืองจากเคร่ืองบินฝึกซ้อมตก 
 พ.ศ. 2525 ดร.สัญญา จัตตานนท์ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์แทน ดร.อัษฎากร เอกแสงศรี ซึ่งขอโอนไปรับ
ราชการที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 พ.ศ. 2533 จัดต้ังเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ. 2535 ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์แทน ดร.สัญญา จัตตานนท์ ซึ่งขอลาออก เน่ืองจาก
ปัญหาสุขภาพ 
 พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ บุญวิเศษ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์แทนรองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี 
เน่ืองจากเกษียณอายุราชการ 
 พ.ศ. 2537 ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์ 
 พ.ศ. 2539 จัดต้ังโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร 
 พ.ศ. 2542 ได้รับอัตราเพิ่ม 1 อัตรา ได้แก่ ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ 
 พ.ศ. 2543 เปิดสอนนิสิตปริญญาโทภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 พ.ศ. 2544 โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย
บริหารรัฐกิจ มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยบูรพา แยกออกจากภาควิชารัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ศรุติ 
สกุลรัตน์ ได้ย้ายไปช่วยราชการเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ เต็มเวลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์       
บุญวิเศษ ไปช่วยราชการเป็นรองผู้อ านวยการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจบางเวลา 
 พ.ศ. 2545 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์ และได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคพิเศษ รับนิสิตรุ่นแรกจ านวน 68 คน และได้รับ
อาจารย์เพิ่ม 2 อัตรา คือ ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร และอาจารย์ศิริวรรณ มนอัตระผดุง 
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 พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) 
ภาคปกตแิละภาคพิเศษ และหลักสูตรรัฐศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ ได้รับอัตราอาจารย์เพิ่ม 2 อัตรา คือ อาจารย์โอฬาร ถิ่นบางเตียว และอาจารย์วสันต์ เหลืองประภัสร์ 
 พ.ศ. 2548 อาจารย์วสันต์ เหลืองประภัสร์ ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประเทศญ่ีปุ่น อาจารย์
โอฬาร ถิ่นบางเตียว ได้ศึกษาต่อนอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก ภาควิชารัฐศาสตร์ได้เปิดรับอาจารย์ใหม่ 
ได้แก่ อาจารย์สรชัย ศรีนิศานต์สกุล ได้เข้ามาแทนอาจารย์วสันต์ เหลืองประภัสร์ และผู้ที่ได้รับทุน UDC จาก
ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 11 คน ขณะเดียวกันภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตรด้วยกันคือ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเฉพาะกิจ โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 
 พ.ศ. 2549 ภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับอาจารย์เพิ่ม ได้แก่ อาจารย์ธีระ กุลสวัสดิ์ อาจารย์ธีระพงษ์ ภูริปานิก 
และอาจารย์อนุรัตน์ อนันธนาธร ท าให้ภาควิชารัฐศาสตร์มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 15 คน และได้เปิดหลักสูตร          
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
 พ.ศ. 2550 ภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับเพิ่ม ได้แก่ ดร.โชติสา ขาวสนิท ท าให้ภาควิชารัฐศาสตร์มีอาจารย์
ประจ าทั้งสิ้น 16 คน 
 พ.ศ. 2551 อาจารย์สโรชา แพร่ภาษา ได้ศึกษาต่อนอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก ภาควิชารัฐศาสตร์
ได้รับอาจารย์เพิ่ม ได้แก่ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข และอาจารย์พัชราภา ตันตราจิน ท าให้ภาควิชารัฐศาสตร์มีอาจารย์
ประจ าทั้งสิ้น 16 คน 
 พ.ศ. 2552 อาจารย์สรชัย ศรีนิศานต์สกุล ได้ลาเต็มเวลาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก อาจารย์ธีระ กุล
สวัสดิ์ ได้ลานอกเวลาราชการเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และอาจารย์กัญญาภัค    อยู่เมือง ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ณ Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย และได้มีการรับอาจารย์เข้าใหม่ 
ได้แก่ ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล (11 สิงหาคม 2552) ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ (1 มิถุนายน 2552) อาจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ 
(1 มิถุนายน 2552) อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล        (1 มิถุนายน 2552) อาจารย์ภาสวรรณ ณ นคร (26 ตุลาคม 52) 
อาจารย์ชมเพลิน ภุชฌงค์ (2 พฤศจิกายน 2552) ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์ (23 มีนาคม 2553)  

 
2.  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  
ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา  
 สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 
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ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา  
 1.  ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญาใฝ่หาความรู้และคุณธรรม 

 2.  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3.  เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก 
 
วิสัยทัศนม์หาวิทยาลัยบูรพา  
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า จัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เป็น
ที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
 
วิสัยทัศน์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ภาคตะวันออก เพื่อเป็นฐาน
ปัญญาในการพัฒนาประเทศและสังคมโลก 
 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา  
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีพันธกิจหลัก ดังนี้ 
 1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้น า มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2.  ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม 
 3.  ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 
 4.  สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 5.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
พันธกิจคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์  
แก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการ มีมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความเป็นสากลบนพื้นฐาน
ของสังคมภาคตะวันออก  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
 2.  สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
 3.  บริการวิชาการ และรักษา พัฒนา ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ 
1.  บัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. ผลงานวิจัยของคณะ ฯ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การบริการวิชาการของคณะ ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม 

     4.   นิสิต บัณฑิต บุคลากรของคณะฯ ส่วนร่วม และร่วมสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 
 5.   คณะ ฯ บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอยู่บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 
เป้าหมายคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 1.  ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของ
สังคม มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 2.  ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอ่ืน 
 3.  ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และมีงานวิจัยที่
สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ (อย่างน้อย 3 โครงการต่อปี) 
 4.  ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัย และศักยภาพอื่น ๆ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 5.  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
3.  โครงสร้างองค์กรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 โครงสร้างองค์กรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ และส านักงานคณบดี ซึ่งครอบคลุมงานการสอนและงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในส่วน
ของงานการสอนประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้แต่ละระดับ
มีการแบ่งเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรมีกรรมการประจ าหลักสูตรและคณาจารย์เป็นกลไกในการ
พิจารณาควบคุมมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ ฯ ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานการเงินและพัสดุ มีเจ้าหน้าที่
ส านักงานคณบดีเป็นกลไกในการด าเนินงานดังกล่าว แสดงดังภาพที่ 1 ดังนี้ 
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โครงสร้างองค์การคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ ส านักงานคณบด ี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

กลุ่มงานวิชาการ 

กลุ่มงานการเงินและพัสด ุ
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โครงสร้างการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 
 

 ผู้ช่วยคณบดี 
 ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ปฏิบัติงาน
หัวหน้าส านักงาน

คณบดี 

รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารภาควิชา 
 
 

 
 
 

คณบดี 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา 
ประธานหลักสูตร 

 ประธานหลักสูตร 

หัวหน้าภาควิชา
รัฐศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา
นิติศาสตร์ 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

   -  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 4 ป ี

   -  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  
      2 ปี ต่อเนื่อง 
   -  สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 

       3 ปี 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 4 ป ี
 

   หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

    - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

      การเมืองและการบริหารจัดการ  
   - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
     เพื่อความมั่นคง 
   - สาขาวิชาการบริหารงาน 

     ยุติธรรมและสังคม 
     และสังคม 
 

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  (ภาคบัณฑิต) 3 ป ี
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

   4 ปี 
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โครงสร้างการบริหารส านักงานคณบดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบด ี

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

(วาสนา  จิรมงคลเลิศ) 
 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ 

งานบุคคล 
(นุชจรินทร์  วรรณพงษ์) 

งานสารบรรณและธุรการ 
(ดุสิต  รัฐศีล) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(สุทธาทิพย์  จับใจเหมาะ) 

งานกิจการนิสิต 

(กุลญาดา  สุมารส) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
(อรพร  สดใส) 

งานจัดการเรียนการสอน 
(สิริลักษณ์  รัตน์วิทยากรณ์) 

งานบัณฑิตศึกษา 
(จุฑามาศ  ชูสุวรรณ) 

งานการเงิน 
(ศญาพัฒน์  กิตติสารวัณโณ) 

งานพัสดุ 
(กนกทิพย์  เรียบเรียง) 

งานแผนงานและงบประมาณ 
(ศญาพัฒน์  กิตติสารวัณโณ) 
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บุคลากร 

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด       21 คน 

จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง      19 คน 

จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ    2 คน 

 

รายชื่อบุคลากรภาควิชารัฐศาสตร์ 

1. อ.กรทิพย์  ศรีเรืองเมตตา ลาออกเดือน 26  ก.พ.  2553 (8 เดือน 26 วัน) 
2. อ.กัญญาภัค  อยู่เมือง  ลาศึกษาต่อ 30 ก.ย.52 (4 เดือน) 

3. รศ.ชนะ  ประณมศรี การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เร่ิม ต.ค.52  (8 เดือน) 

4. ผศ.ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์     

5. ดร.โชติสา  ขาวสนิท  
6. ดร.เทียนชัย  ศศิศาสตร์    

7. อ.ธีระ  กุลสวัสดิ ์   

8. อ.ธีระพงษ์  ภูริปาณิก    

9. ผศ.ดร.นพรัฐพล  ศรีบุญนาค  
10. อ.พัชราภา  ตันตราจิน  

11. ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง  

12. ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข  

13. ร.ต.อ.ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล  
14. อ.สกฤต ิ อิสริยานนท์  

15. อ.สโรชา  แพร่ภาษา  

16. อ.สรชัย  ศรีนิศานต์สกุล ลาศึกษาต่อ 1 เมษายน 52 

17. อ.สมคิด  เพชรประเสริฐ  
18. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์    

19. รศ.ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ  

20. อ.อนุรัตน์  อนันทนาธร    

21. อ.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว    
22. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร    
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หมายเหตุ    -เมื่อคิดเป็นจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
  อ.กรทิพย์  ศรีเรืองเมตตา คิดเป็น  0.5 
  อ.กัญญาภัค  อยู่เมือง คิดเป็น  0 
  รศ.ชนะ  ประณมศรี  คิดเป็น  0.5 
  อ.สรชัย  ศรีนิศานต์สกุล คิดเป็น  0 
   -เมื่อคิดจ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
  อ.กัญญาภัค  อยู่เมือง คิดเป็น  1 
  อ.สรชัย  ศรีนิศานต์สกุล คิดเป็น  1 
   

การด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในรูปแบบคณะกรรมการมีดังนี้ 
1 คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 2805/2551 วันที่ 18 กันยายน 2551 
2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0044/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552   
3 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0045/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552    
4 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0046/2552 วันที่ 28 มกราคม2552    
5 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0047/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 
6 คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ค าสั่งที่ 0048/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 
7 คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0049/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 
8 คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  

ค าสั่งที่ 0052/2552 วันที่ 4 มีนาคม 2552 
9 คณะกรรมการบริหารประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0055/2552 วันที่ 9 มีนาคม 2552 
10 คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ค าสั่งที่ 0065/2552 วันที่ 24 เมษายน 2552 
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คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ค าสั่งที่ 0071/2552 วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 

12 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ 0034/2553 วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 

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

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

15 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0032/2553 วันที่ 3 พฤษภาคม 2553    

16 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0045/2553 วันที่ 19 พฤษภาคม 2553    

 
4.  หลักสูตร 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีจ านวน  13 หลักสูตร ดังนี้ 
1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) – ภาคปกต ิ
2.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) – ภาคพิเศษ 
3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง 2 ป)ี – ภาคพิเศษ 
4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเฉพาะกิจโครงการ  
     ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) – ภาคพิเศษ 
5.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี) – ภาคปกติ  
6.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี) – ภาคพิเศษ 
7.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) – ภาคปกติ  
8.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) – ภาคพิเศษ 
9.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต 3 ปี) – ภาคพิเศษ 
10.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ  
     – ภาคพิเศษ 
11.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง – ภาคพิเศษ 
12.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง – ภาคพิเศษ  
(ศูนย์พนัสนิคม) 
13.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม – ภาคพิเศษ 
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 ทั้งนี้การเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรภาคพิเศษ ได้แก่ ภาคฤดูร้อน ภาคต้น และภาคปลาย ส่วนหลักสูตรภาคปกติจะมีเพียงภาคต้นและภาคปลาย 
5.  นิสิต 
ตารางท่ี  1  จ านวนนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ท้ังหมดในรอบการประเมิน  
(1  มิถุนายน  2551 – 30  พฤษภาคม  2552) 
               (คน) 

ล าดับ หลักสูตร จ านวนนิสิต 
1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 4 ปี 185 
2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 4 ปี 944 
3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2 ปี 350 
4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 189 
5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 1,085 
6 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

และการบริหารจัดการ (รวมทั้ง 3 หลักสูตรโดยประมาณ) 
122 

7 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการทรัพยากร 
เพื่อความมั่นคง 

88 

8 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม  97 
 รวมทั้งสิ้น 3,060 

 
6.  บุคลากร 
             (คน) 

หน่วยงาน จ านวน 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 18 
ภาควิชานิติศาสตร์ 6 
ส านักงานคณบดี 10 

รวม 34 
 
7.  งบประมาณ 
 -  งบประมาณเงินแผ่นดิน........-...........บาท 
 -  งบประมาณเงินรายได้  62,027,900  บาท  
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8.  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 1.ภาควิชาควรมีก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จของทุกแผนงานโครงการ
กิจกรรมให้ชัดจนและมีการสรุปในแต่
ละเร่ืองว่าส าเร็จตามเป้าหมายต่างๆ  
เพียงใด  โดยมีเอกสารประกอบ
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านต่างๆ   และ
แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง 

1. ในรอบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาปีการกศึกษา 2552 
ภาควิชาฯ ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของทุกกิจกรรมโครงการผ่านตัว
บ่งชี้ในแต่ละกิจกรรมโครงการ ดังปรากฎใน Action Plan 

 

2.ภาควิชาควรมีการก าหนดแผนงาน
การบริหารหลักสูตร   และทบทวน
เร่ืองการเขียนแผนการสอนให้สะท้อน
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าสัญรวม
ทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กันเพิ่มขึ้น 

 

2. ในการบริหารงานหลักสูตร  ภาควิชาฯ ได้ให้อ านาจแก่ประธาน
หลักสูตรและคณะกรรมการประจ าหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน  
โดยคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ สามารถแสนอความคิดเห็นต่างๆ ได้
โดยตรงกับประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  และหัวหน้าภาคจะร่วมในการ
ให้ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยประธานหลักสูตรสามารถ
ขอค าปรึกษาจากหัวหน้าภาคฯ ได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการประชุมภาคฯ  
เน่ืองจากจะเกิดความล่าช้าในการด าเนินการ และเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทันกับเวลา 

  ในส่วนของการเขียนแผนการสอนน้ัน  หัวหน้าภาคฯ ได้ให้นโยบาย
แก่คณาจารย์ทุกท่านเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน

การประชุมภาค 

 อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้ัน  
ทางภาควิชาฯ มิได้ก าหนดว่าจะต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ทั้งนี้ให้
เป็นเสรีภาพทางวิชาการแก่คณาจารย์ในการออกแบบการเรียนการสอน

นั้นๆ เอง 

3.ภาควิชาควรพัฒนาให้มีความรู้
เพิ่มเติมในเร่ืองเทคนิคการสอน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและแนวทางการ
วิจัยเพื่อเน้นพัฒนาการเรียนการสอน 

 

3. ในส่วนของเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในที่ประชุม
ภาควิชาฯ  หัวหน้าภาคฯ ได้ยกตัวอย่างเทคนิควิธีให้เป็นตัวอย่างแก่
คณาจารย์  ส าหรับการด าเนินการเพื่อให้ความร็แก่คณาจารย์ในเร่ืองนี้นั้น  
อยู่ในระหว่างการวางแผนร่วมกันระหว่างภาควิชากับฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
เพื่อจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิควิธีดังกล่าวขึ้น 
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  ส าหรับการวิจัยเพื่อการเรียนการสอนนั้น  ภาควิชา ได้ให้การ
สนับสนุนคณาจารย์ทุกท่านในการขอทุนจากคณะ เพื่อด าเนินการของทุน

วิจัยการเรียนการสอนดังกล่าว ผ่านการประชุมภาควิชาฯ 

4.ภาควิชาควรมีการจัดท าแนวทางการ
เชื่อมโยงและบูรณาการการบริหาร
วิชาการแก่สังคม  ให้อยู่ในรายวิชาการ
เรียนการสอนและการวิจัยเพิ่มขึ้น  และ
มีการจัดท าโครงการหรือกิจกรรม
บริหารวิชาการสู่สังคมโดยมีการท า
แบบประเมินตามเกณฑ์ของ  สกอ.  ที่
ก าหนดรูปแบบการประเมินต้อง
ประกอบด้วย 4 ด้าน 

 -ความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

 -ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

 -ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

 -ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ 

4. หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ให้นโยบายแก่คณาจารย์เกี่ยวกับการเชื่อมโยง
และบูรณาการวิชาการแก่สังคมให้อยู่ในรายวิชา ในการเรียนการสอน ผ่าน
การยกตัวอย่างประกอบการเรียนการสอน 

 ส าหรับการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมนั้น  
คณาจารย์ของภาควิชาได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมอยู่อย่างสม่ าเสมอ  
และภาควิชาได้จัดให้กิจกรรมปรากฏอยู่ใน Action Plan ในส่วนของการ

ประเมินน้ัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

5.ภาควิชาควรมีระบบและส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าท างานวิจัยเพิ่มขึ้น  ไม่ว่า
จะเป็นวิจัยภายในหรือภายนอกสถาบัน
ตลอดจนส่งเสริมให้เขียนบทความทาง
วิชาการ 

5. ภาควิชาฯ ให้ความส าคัญกับการท าวิจัยและงานวิชาการ  โดยหัวหน้า
ภาคณ ได้ให้นโยบายและการสนับสนุนคณาจารย์ทุกท่านผ่านการประชุม
ภาควิชาฯ  ทั้งนี้เห็นได้จากงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วและที่ก าลังด าเนินการ 

6.ควรมีกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และ  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ
ด้านน้ี 

6. ภาควิชาฯ ให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งกับนิสิต
และคณาจารย์  ส าหรับนิสิตปรากฏกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องผ่าน
การด าเนินการของฝ่ายกิจการนิสิตของภาคฯ และคณะฯ  นอกจากนี้ ภาค
วิชาฯ ยังสนับสนุนในส่วนของการสอดแทรกเร่ืองเหล่านี้ไว้ในการเรียน
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การสอน ซึ่งอาจปรากฎออกมาในรูปของการศึกษาดูงาน 

7.ควรมีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่องรวมถึง
มีการประชุมคณะกรรมการการ
วิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการใน
การใช้ทรัพยากรดังกล่าวเพื่อน าผลการ
วิเคราะห์มาวางแผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในและนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

7. ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ในการน าข้อมูลทางการเงินไปท าการ
วิเคราะห์  โดยคณาจารย์ในภาควิชาหลายท่านได้รับการแต่งต้ังเข้าไปมี
ส่วนร่วมในคณะกรรมการ  เพื่อร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะด้วย 

8.ควรจัดท าขอบเขตงาน(Job 
Description)  ของบุคคลากรทั้งสาย
อาจารย์ 

8. ภาควิชาได้เน้นย้ ากับคณะจารย์ในการประชุมภาควิชาฯ ถึง
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ว่ามี 5 ด้าน ส าหรับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุนได้สั่ง
การให้เจ้าหน้าที่ฯ จะต้องท า Job Description ในการปฏิบัติงานด้วย 
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ส่วนที่  2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ภาควิชารัฐศาสตร์ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ จากการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ 
การประเมินท่ีต่าง 
จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับ 7 6 X 2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 90% 
11100 

100  3 
 

111  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับ 3 5  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับ 6 7  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับ 3 3  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 - 10% ถึง +10% 
15,632 

781.16 
 
 1  

20 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาเอก > 60% 

1,000 
45.45 

 
 

2 

 

22  

อาจารย์ประจ าวุฒิ
ปริญญาตร ี< 5% 

 
  

 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 

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

600 
27.27  

1 

 

22  

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 
รศ. ขึ้นไป ≥ 4.35% 

200 
9.09  

 

22  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับ 5 4 X 3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 มีการด าเนินการ 4 ข้อ 4  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 39.68% 63.73  2  
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ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ 
การประเมินท่ีต่าง 
จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 35.12% 52.97  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 3.71 3.89  3 ใช้ข้อมูลกองแผนงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 1.15 และ 

1,200 
0.42  2  

2,845 

นิสิตบณัฑติ 
ศึกษาและศษิย์เก่า 
ที่ได้รับรางวัลจาก
ผลงานวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ์ มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 
0.060 

- 

- - -  

- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13 ≥ 50% 
600 

30 X 0  
20 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับ 5 6  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับ 2 2  1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 5 ขอ้ 

5  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 
มีการด าเนินการ 
อย่างน้อย 3 ขอ้ 

4  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 17,333 
2,060,000 

103,000 X 1 
 

20  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 48.98% 
300 

13.64  1 
 

22  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 14% 
- 

- X 0 
 

-  
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ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ 
การประเมินที่ต่าง 
จากที่ระบุใน SAR) 

ตวัตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 3 ข้อแรก 3  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ≥ 25% 
1,400 

63.64  3 
 

22  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ≥ 30% 
200 

10  1 
 

20  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 65% 0 X 0  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 4 ข้อ 4  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 5 ข้อ 5  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับ 4 4  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระดับ 3 3  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระดับ 3 5  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 ระดับ 3 4  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 ระดับ 3 3  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 

0.99 % 
- 

- X 

0 

 

- 
 
 

อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของผู้ท่ีไดร้ับรางวัล
ในข้อ 1 เป็นรางวัล
ด้านการวิจัย 

 

  

 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 ระดับ 3 5  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 ระดับ 5 5  

 
2 
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ตัวบ่งชี ้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
  =  บรรล ุ
 X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของ 
การประเมินท่ีต่าง 
จากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระดับ 7 7  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 ระดับ 5 5  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระดับ 5 7  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 ระดับ 5 6  3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 ระดับ 4 4  3  
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ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา 2552 
(1  มิถุนายน  2552 – 31  พฤษภาคม  2553) 

 
องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
 

 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ใช้วิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกับคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดังนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพื่อเป็นฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศและสังคมโลก โดยมีพันธ
กิจที่ครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ด้าน ในผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
บริการวิชาการและส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 ทั้งนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2552  
(1 ตุลาคม 2551 – 1 กันยายน 2552) ซึ่งด าเนินการครบทุกตัวบ่งชี้  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์  
      แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผนให้ครบทุกภารกิจ  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
 2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง 
กันและกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
ของชาติ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 4.  มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
 5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
 6.  มกีารวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
กับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 
 7.  มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน
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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 ภาควิชารัฐศาสตร์ ใช้วิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกับคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ดังนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นเสาหลัก
องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพื่อ
เป็นฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศและสังคมโลก โดยมีพันธกิจ
ที่ครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ด้าน ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ บริการวิชาการและส่งเสริม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล จากโครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2557 เมื่อ วันที่  23-24 ก.ค. 52 ณ ซานดาเล 
รีสอร์ท 

เอกสารหมายเลข  
ร 1.1 – 01   
ร 1.1 – 02 
ร 1.1 – 03 

 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ ได้ร่วมกับคณะฯในการจัดให้มีกระบวนการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีโดย
ค านึงถึงภารกิจหลักของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ โดยจัดท าแผนการด าเนินงาน 
(Action Plan) ปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่  2  กันยายน 2552 

เอกสารหมายเลข  
ร 1.1 – 04   
ร 1.1 – 05  
ร 1.1 – 06  
ร 1.1 – 07 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้การด าเนินงาน และก าหนด
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
ปีงบประมาณ 2552 จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามที่ระบุในแผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 

เอกสารหมายเลข  
ร 1.1 – 08   

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมีตัวบ่งชี้จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ และภาควิชา ฯ
ด าเนินการครบตามจ านวน 10 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหมายเลข  
ร 1.1 – 08  

ระดับ 5 ภาควิชาฯ มีการรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า
คณะ ฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

เอกสารหมายเลข  
ร 1.1-09 
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ระดับ 6 ภาควิชาฯมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผน
ด าเนินงาน เป้าหมาย กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เอกสารหมายเลข  
ร 1.1-10 

ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 
แผนด าเนินงานและมีการก าหนด 
ตัวบ่งชี้เพื่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

7 ระดับ 6 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
อย่างต่อเนื่อง 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 1.1 – 01   Strategy Map 
 เอกสารหมายเลข ร 1.1 – 02   ลิงค์เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หัวข้อ พันธกิจ

และวิสัยทัศน์ 
 เอกสารหมายเลข ร 1.1 – 03   โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2557  
      เมื่อ วันที่  23-24  ก.ค. 52 ณ ซานดาเล รีสอร์ท 
 เอกสารหมายเลข ร 1.1 – 04   ค าสั่งที่ 0049/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ วันที่ 28 มกราคม 2552 
 เอกสารหมายเลข ร 1.1 – 05 ค าสั่งที่ 0093/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการเขียนแผน
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ยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 เอกสารหมายเลข ร 1.1 – 06   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธ์ ครั้งที่  1    

วันที่ 2 กันยายน 2552 เกี่ยวกับการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
(Action Plan) ปีงบประมาณ 2552 ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 เอกสารหมายเลข ร 1.1 – 07   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่  
5/2552    วันที่ 1 กรกฎาคม 2552  

 เอกสารหมายเลข ร 1.1 – 08  แผนการด าเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2552  
               ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข ร 1.1 – 09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
 เอกสารหมายเลข ร 1.1 – 10  วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน 

เป้าหมาย กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  
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 : 
 ภาควิชาฯ ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมีตัวบ่งชี้ 
จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ และด าเนินงานตามแผน ฯ จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
แล้วได้ 3 คะแนน  
 
 
 
 

จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย x 100 

จ านวนตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม 
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

90 100 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
 เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชา ฯ ต้องด าเนินโครงการตามแผน Action Plan ที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนพร้อมทั้ง
น าเอาผลการประเมินและวิเคราะห์ใปใช้ในการก าหนดกลยุทร์แผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 1.1 – 06   แผนการด าเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2552  
                ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข ร 1.2 – 01 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขารัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต รุ่นที่ 8 
 เอกสารหมายเลข ร 1.2 – 02 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และสร้างความสัมพันธ์ นิสิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น รุ่นที่ 3 

 เอกสารหมายเลข ร 1.2 – 03 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขารัฐศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 
 เอกสารหมายเลข ร 1.2 – 04 โครงการแนะแนวการเลือกสาขาวิชาของนิสิต 
 เอกสารหมายเลข ร 1.2 – 05 โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน คร้ังที่ 3 
 เอกสารหมายเลข ร 1.2 – 06 โครงการสิงห์สัมพันธ์ คร้ังที่ 5 
 เอกสารหมายเลข ร 1.2 – 07 โครงการประชุมสิงห์สัมพันธ์ 
 เอกสารหมายเลข ร 1.2 – 08 โครงการรัฐศาสตร์วิชาการ 
 เอกสารหมายเลข ร 1.2 – 09 โครงการพานิสิตศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ของต าบลบ้านคลองสวน 
 เอกสารหมายเลข ร 1.2 – 10 โครงการพานิสิตศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ของต าบลบางน้ าผึ้ง 
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องค์ประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่  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 หมายเลข
เอกสาร 

ระดับ 
1 

ภาควิชา ฯ อ้างอิงระบบการพัฒนาและบริหารหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้คณะฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร อีกทั้งมีบุคลากรสายการสอน คือ อาจารย์ อาจารย์พิเศษ บุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี และผู้แทนประชาชน ซึ่งเป็นกลไกในการด าเนินงานบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้ด าเนินไปตามแผน 
ขั้นตอน และกระบวนการที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด  

เอกสาร
หมายเลข  
ร 2.1 – 
01 
ร 2.1 – 
02 
ร 2.1 – 
03 
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ร 2.1 – 
04 
ร 2.1 – 
05 
ร 2.1 – 
06 
ร 2.1 – 
07 
ร 2.1- 19 

ระดับ 
2 

ภาควิชาฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิตอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงความต้องการของคนในชุมชนภาคตะวันออกและยัง
เปิดโอกาสให้กับนักเรียนในโครงการต่าง ๆที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด เช่น โครงการเพชรตะวันออก เป็นต้น โดยมีแผนการผลิตบัณฑิต 4 ปี (พ.ศ 2552-2556) 

เอกสาร
หมายเลข 
 ร 2.1 – 
08   
 ร 2.1 – 
09  
 

ระดับ 
3 

ภาควิชา ฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และ 
การปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ การจัดตารางสอน เป็น
ต้น 

เอกสาร
หมายเลข  
ร 2.1 – 
10 
ร 2.1 – 
11 
ร 2.1 – 
12 
ร 2.1 – 
13 
ร 2.1 – 
14 
ร 2.1 – 
15 
ร 2.1 – 
16 

ระดับ ภาควิชา ฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลของกองแผนในเร่ืองภาวะการมีงานท าของบัณฑิตตรงตามสาขาและความพึงพอใจของ ร 2.1 – 
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4 นายจ้าง 17 
ระดับ 

5 
ภาควิชาฯ มีการน าผลวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการปรับปรุงระบบกลไกการเรียนหลักสูตร โดยมีการประชุมภายในภาควิชารัฐศาสตร์แจ้งประธานแต่ละ
หลักสูตร ให้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการปรับปรุงเสนอหัวหน้าภาควิชาฯ 

ร 2.1 – 
18 

ระดับ 
6 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

ระดับ 
7 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการพัฒนา 
และบริหารหลักสูตร 

3 5 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯต้องด าเนินการวิเคาระห์ข้อมูลการด าเนินการทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งเตรียมหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจะเกิดขึ้นโดย
การประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอน ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
รายการหลักฐาน : 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 01   เอกสารสรุป วันรับรองหลักสูตร วันอนุมัติหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 02   ค าสั่งที่ 2444/2551 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2551    

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 03   ค าสั่งที่ 0059/2552 เร่ือง แต่งตั้งคระกรรมการร่างหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 04   ค าสั่งที่ 0064/2552 เร่ืองแต่งตั้งคณะท างานร่างหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันที่ 20 เมษายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 05   ค าสั่งที่ 0033/2553 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 
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 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 06   ค าสั่งที่ 0011/2553 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ร่างหลักสูตรวิชาโทบริหารงานยุติธรรม ภาควิชารัฐศาสตร์              
วันที่ 9 กุภาพันธ์ 2553 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 07   ค าสั่งที่ 0017/2553 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 08   แผนการผลิตบัณฑิต 
 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 09   ค าสั่งที่ 0109/2552 เร่ือง แต่งตั้งกรรมการตัดสินผลการ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โครงการเพชรตะวันออก  

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 10   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังที่ 
1/2552 วันที่ 22 มกราคม 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 11   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังที่ 
2/2552 วันที่ 2 มีนาคม 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 12   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังที่ 
3/2552 วันที่ 9 เมษายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 13   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ังที่ 
5/2552 วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 14 ค าสั่งที่ 0001/2553 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม พ.ศ.2553 วันที่ 7 มกราคม 2553 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 15 บันทึกข้อความที่ ศธ 0528.31/0068 เร่ืองการจัดตารางสอน
ประจ าภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2552 วันที่ 27 กรกฎาคม 
2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 16  บันทึกข้อความที่ ศธ 6612/ว 0514  เร่ืองขอเชิญประชุม 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 17   รายงานภาวะการมีงานท า 
 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 18   บันทึกข้อความ เร่ืองวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตร  8 มิถุนายน 2553 
 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 19   ค าสั่งที่  3352/2552 เร่ือง แต่งตั้งบุคลากรจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ า
ภาคปลายปีการศึกษา 2552 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  :  มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
 2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทุกหลักสูตร 
 3.  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร 
 4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
 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 ภาควิชา ฯ มีกลไกในการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  
โดยได้จัดท าคู่มือในแต่ละหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวน
หน่วยกิตรวมของแต่ละหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  
และค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้อาจารย์ประจ าวิชารับทราบถึง
ขอบข่ายเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

เอกสารหมายเลข  
  ร 2.2 – 01 
  ร 2.2 – 02   
  ร 2.2 – 03  
  ร 2.2 – 04  
  ร 2.2 – 05 
  ร 2.2 – 06 
  ร 2.2 – 07 
  ร 2.2 – 08 
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ระดับ 2 ภาควิชา ฯ ได้ออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ า
รายวิชาจัดท าประมวลรายวิชาทุกวิชา ซึ่งจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
จ านวนสัปดาห์การสอน เน้ือหาที่จะบรรยาย วิธีการจัดการเรียนการ
สอน และวิธีการวัดผลในแต่ละสัปดาห์ โดยคณะฯ และภาควิชาฯ มี
นโยบายให้ใช้เทคนิควิธีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร เช่น 
เปิดโอกาสให้นิสิตออกแบบหัวข้ออภิปรายในชั้นเรียนโดยอิสระ
ภายในขอบเขตเนื้อหาการเรียนอย่างเหมาะสม การมอบหมาย
รายงานให้นิสิต 
มีอิสระในการก าหนดหัวข้อรายงาน  

เอกสารหมายเลข  
 ร 2.2 – 09  
 ร 2.2 – 10 
 

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

เอกสารหมายเลข  
ร 2.2 – 11   

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ  จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่
จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนทุกหลักสูตร โดยในบาง
รายวิชามีการจัดสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน เช่น วิชาสัมมนา
การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น วิชาสัมมนาการเมืองการ
ปกครองในภาคตะวันออก เป็นต้น  

เอกสารหมายเลข  
ร 2.2 –12 
 

ระดับ 5 ภาควิชา ฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร 

เอกสารหมายเลข  
ร 2.2 – 13 

ระดับ 6 ภาควิชา ฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเร่ือง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร โดยใช้
ระบบการประเมินผลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข  
ร 2.2 – 14 

ระดับ 7 ภาควิชาฯ มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยมีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เอกสารหมายเลข  
ร 2.2 – 15 
ร 2.2 – 16 
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การบริหารงานยุติธรรมและสังคม พ.ศ. 2553 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

6 7 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาต้องให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เขียน
เป็นส าคัญและอิงพัฒนาการผู้เรียนทุกหลักสูตร ทั้วระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และอาจจะมีการ
จัดอบรมและให้ความรู้แก่ผู้สอนทั้งอจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับวิชาการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 01 คู่มือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ   

ปกครองท้องถิ่น  
 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 02   คู่มือหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2549 
 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 03   คู่มือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 04   คู่มือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 
 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 05   คู่มือหลักสูตรวิชาโทการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2552 
 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 06   คู่มือหลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2549 
 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 07   คู่มือหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549 
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 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 08   คู่มือหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2549 

 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 09   แผ่น                               ควิชา          
 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 10   ตัวอย่างแบบประมวลรายวิชาที่มีการออกแบบการเรียนการ

สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 11   ตัวอย่างแบบประมวลรายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุก
หลักสูตร 

 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 12   ตัวอย่างแบบประมวลรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
มีความยืดหยุ่นและหลากหลายที่จะสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 

 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 13    ตัวอย่างแบบประมวลรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและ
อิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร 

 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 14  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ฯ ระบบส ารวจความคิดเห็นของ
นิสิต ต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 15   ค าสั่งที่ 0076/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 25 
พฤษภาคม 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.2 – 16   ค าสั่งที่ 0001/2553 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม พ.ศ.2553 วันที่ 7 มกราคม 2553 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  :  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
           ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติ
ได้จริงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตร 
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 3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนดและไม่ก าหนดในหลักสูตรโดย
ความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก 
 4.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

 
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ใน 

ชุมชนมาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร แต่ในปีการศึกษา  
2552 คณะ ฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ถึงรอบการ 
ปรับปรุง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุง 
หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นต้น  

เอกสารหมายเลข  
ร 2.3 – 01  
ร 2.3 – 02 
ร 2.3 – 03 
ร 2.3 – 04 
ร 2.3 - 16 

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

เอกสารหมายเลข 
ร 2.3 – 05 
ร 2.3 – 06 
 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯมีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนดและ 
ไม่ก าหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงาน 
ภายนอก โดยทางคณะฯและภาควิชารัฐศาสตร์ ได้ท า MOU กับ 
สถาบันต่างๆ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ 
ส านักงานต าหรวจแห่งชาติ, โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี, สถาบัน
การเรียนรู้ชุมชนพนัสนิคม, ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิชาป้องกันประเทศ, สวนนงนุช
พทัยา, SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF JAWAHARLAL 
NEHRU UNIVERSITY, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
โครงการศึกษาดูงานในวิชาวัฒนธรรมกับการพัฒนา 

เอกสารหมายเลข 
ร 2.3 – 07 
ร 2.3 – 08 
ร 2.3 – 09 
ร 2.3 – 10 
ร 2.3 – 11 
ร 2.3 – 12 
ร 2.3 – 13 
ร 2.3 – 14 
ร 2.3- 17 
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ร 1.2 - 09 
ร 1.2 - 10 

ระดับ 4 ภาควิชาฯ ใช้ระบบติดตามตรวจสอบประเมินผลการเรียนการสอน
จากบุคคลภายนอกและแบบประเมินโครงการ 

เอกสารหมายเลข 
ร 2.3-15 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม 

3 4 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
 
 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก าหนดในหลักสูตรและไม่ได้
ก าหนดในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิจ ทั้งนี้ควรต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินการในทุกกิจกรรมโครงการ เพื่อทราบผลการประเมินและน าเอาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงกิจกรรม โครงการหรือรูปแบบการมีส่วนรวมของบุคคล องค์กร ทั้งนี้จะต้องด าเนินการทุก
หลักสูตร 
 ภาควิชาฯควรวางแผนงานด้านบุคลากร เพื่อให้จ านวนอาจารย์สอดคล้องกับจ านวนนิสิตที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ภาควิชาฯควรวางแผนด้านบุคลากร ด้วยการสนับสนุนคณะจารย์ที่มีอยู่ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกทุกคน 
 
รายการหลักฐาน : 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 02   ค าสั่งที่ 2444/2551 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2551    
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 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 01   ค าสั่งที่ 0133/2552  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกเพื่อตรวจพิจารณาหลักสูตรใหม่ 2553                            
วันที่ 18 ธันวาคม 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 02   ค าสั่งที่ 0001/2553  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม พ.ศ.2553 วันที่ 7 มกราคม 2553 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 03   ค าสั่งที่ 0076/2552  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 25 
พฤษภาคม 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 04   ค าสั่งที่ 0082/2552  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เพิ่มเติม)                        
วันที่ 4 มิถุนายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 05  หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 06   หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 07   ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลตั้งแต่วันที่ 9 
พษฤภาคม 2549 เป็นต้นไป 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 08   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ โรงเรียน
เทคโนโลยีไออาร์พีซี วันที่ 4 มีนาคม 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 09   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับสถาบันการ
เรียนรู้ชุมชนพนัสนิคม วันที่ 4 มีนาคม 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 10   บันทึกการประชุมร่วมระหว่าง ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2546 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 11   ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2547 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 12   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัทนง
นุชวิลเลจ จ ากัด (สวนนงนุชพัทยา) วันที่ 20 มกราคม 2553 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 13  AGREEMENT  OF COOPERATION BETWEEN 
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SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF JAWAHARLAL 
NEHRU UNIVERSITY AND FACULTY OF 
POLITICAL SCIENCE AND LAW OF BURAPHA 
UNIVERSITY, Date 10/7/2009 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3 – 14  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยบูรพา 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2546 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3-15 แบบประเมินติดตามผลบุคคลภายนอก 
 เอกสารหมายเลข ร 2.3-16 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0528.31/ว 0251 เร่ืองขอเชิญเข้าร่วม 

“โครงการพัฒนา วิพากษ์ และปรับปรุงร่างหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตฯ” 

 เอกสารหมายเลข ร 2.3-17 โครงการนิเทศนิสิตรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการ
ปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น สาขารัฐศาสตรบัณฑิต 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2553  

    26 เมษายน 2553 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  :  จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

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

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

(-5.99) -5.99 % 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน : 
 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 19  คน 
 จ านวนนิสิตเต็มเวลา ภาคปกติ (FTES) 662 (เฉพาะปริญญาตรี) 
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 จ านวนนิสิตเต็มเวลา ภาคพิเศษ (FTES) 2,076.04 (1,687.61(ป.ตรี)+388.43(ป.โท)) 
รวมจ านวนนิสิตเต็มเวลาทั้งหมด 2,738.04  
 เกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย 25 : 1 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 
 วิธีคิด            ค        (2,738.04)  = 144.11 
                จ านวนอาจารย์ประจ า (19) 
ร้อยละของความแตกต่าง =                              – เกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย  * 100 
       เกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย 
    =  144.11 – 25  *100 
     25  
    =  476.44 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
= 39.37 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) 
= 337.06 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

517.24 476.44   1 สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
  ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชา ฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมคณาจารย์ให้มีจ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนนิสิตที่มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 2.4 – 01   ค่า FTES ของคณะ ฯ โดยการค านวณของกองแผนงาน  
    มหาวิทยาลัย ฯ  
 เอกสารหมายเลข ร 2.4 – 02   ฐานข้อมูลบุคลากร 
 เอกสารหมายเลข ร 2.4 – 03   ตารางแสดงจ านวนนิสิตทั้งหมด   
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5  :  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
        ต่ออาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

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

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

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

 
ผลการด าเนินงาน : 
 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  21 คน 
 จ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก  10  คน  
คิดเป็นร้อยละ 47.62  เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 2 คะแนน 
 อาจาร์ยวุฒิปริญญาโท มีจ านวน 12 คน เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.14 % 
 วิธีคิด  จ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก(10) *100 = 47.62 % 
           อาจารย์ประจ าทั้งหมด (21)  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ มากกว่า ร้อยละ 47.62   2  สูงกว่า
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 

หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 
31.11 

เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 คณะ ฯ ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ที่มีอยู่ไปศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาเอกทุกคน 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 2.5 – 01   ฐานข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีประเมิน 

2552 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  :  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
           รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

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

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

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ ผศ. 4 คน รศ. 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์
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ประจ าทั้งหมด คือ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 
 ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ รศ. 2 คน ศ. 0 คน รวมทั้งสิ้น 2 คน เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด คือ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 
 วิธีคิด  จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และศ. (6)  =  28.57 % 
     จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (21) 
    จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง  รศ. และศ. (2)  =  9.52 % 
     จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (21) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 
26.67 

ร้อยละ 28.57 1  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรสนับสนุนให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ โดย
อาจพิจารณาผลงานวิชาการ งานวิจัย ควบคู่กับงานสอน 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 2.6 – 01   ฐานข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีประเมิน 

2552 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.7  :  มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 1.  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร  

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

 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯใช้จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ เว็บมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เอกสารหมายเลข  
ร 2.7 – 01  

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของการ
จัดท าแผ่นป้ายจรรยาบรรณวิชาชีพขนาดใหญ่ติดระหว่างทางเดิน
ในคณะ และมีคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0077/2552 วันที่ 25 พฤษภาคม 
2552 และหัวหน้าภาคได้ให้ความส าคัญผ่านการประชุมภาคและ
ภาควิชา 

เอกสารหมายเลข  
ร 2.7 – 02   
ร 2.7 – 03   
 

ระดับ 3 คณะ ฯ มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี
การประชุมเกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์โดยระบุอยู่ในรายงานการประชุมกรรมการ
ก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพและรายงานการประชุมภาค 

เอกสารหมายเลข  
ร 2.7 – 04   
 

ระดับ 4 ภาควิชา ฯ มีระบบในการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ได้เน้นย้ าให้
คณาจารย์ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพ ถ้าผู้ใดไม่ด าเนินการตาม
จรรยาบรรณจะถูกด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข  
ร 2.7 – 05  

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 
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มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 

5 4 3 สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
  ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณอย่างสม่ าเสมอ ทั้งการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ การก ากับดูแล การ
ด าเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งด าเนินการป้องกัน และหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 2.7 – 01   จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 เอกสารหมายเลข ร 2.7 – 02   ค าสั่งที่ 0077/2552 คณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ

วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 25 พฤษภาคม 
2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.7 – 03   รูปภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ เร่ือง จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 เอกสารหมายเลข ร 2.7 – 04   รายงานการประชุมกรรมการก ากับจรรยาบรรณวิชาชีพ             
วันที่ 24 พฤษภาคม 53 

 เอกสารหมายเลข ร 2.7 – 05   รายงานการประชุมภาควิชาฯ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.8  :  มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
           การสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 2.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุ้นให้อาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ใน 
ด้านการเรียนการสอน 
 3.  มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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 4.  มีผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานการ
วิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 5.  มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย์ โดยมีแผนการ

ด าเนินงาน และเล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2552 

เอกสารหมายเลข  
  ร 2.1 – 06 
  ร 8.1 – 03 

ระดับ 2 ภาควิชาฯ สนับสนุนให้คณาจาร์ยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการ
เรียนการสอนและคณะมีกลไกการบริหารวิชาการ โดยการ
ประกาศให้ทุนการวิจัยภายในคณะฯ และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ 

เอกสารหมายเลข  
ร 2.8 – 03 
ร 2.8 – 04 
ร 2.8 – 05 
ร 2.8 – 06 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยตภายในคณะ ฯ  
โดยแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยตภายในคณะ ฯ มีงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ฯ จ านวน 100,000 บาท เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาประกาศให้
ทุนการวิจัยภายในคณะฯ และตัวเล่มงบประมาณฯ 

เอกสารหมายเลข  
  ร 2.8 – 05 
  ร 2.8 – 06 
 

ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ภาควิชาฯ มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการ

สอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
เอกสารหมายเลข  
ร 2.8- 07 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกสนับสนุน 
ให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัย 

1,2, 5 1,2,3, 5 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
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เพื่อพัฒนาการเรียนกาสอน เป็นไปตาม  

       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณในการท าวิจัยด้านการเรียนการสอน 
และการเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร  2.1- 06  แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2552 
 เอกสารหมายเลข ร  8.1- 03 งบประมาณประจ าปี 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.8 – 03   ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เร่ืองการให้
ทุนอุดหนุนผลิตผลงานทางวิชาการจากเงินรายได้ของ
คณะฯ งบประมาณปี 2552 ส าหรับอาจารย์ คร้ังที่ 2 

 เอกสารหมายเลข ร 2.8 – 04   ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เร่ืองการให้
ทุนอุดหนุนผลิตผลงานทางวิชาการจากเงินรายได้ของ
คณะฯ งประมาณปี 2552 ส าหรับอาจารย์ คร้ังที่ 2 

 เอกสารหมายเลข ร 2.8 – 05   ค าสั่งที่ 0085/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยภาครัฐศาสตร์ วันที่ 29 มิถุนายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.8 – 06   บันทึกที่ ศธ 0528.31/0604 เร่ืองส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ
ประสานงานการส่งเสริมการวิจัยของคระรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.8 – 07   บันทึกที่ ศธ 6612.3/0054 เร่ือง ขออนุมัติโครงการวิจัย
สังเคราะห์และเผยแพร่นวัตกรรมและการบริการสาธารณะ
ขององค์กร วันที่ 13 มกราคม 2553 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 - ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
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ผลการด าเนินงาน : 
 ภาควิชา ฯ มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 จ านวน 635 คน 
และตอบแบบสอบถาม 557 คน มีบัณฑิตที่ได้งานท าจ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 63.73 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์แล้วได้ 2 คะแนน โดยมีการคิดค านวณดังนี้ 
 1.  จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 จ านวน 557 คน  
(นับเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามในเร่ืองนั้น ๆ) 
 2.  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 355 คน 
 3.  คิดเป็นร้อยละดังนี้ 355 คูณ 100 หาร 557 เท่ากับร้อยละ 63.73 
 
ข้อมูลภาควิชารัฐศาสตร์ 

ที่ รายการ 

ปกติ พิเศษ 

การบริหาร 
ทั่วไป 

การบริหาร 
ทั่วไป 

การปกครอง 
ท้องถิ่น 

รัฐศาสตร์ 
การบริหาร 
ทั่วไป

(ต่อเนื่อง) 

รวม 

1 บัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานท าและการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

28 50 150 27 100 355 

2 บัณฑิตที่ตอบ 
แบบสอบถาม 

49 132 156 79 141 557 

 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

39.68 63.73 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
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 ภาควิชาฯ ควรจัดให้มีกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างศักยภาพของนิสิตเพิ่มเติมอาจจ าเป็นต่อ
การได้งานท า เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดกิจกรรมนัดพบ
แรงงาน เพื่อรองรับนิสิตที่ก าลังจะจบการศึกษา 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 2.9 – 01   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552  
 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 17   จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า ตามเอกสารผลการส ารวจภาวะ 
    การหางานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.10  :  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1-ร้อยละ 74 ได้รับเงินเดือน 
เท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. 

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

ร้อยละ 100 ได้รับ
เงินเดือน เท่ากับหรือ 
สูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 จ านวน 606 คน และ
บัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 52.97เมื่อเทียบกับ 
เกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 
 เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์  7,940 บาท (ข้อมูลจากการกองเจ้าหน้าที่ และ อ.ประสิทธิ์) 
หมายเหตุ  ข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลระดับคณะ ทางภาควิชาฯจึงขออ้างอิงข้อมูลระดับคณะแทน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

35.12 52.97 1  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
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เป้าหมาย 
 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรจัดให้มีกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างศักยภาพของนิสิตเพิ่มเติม เช่น
คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ หรือ อาจจะแนะน าให้นิสิตหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ศักยภาพของตนเอง อันจะท าให้บัณฑิตสามารถแข่งขัน เพื่อก้าวเข้ามสู่ต าแหน่งงานที่เหมาะสม 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 2.9 – 01   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551  
 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 17   จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า ตามเอกสารผลการส ารวจ

ภาวการณ์หางานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 
  
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.11  :  ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน  

เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-2.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน  
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50–3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 

 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ใช้ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต จาก 
กองแผนงาน โดยมีค่าเฉลี่ยด้านความเหมาะสมในด้านความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.04 รองลงมาด้านความเหมาะสมด้านการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ
องค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ 3.89 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 3 
คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 3.71 3.89 3  สูงกว่า
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ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต เป้าหมาย 

เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรมีการจัดกิจกรรมอบรม พร้อมทั้งปลูกฝังนิสิตให้มีความกล้าแสดงออก เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีความเสียสละต่อส่วนรวม ต่อเพื่อนร่วมงาน และมีความรับผิดชอบในการท างาน 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 2.11 – 01  เอกสารตารางค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจ้าง

หรือผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
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 : 
 นิสิตภาควิชาฯ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับชาติ ปีการศึกษา 2551 และ 2552 มีจ านวน 12 คน เมื่อเทียบ
กับจ านวนนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (2547, 2548, 2549, 2550 
และ 2551) จ านวน 638 คน ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ารวม 2,845 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58 เมื่อเทียบกับ
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เกณฑ์แล้วได้ 2 คะแนน 
 ด้านวิชาการ 
 นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการตอบปัญหารัฐศาสตร์
เน่ืองในงานสิงห์สัมพันธ์คร้ังที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 จ านวน 3 คน 
 นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการตอบปัญหารัฐศาสตร์เน่ืองใน
งานสิงห์สัมพันธ์ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2552 จ านวน 3 คน  
 นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการ และแข่งขันตอบปัญหา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
คร้ังที่ 10 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 จ านวน 3 คน  
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น นางสุรินทร์  นาคดี 
ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ วันที่  20  กันยายน  2551 และได้รับเกียรติบัตรเป็นสตรีนักพัฒนาสังคมดีเด่นจังหวัด
สมุทรปราการ ในวันสตรีสากล  วันที่  5  มีนาคม  2552 
 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น นางสุรินทร์  นาคดี 
ได้รับเกียรติบัตรเป็นสตรีนักพัฒนาสังคมดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ ในวันสตรีสากล  วันที่  5  มีนาคม  
2552 
 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) นายเกรียงไกร   
กางก าจัด  ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ วันที่  20  กันยายน  2551   
 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (4 ปี) นายพงศกร  เอมเขียน  ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ 
ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่  20  กันยายน  2551   
 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี)  นายโกวิท  
กว้างเคน ได้รับรางวัลชนะเลิศดาวรุ่งลูกทุ่งไทยแลนด์ 2   
 ภาครัฐศาสตร์ไม่มีนิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือ
วิทยานิพนธ์ 
   สูตรค านวณ 
 จ านวนนิสิตปัจจุปันและนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ได้รับรางวัล * 100 = ........% 
     จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี 
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       13*100   = 0.46 % 
       2,845  คน 
 
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 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ
ร้อยละ 

0.06 

0.46 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ควรสนับสนุนให้นิสิตปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
พร้อมกันนั้นควรเฟ้นหานิสิตที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนในแต่ละด้าน ส าหรับศิษย์เก่า 
ภาควิชาฯควรจัดกิจกรรมเช่น คืนสู่เหย้า เพื่อรวมรวบข้อมูลของศิษย์เก่าเพิ่มเติม 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 2.12 – 01   เอกสารจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 (ไม่รวม

สถาบันสมทบ) 
 เอกสารหมายเลข ร 2.12 – 02   เว็บคณะฯ ข่าวประกาศเกียรติคุณ 
                                       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการตอบปัญหารัฐศาสตร์

เน่ืองในงานสิงห์สัมพันธ์คร้ังที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมือ่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 

 เอกสารหมายเลข ร 2.12 – 03   เว็บคณะฯ ข่าวประกาศเกียรติคุณ 
    รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการตอบปัญหารัฐศาสตร์เน่ืองใน

งานสิงห์สัมพันธ์ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตองครักษ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.12 – 04   เว็บคณะฯ ข่าวประกาศเกียรติคุณ 
    รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์
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และรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการประชุมวิชาการ เสนอ
ผลงานทางวิชาการ และแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐ
ประสานศาสตร์ ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติคร้ังที่ 10 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.12 – 05   เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมเยาวชนแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติคร้ังที่ 10 วันที่ 2 ธันวาคม 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.12 – 06   นางสุรินทร์  นาคดี เกียรติบัตรเป็นสตรีนักพัฒนาสังคม
ดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ ในวันสตรีสากล  วันที่  5  
มีนาคม  2552 

 เอกสารหมายเลข ร 2.12 – 07   นางสุรินทร์  นาคดี ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีแด่น ประจ าปี 
2547 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2547 

 เอกสารหมายเลข ร 2.12 – 08   นางสุรินทร์  นาคดี ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดี
ศรีแผ่นดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ วันที่  20  กันยายน  2551 

 เอกสารหมายเลข ร 2.12 – 09   นายเกรยีงไกร  กางก าจัด  ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ 
ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ วันที่  20  กันยายน  2551   

 เอกสารหมายเลข ร 2.12 – 10  นายพงศกร  เอมเขียน  ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ ต้นแบบ
คนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ วันที่  20  กันยายน  2551   

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 50 – ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 – ร้อยละ 89 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 
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ผลการด าเนินงาน  : 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน  
15 คน และท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับ 
เกณฑ์แล้วได้ 0 คะแนน 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ท าหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

50 40 0  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรสนับสนุนให้นิสิตเลือกการท าวิทยานิพนธ์เพิ่มมากขึ้น เช่น อาจจัดกิจกรรมรุ่นพี่
พบรุ่นน้องเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
รายการหลักฐาน : 

 เอกสารหมายเลข ร 2.1 – 01  เอกสารสรุป วันรับรองหลักสูตร วันอนุมัติหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 เอกสารหมายเลข ร 2.13 – 01   รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  :  มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตปีที่ 1  
 2.  มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต  
 3.  มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต  



53 
 
 4.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต  
 5.  มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า  
 6.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า  
 7.  มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เร่ืองข้างต้นเป็นประจ าทุกปี  
 8.  น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิต  
และศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ ได้ร่วมกับคณะฯ ส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตปี

ที่ 1 ในงานวันปฐมนิเทศนิสิต โดยแจกแบบสอบถามนิสิตภาควิชา
รัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์ จ านวน 494 ชุด และมีการจัด 
การประมวลผลแบบส ารวจ ฯ ดังกล่าว  

เอกสารหมายเลข  
ร 3.1-01 
ร 3.1-02 
ร 3.1-03 

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต โดยร่วมกับคณะ ฯ ในการสนับสนุน
ให้นิสิตศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการในรายวิชาต่าง ๆ ในห้องสมุด
คณะ ฯ ส านักหอสมุด และส านักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ฯ 

เอกสารหมายเลข  
ร 3.1-04 

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นิสิต โดยใช้การบริการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย ฯ เป็นส่วน
ใหญ่ เช่น หอพักนิสิต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา รถสวัสดิการ 
สนามกีฬา สวนนันทนาการ และจุดบริการน้ าดื่ม เป็นต้น  

เอกสารหมายเลข  
ร 3.1-05 

ระดับ 4 คณะ ฯ ได้แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะกรรมการ
กิจการนิสิตภาควิชา ฯ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต นักกิจการนิสิต 
นักวิชาการศึกษา ที่คอยบริการให้ค าปรึกษาทั้งเร่ืองวิชาการ 
ทุนการศึกษา งานด้านกิจการนิสิต และการก าหนด Office Hour 
เพื่อให้นิสิตรับค าปรึกษาจากคณาจารย์ทุกท่าน 

เอกสารหมายเลข  
ร 3.1 – 06   
ร 3.1 – 06   
ร 3.1 – 07   
ร 3.1 – 08 
ร 3.1 – 09  

ระดับ 5 ภาควิชา ฯ มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและ เอกสารหมายเลข  
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ศิษย์เก่า โดยการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดคณะ ฯ และเว็บไซต์ 
ของคณะ ฯ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/news.php?category_id=-201 จดหมายข่าว 
http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-203  

ร 3.1 – 10   
ร 3.1 – 11 
ร 3.1 – 12 
 

ระดับ 6 ภาควิชา ฯ มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยงานกิจการนิสิตโครงการเตรียมความ
พร้อมและสร้างโอกาสในการท างานภายหลังจากจบการศึกษา วันที่ 
19 ก.พ. 2553 

เอกสารหมายเลข  
ร 3.1 – 13 
ร 3.1-14 

ระดับ 7 ภาควิชาฯ มีการด าเนินการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 
เร่ืองข้างต้นเป็นประจ าทุกปี 

ร 3.1 - 15 

ระดับ 8 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรมีการจัดท าส ารวจความต้องการจ าเป็นนิสิตในทุกด้านอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง
ประเมินผล คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง และน าผลนั้นมาปรับปรุง การพัฒนาการจัดบริการโดย
อาจจัดแบ่งเป็นฝ่ายๆ ที่ดูแลเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อการให้บริการ แก่นิสิตน้ันทั่วถึง 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 01  แบบส ารวจสภาพนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2552 
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 02  โครงการปฐมนิเทศ 
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 03  แบบวิเคราะห์ประมวลผลแบบส ารวจสภาพนิสิตใหม่ 
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 04  ภาพกิจกรรมการใช้ห้องสมุดคณะ ฯ ส านักหอสมุด และส านัก

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ฯ  
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 05 ภาพถ่ายหอพักนิสิต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา รถ

http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-201
http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-201
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สวัสดิการ  
สนามกีฬา สวนนันทนาการ และจุดบริการน้ าดื่ม 
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 06  ค าสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 07  ค าสั่งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจ าคณะรัฐศาสตร์ 
    และนิติศาสตร์ ที่ 0034/2551 วันที่  22  ธันวาคม  2551 
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 08  ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ งานกิจการนิสิต ที่ 

0030/2551 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 09  แบบฟอร์มให้ค าปรึกษานิสิต 
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 10  ภาพบอร์ดกิจการนิสิต 
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 11    เว็บไซตข์องคณะ ฯ http://www.polsci-

law.buu.ac.th/news.php?category_id=-201 
 เอกสารหมายเลข ร 3.1 – 12  เว็บไซต์จดหมายข่าว http://www.polsci-

law.buu.ac.th/news.php?category_id=-203 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 13  โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสในการท างานภาย

หลังจากจบการศึกษา วันที่ 19 ก.พ. 2553 
 เอกสารหมายเลข 3.1 – 14  โครงการนิเทศนิสิตรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครอง

และการบริหารงานท้องถิ่น สาขารัฐศาสตรบัณฑิต คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

 เอกสารหมายเลข 3.1 – 15  สรุปผลประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 ด้าน 
 
 
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 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-201
http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-201
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      -   กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะ ฯ และ
องค์การนิสิตทุกสิ้นปีการศึกษา 
 4.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ จัดท าแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง 

กับวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคุณลักษณะ 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
โดยมีแนวทางต่อไปนี้ 
คณะ ฯ ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมี
คุณลักษณะตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ (โครงการ TQF) 
1. ความรู้ 
       1.1 ภาควิชา ฯ สนับสนุนให้นิสิตเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
ตามที่คณะ ฯ ในโครงการสิงห์สัมพันธ์ วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552 
       1.2 ภาควิชา ฯ มีแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้า
ร่วมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการในโครงการประชุมวิชาการ 
เสนอผลงานทางวิชาการและแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 1  พ.ศ. 2552 วันที่ 3 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2552 
2. ทักษะความคิด 
       2.1 ภาควิชา ฯ สนับสนุนโครงการ “ฝึกอบรม สัมมนานิสิตนัก
กิจกรรม” วันที่ 29-31 มีนาคม 2553 
3. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        3.1 ภาควิชา ฯ สนับสนุนให้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 
และกีฬาสิงห์ครามอาวุโส วันที่ 27 มีนาคม 2553 
4. ทักษะวิเคราะห์และการสื่อสาร 
       4.1 ภาควิชา ฯ ส่งเสริมให้รุ่นพี่มีการเตรียมพร้อมในการรับ

เอกสารหมายเลข  
ร 3.2 – 01 
ร 3.2 – 02 
ร 3.2 – 03 
ร 3.2 – 04 
ร 3.2 – 05 
ร 3.2 – 06 
ร 3.2 – 07 
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น้อง  
5. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
      5.1 ภาควิชา ฯ ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่
เป็นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 
คร้ังที่ 4 วันที่ 15-17 มกราคม 53  

ระดับ 2 ภาควิชา ฯ มีการส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และ
องค์การนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อย
ต้องด าเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 
   -   กิจกรรมวิชาการ  
1.  โครงการสิงห์สัมพันธ์ (ตอบปัญหาวิชาการ) วันที่ 6-8 
พฤศจิกายน 52 (120 คน)  
2.โครงการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ชิงแชมป์ 
ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (การแข่งขันการตอบปัญหา)  
วันที่ 3 ธันวาคม 2552 (16 คน) 
3.โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ลอยกระทง คร้ังที่ 18 
วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2552 
       -กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
1.กีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 6 วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2552 (2,522 คน) 
2. สิงห์สัมพันธ์ คร้ังที่ 6 วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 52 (120 คน) 
3.สิงห์ครามอาวุโส วันที่ 27 มีนาคม 2553 (206 คน) 
       -กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วันที่ 3 กันยายน 2552 (60 คน) (ของคณะ) 
2. โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน คร้ังที่ 4 วันที่ 15-17 มกราคม 
2553 (200 คน) (ของภาครัฐ) 
     -กิจกรรมนันทนาการ 
1.กีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ คร้ังที่ 6 วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2552 (2,522 คน) 
2. สิงห์สัมพันธ์ คร้ังที่ 6 วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 52 (120 คน) 
3.สิงห์ครามอาวุโส วันที่ 27 มีนาคม 2553(206 คน) 
4.โครงการประกวดออกแบบสัญลักณ์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

ร 3.2 – 02 
ร 3.2 – 03 
ร 3.2 – 08   
ร 3.2 – 05   
ร 3.2 – 07   
ร 3.2 – 06 
ร 3.2 – 10  
ร 3.2 – 11  
ร 3.2 – 12 



58 
 

        -กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ลอยกระทง ครั้งที่ 18 
วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2552 
2. โครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าปี 2552 วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 (1,000 คน) 

ระดับ 3 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2 ระดับ 2 ระดับ 1  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรจัดกิจกรรมโดยน าเอาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์เป็นเป้าหมาย โดย
แบ่งแนวทางการพัฒนานิสิตเป็น 5 ด้าน และจัดกิจกรรมให้ครบถ้วน โดยมีการติดตามประเมินผล 
พร้อมทั้งอาจปรับปรุงกิจกรรม ให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
  
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 01  โครงการ TQF  
     เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 02  โครงการสิงห์สัมพันธ์ วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552  

    เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 03  โครงการประชุมวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการและแข่งขัน
ตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 1  พ.ศ. 
2552 วันที่ 3 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2552 

    เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 04  โครงการ “ฝึกอบรม สัมมนานิสิตนักกิจกรรม” วันที่ 29-31 
มีนาคม 2553 

  เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 05  กีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2552 และกีฬาสิงห์ครามอาวุโส วันที่ 27 มีนาคม 2553 
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    เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 06   โครงการ ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยการจัดกิจกรรมรับน้อง
และประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2552 

    เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 07  ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังที่ 4 วันที่ 15-17 มกราคม 2553  
  เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 08  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ลอยกระทง ครั้งที่ 18 
    วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2552 

     เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 09  โครงการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วันที่ 3 กันยายน 2552  

     เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 10  โครงการประกวดดนตรีโลก คร้ังที่ 16 วันที่ 1-25 กรกฎาคม 
2552 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

     เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 11  โครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าปี 2552 วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 

     เอกสารหมายเลข ร 3.2 – 12  โครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ประจ าคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 

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

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ 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 

 



60 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัย  ค าสั่งที่ 0030/2553  วันที่  26  เมษายน  
2553 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการวิจัยบรรลุเป้าหมายตามแผน
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ  

เอกสารหมายเลข 
  ร 4.1 – 01   
 

ระดับ 2 ภาควิชาฯ จัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง โดย 
เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยไว้ที่เว็บไซต์ของคณะ ฯ 

เอกสารหมายเลข  
ร 4.1 – 02   
ร 4.1 – 03   

ระดับ 3 ภาควิชาฯ ได้รับการสนับสนุนจากคณะในการให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการจากเงินรายได้ของคณะฯ ทั้งนี้
ผู้บริหารยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้
ท างานวิจัยอย่างหลากหลาย โดยมีแหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เช่น 
ห้องสมุดคณะฯ  ระบบอินเตอร์เน็ต มีเจ้าหน้าที่ดูแล ฯลฯ เพื่อ
สนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

เอกสารหมายเลข  
ร 4.1 – 04  
ร 4.1 – 05 

ระดับ 4 คณะ ฯ จัดท าระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
ได้แก่ การก าหนดแผนงานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้
คณาจารย์ท างานวิจัยอย่างจริงจัง 

เอกสารหมายเลข  
ร 4.1 – 06  
ร 4.1 – 07 
ร 4.1 – 08 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการพัฒนาระบบและกลไก 
ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 

5 4 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
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เป้าหมาย 
 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรมีการปรับปรุงเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบกลไก เพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิจัยเพิ่มมากขึ้น และอาจน าเสนอคณะฯเพื่อรวมกันด าเนินการ ทั้งนี้อาจมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจผ่านการให้ทุน ให้รางวัล หรือการประกาศยกย่อง เพื่อเป็นการเสริมแรงอีกทางหนึ่ง นอกจาก
เป็นผลงานประเมินในแต่ละปี  
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 4.1 – 01  ค าสั่งที่ 0030/2553  คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน

การผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  วันที่  26  
เมษายน  2553 

 เอกสารหมายเลข ร 4.1 – 02   เว็บคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ บทความวิชาการ 
 เอกสารหมายเลข ร 4.1 – 03   เว็บคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ งานวิจัยอาจารย์ 
 เอกสารหมายเลข ร 4.1 – 04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ารัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 24 กันยายน 2552 
 เอกสารหมายเลข ร 4.1 – 05   บันทึกข้อความที่ ศธ 6612/ว0159 เร่ือง การให้ทุนอุดหนุน

การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการจากเงินรายได้ของ
คณะฯวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 

 เอกสารหมายเลข ร 4.1 – 06   ค าสั่งที่ 0085/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยภาครัฐศาสตร์ วันที่ 29 มิถุนายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 4.1 – 07   บันทึกข้อความที่ ศธ 0528.31/0604 เร่ือง ส่งรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบประสานงานการส่งเสริมการวิจัยของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 เอกสารหมายเลข ร 4.1 – 08   ค าสั่งที่ 0086/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริม
การวิจัยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 29 มิถุนายน 
2552 

 เอกสารหมายเลข ร 4.1 – 09   บันทึกข้อความที่ ศธ 6612.3/0054 เร่ือง ขออนุมัติ
โครงการวิจัยสังเคราะห์และเผยแพร่วัตกรรมและการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 13 
มกราคม 2553 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  :  มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ  
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการ
วิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่เชื่อถือได้และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ 
 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 าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ มีระบบบริหารงานวิจัย มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการและ
การน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีการเผยแพร่ในวารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วารสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์
คณะ ฯ  

เอกสารหมายเลข  
ร 4.2 – 01 
ร 4.2 – 02 
ร 4.2 – 03 
ร 4.2 – 04 
ร 4.2 – 05 

ระดับ 2 ภาควิชาฯ มีการจัดท าวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งได้มีการตีพิมพ์บทความวิจัย
ที่ผ่านผู้พิจารณาคุณภาพบทความ  

เอกสารหมายเลข  
ร 4.2 – 02 
ร 4.2 – 03 

ระดับ 3 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะ

เอกสารหมายเลข  
ร 4.2 – 02 
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รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีการเผยแพร่ในวารสารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานทางวิชาการ และจัดนิทรรศการใน
การประชุมวิชาการฯ 

ร 4.2 – 03 
ร 4.2 – 06 
ร 4.2 – 07 

ระดับ 4 คณะ ฯ มีระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยกับองค์การภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพื่อการ
น าผลงานไปใช้ประโยชน์ มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาท้องถิ่น 

เอกสารหมายเลข  
ร 4.1 – 09 
 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบบริหารจัดการความรู้ 
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3 4 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯอาจรวมกับคณะ จัดให้มีหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ในการรวบรวม จัดสรร วิเคราะห์ 
สงเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัย และสร้างสรรค์ ที่คณาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ด าเนินการไป เพื่อให้ความรู้
ที่ได้ จากการวิจัยเป็นประโยชน์ ต่อบุคคลทั่วไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนการ
สอนอีกด้วย และ ควรด าเนินการสร้างเครือข่ายการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยอีกทางหนึ่ง 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 4.2 – 01   ค าสั่งที่ 0107/2552 เร่ือง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร

การเมือง การบริหาร และกฎหมาย และค าสั่งที่ 0124/2552 
เร่ือง แต่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย (เพิ่มเติม) 

 เอกสารหมายเลข ร 4.2 – 02   วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
กันยายน-ธันวาคม 2552 
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 เอกสารหมายเลข ร 4.2 – 03   วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 

มกราคม-เมษายน 2553  
 เอกสารหมายเลข ร 4.2 – 04   วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 เอกสารหมายเลข ร 4.2 – 05   เว็บคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ งานวิจัยอาจารย์ 
 เอกสารหมายเลข ร 4.2 – 06   โครงการประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานทางวิชาการ และ

จัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ คร้ังที่ 10 

 เอกสารหมายเลข ร 4.2 – 07   เอกสารประกอบระหว่างการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 

 เอกสารหมายเลข ร 4.1 – 09   บันทึกข้อความที่ ศธ 6612.3/0054 เร่ือง ขออนุมัติ
โครงการวิจัยสังเคราะห์และเผยแพร่วัฒกรรมและการ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 13 
มกราคม 2553 

 
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 : 
 ภาควิชา ฯ ได้มีอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะฯ จ านวน 350,000 บาท ซึ่ง
คณาจารย์ประจ าภาควิชา ฯ ได้ท างานวิจัย จ านวน 7 เล่ม ดังนี้ 
 
ที่ งานวิจัย ผู้จัดท า งบประมาณ (บาท) 
1 งานวิจัย เร่ือง ความรู้ความเข้าใจทาง

การเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตามระบบประชาธิปไตยของนิสิต นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล

ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  
มณีธร 

50,000 
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ภาคตะวันออก 
2 งานวิจัย เร่ือง ปัญหาและทางออกในการ

ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนในเขตภาค
ตะวันออก  

อ.ธีระพงษ์  ภูริปาณิก  50,000 

3 งานวิจัย เร่ือง ผลสัมฤทธิ์ในการน าความรู้ที่
ได้รับการจากการศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น 
ไปใช้ในการท างาน 

อ.อนุรัตน์  อนันทนาธร 50,000 

4 งานวิจัย เร่ือง โครงสร้างอ านาจท้องถิ่น
ระดับต าบลในภาคตะวันออกและจังหวัด
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐ
ศิลป์ 

50,000 

5 งานวิจัย เร่ือง ความมั่นคงแห่งชาติกับกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  
      ค                     
                                

ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์  50,000 

6 งานวิจัย เร่ือง พลวัตรของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ภายใต้นโยบายของรัฐ: 
     เค     เ   เ             เ     

อ.สกฤติ  อิสริยานนท์ 50,000 

7 งานวิจัย เร่ือง บทบาทและการมีส่วนร่วม
ของผู้น าท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                       

รศ.ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ 50,000 

รวมทั้งสิ้น 350,000 
  
 ภาควิชา ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายนอกจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
จ านวน  บาท ซึ่งคณาจารย์ของคณะ ฯ ได้จัดท างานวิจัย จ านวน 3 เล่ม  ดังนี้ 
 
ที่ งานวิจัย ผู้จัดท า ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
1 งานวิจัย เร่ือง โครงการสรุปผลการ

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลต าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.

อ.ธีระ  กุลสวัสดิ์ 1 ก.ค. 52-30
ส.ค.52 

15,000 
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ชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2552 
2 งานวิจัย เร่ือง การประเมินผล

กระทบทางสังคมของพนักงานและ
ประชาชนที่อยู่รอบบริษัทในเครือ
เอสซีจี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

ผศ.ดร.ชัยยนต์ 
ประดิษฐศิลป์ 

พ.ศ. 2552-
2553 

เป็นคณะท างาน
ของ คณะ
สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัย

บูรพา 
3 งานวิจัย เร่ือง การรับรู้ และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนต่อการสร้าง
โรงหลอมถลุงเหล็ก ต าบลแม่น้ าคู้          
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

อ.อนุรัตน์  อนันทนา
ธร 
อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 

ธันวาคม 52 30,000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  45,000 
 

 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น 395,000  บาท โดยมี
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 19 คน คิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 20,789.47 บาท ต่ออาจารย์ 1 คน เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 3 คะแนน 
 วิธีคิด  เงินสนับสนุนภายใน     350,000     บาท 
    เงินสนับสนุนภายนอก  45,000  บาท 
   350,000 + 45,000  = 395,000  บาท 
    อาจารย์ประจ าที่ท างานวิจัย 19 คน 
     395,000  = 20,789.47 บาท 
          19 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  

17,333 
บาท 

20,789.47 บาท 1  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรสนับสนุนให้คณาจารย์ ท าการวิจัยในวิชาการ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทุน
ประชาสัมพันธ์ ทุนจากภายนอกให้คณาจารย์รับทราบเพื่อด าเนินการขอทุนอย่างรวดเร็ว และอาจมีการ
อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการท าวิจัย หรือการยกระดับผลงานวิจัยของคณาจารย์ 
 
รายการหลักฐาน :  
 เอกสารหมายเลข ร 4.3 - 01   สัญญาขอรับทุนอุดหนุนผลิตผลงานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ งานวิจัยเร่ือง  โครงการสรุปผลการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
เทศบาลต าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประจ าปี
งบประมาณ 2552  ของผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร 

    วันที่ 10 กันยายน 2552 
 เอกสารหมายเลข ร 4.3 - 02   สัญญาขอรับทุนอุดหนุนผลิตผลงานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ งานวิจัย เร่ือง ปัญหาและทางออกในการ
ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนในเขตภาคตะวันออก ของ
อาจารย์ธีระพงษ์  ภูริปาณิก วันที่ 9 กันยายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 4.3 - 03   สัญญาขอรับทุนอุดหนุนผลิตผลงานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ งานวิจัย เร่ือง ผลสัมฤทธิ์ในการน าความรู้ที่
ได้รับการจากการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ไปใช้ในการท างาน      
ของ อ.อนุรัตน์  อนันทนาธร วันที ่9 กันยายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 4.3 - 04  สัญญาขอรับทุนอุดหนุนผลผลิตผลงานวิชาการ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ งานวิจัย เร่ือง โครงสร้างอ านาจ
ท้องถิ่นระดับต าบลในภาคตะวันออกและจังหวัดปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร ของผศ.ดร.ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์ 
วันที่10 กันยายน 2552 

                  เอกสารหมายเลข ร 4.3 - 05   สัญญาขอรับทุนอุดหนุนผลิตผลงานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ งานวิจัย เร่ือง ความมั่นคงแห่งชาติกับกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
      ค                    และการปฏิบัติการใน
จังหวัดชลบุร ี                            ของผศ.ดร.
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ ์วันที่ 8 กันยายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 4.3 - 06   สัญญาขอรับทุนอุดหนุนผลิตผลงาน คณะรัฐศาสตร์และ
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นิติศาสตร์ งานวิจัย เร่ือง พลวัตรของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ภายใต้นโยบายของรัฐ  
     เค     เ   เ             เ     ของอ.สกฤติ  อิสริ
ยานนท์ วันที่ 8 กันยายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 4.3 - 07   สัญญาขอรับทุนอุดหนุนผลผลิตผลงานวิชาการ คณะ
รัฐศาสตร์และนิตศาสร์ งานวิจัย เร่ือง บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                       ของรศ.ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ วันที่ 
17 กันยายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 4.3 - 08  ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เร่ือง ผลการพิจารนาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2552 วันที่ 7 กัยยายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 4.3 – 09 ประกาศคณะรับศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เร่ือง การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2552 ครั้งที่2 วันที่ 16 กัยยายน 2552 

 เอกสารหมายเลข ร 4.3 – 10 รายงานฉบับสมบูรณ์ สรุปผลการตรวจประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เทศบาลต าบล 
      บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ  
      2552     
  เอกสารหมายเลข ร 4.3 – 11 รายงานวิจัย เร่ืองการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ต่อการสร้างโรงหลอมถลุงเหล็ก ต าลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง             

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 - ร้อยละ 29 ร้อยละ 30 - ร้อยละ 39 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 
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ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ จ านวน 3 เร่ือง เมื่อเทียบกับอาจารย์ประจ าที่ปฎิบัติงานจริง 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน  
 
 วิธีคิด  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (3) *100   = 15.79 % 
        อาจารย์ประจ า(19) 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

ร้อยละ 
48.89 

ร้อยละ15.79 1  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกคนท าวิจัย และน าเอาผลการวิจัยนั้นมาเผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการ การที่ได้รับการยอมรับ 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 4.4 - 01   บทความเร่ือง ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองของคาทอลิกใน

กระบวนการสร้างภาวะความทันสมัยของไทย           
ตีพิมพ์วารสารธรรมศาสตร์ (ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ 
และ ดร.โชติสา ขาวสนิท)  

 เอกสารหมายเลข ร 4.4 - 02   เอกสารบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ เร่ือง ชนชั้นน าและโครงสร้าง
อ านาจท้องถิ่นกับการเมือง การเลือกตั้งจากรูปแบบสภา-
นายกเทศมนตรีถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง
ประสบการณ์จากเทศบาลต าบลบางละมุง อ.บางละมุง จ.
ชลบุรี    ตีพิมพ์ลงวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย (อ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) 
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 เอกสารหมายเลข ร 4.4 - 03   บันทึกข้อความ ที่ ศธ 6611.1/0810 เร่ืองขอให้แก้ไข

บทความวิชาการ/บทความงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจาก
กรรมการกลั่นกรอง บทความเร่ือง การรับรู้และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการสร้างโรงผลิตเหล็กถลุง
หลอมเหลวและโรงงานผลิตเหล็กแท่ง ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (อ.อนุรัตน์  อนันทนาธร) 

 
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/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน refereed journal  
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 14 0 0  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรชี้แจงถึงแนวทางของคณะและมหาวิทยาลัย ว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน ามีการ
จัดการเรียนรู้ และการวิจัยที่ได้มาตรฐาน ในระดับนานาชาติเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งสู่การ



71 
 
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้นและจัดอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
อ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ นานาชาติ 
 
รายการหลักฐาน : 
 - 
 
องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  :  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของคณะรัฐศาสตร์ 
           และนิติศาสตร์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ ์และแผนด าเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคม 
 2.  มีคณะกรรมการ คณะท างานหรือหน่วยงานด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม 
แผนที่ก าหนด 
 3.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  

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

 7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง  
และบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชา ฯ จัดท าแผนด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2552

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
เอกสารหมายเลข  
ร 5.1 – 01   

ระดับ 2 คณะ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ 0046/2552 วันที่  28  มกราคม  2552  

เอกสารหมายเลข 
ร 5.1 – 02 
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เพื่อการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้ 
ด าเนินไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง และมีคณาจารย์ของภาควิชาฯ 
เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ด้วย 

ระดับ 3 ภาควิชาฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์หรือระเบียบในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ตามส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ร 5.1-03 

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

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

3 3 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ควรมีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของคณาจารย์ในการให้บริการแก่
สังคม และควรมีแนวทางที่ชัดเจนให้กับคณาจารย์ในการน าเอาความรู้ จากการบริการแก่สังคม บูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอนการวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 1.2- 06   แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2552 
 เอกสารหมายเลข ร 5.1 – 02   ตามค าสั่งที่ 0046/2552 เร่ือง คณะกรรมการบริการวิชาการ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 28 มกราคม 2552 
 เอกสารหมายเลข ร 5.1 – 03   เว็บส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  :  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
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        เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
      เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
      ต่ออาจารย์ประจ า (ทั้งหมด) 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยู่ระหว่างร้อยละ 1 - ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 - ร้อยละ 24 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 

 
รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นวิทยากร  

เขียนหนังสือวิชาการ เขียนบทความวิจัย เขียนบทความวิทยุ เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์  
เป็นกรรมการวิชาการ 

(1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552) 
 

ที่ ชื่อ รายการ วันที่ สถานที่/ ประเทศ 
1 ผศ.ดร.สัมฤทธิ์  ยศ

สมศักดิ ์
ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยและ
ประนีประนอมข้อพิพาท 

23 มีนาคม 53 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(อาสาสมัคร) 

2 ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
ติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2550-ปัจจุบัน ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ท าเนียบ
รัฐบาล 

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

31 พฤษภาคม 
2553 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

4 อ.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว วิทยากรเสวนาวิชาการ เร่ืองการบ่ม
เพาะอุดมคติของผู้น าเยาวชนกับ
การท างานเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

11 ธ.ค. 52 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

  วิทยากรบรรยาย เร่ืองประชาชนกับ 15 ก.พ. 53 ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
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การมีส่วนร่วมในการสร้างความ
สมานฉันท์ 

ชลบุร ี

  วิทยากรบรรยาย เร่ืองเวทีการเมือง
ภาคพลเมืองในต าบลดอนเกาะกา 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

9 มีนาคม 53 เทศบาลต าบลดอนเกาะกา 

  กรรมการวางระบบการให้บริการ
สาธารณะและการจัดเก็บรายได้ใน
ทะเลเขตเทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

11 ส.ค. 52 เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

  วิทยากร เร่ือง โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัตกิารด้านประกันคณภาพ
(โครงการสถานศึกษา3ดี ส าหรับ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ด้านประชาธิปไตย 

12 ก.พ. 53 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5 อ.ธีระ  กุลสวัสดิ์ ที่ปรึกษาบริษัท ทีม.อีคอน.แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด 
 

21 พ.ค. 53- 
ปัจจุบัน 

บริษัท ทีม.อีคอน.แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด 

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

23 พฤษภาคม 
2553 

คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

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

28 กันยายน 
2552 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

  ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“ระบบการท างานของหัวคะแนน
การเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วน

28 
พฤศจิกายน 
2553 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาสารคาม 
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ต าบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์” 
(นางสาวรัทยาภรณ์  วิริยะภาพ) 

  วิทยากรโครงการการระดมความคิด
การพัฒนาพรรคการเมืองยุคใหม่ 
ก้าวพ้นความอ่อนแอ 

19 เมษายน 
2553 

สถาบันศึกษาการพัฒนา
ประชาธิปไตย 

  วิทยากรสัมมนาวิจัยทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 18 
 

11-13 
กันยายน 2552 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ 

  คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย
นิติรัฐศาสตร์ 

26 ตุลาคม 52 
ถึงปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร้อยเอ็ด 

8 รศ.ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ
  

คณะกรรมการประเมินเทศบาลฯ
โครงการ “ประเมินเทศบาลน่าอยู่
อย่างยั่งยืน” 

19 พฤศจิกยน 
2552 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทยและ
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 

9 ดร.โชติสา  ขาวสนิท กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: ศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด” 
(พระเมธี  ถูกแบบ) 

2 กรกฎาคม 
2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ิ 

  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบาย
พัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ: กรณีศึษา
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกองปฏิบัติการ
ดับเพลิง1 ส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร” (นายอภิชาติ  จัน
ทะสิงห์) 

29 เมษายน 
2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  

  กรรมการสอบปากเปล่า มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
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วิทยานิพนธ์ เร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การน านโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาไปปฏิบัติ: 
กรณีศึกษาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากระบี่” (นางสาวนันท
ภรณ์  ชุมนวล) 

โรฒ  

  ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
รัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะ
สังคมศาสตร์ ด้วยการแสดงความ
คิดเห็นตอบเป็นหนังสือเกี่ยวกับ
ข้อแนะน าในการปรับปรุงหลักสูตร 

มีนาคม 2552 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

10 พัชราภา  ตันตราจิน ผู้ด าเนินรายการงานนิทรรศการเชิด
ชูเกียรติครูแผ่นดินศิลปินแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 “การเสาวนาเร่ือง ชีวิต
และการเขียนหนังสือ” 

28 กุมภาพันธ์ 
2553 

กองทุนส่งเสริมงาน
วัฒนธรรมส านักงาน 
คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ 

  วิทยากรงานแสดงมุทิตาจิตแก่
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในวาระอายุ
ครบ 60 ปี “เสวนางานเขียนของ
เสกสรรค์” 
 

14พฤศจิกายน 
2553 

ส านักพิมพ์สามัญชน 

  คณะกรรมการให้ค าปรึกษาการวาร
ระบบให้บริการสาธารณะและการ
จัดเก็บรายได้ในทะเลเขตเทศบาล
ต าบลเกาะสีชัง 

11 สิงหาคม 
52 

เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

11 ผศ.ดร.ชัยยนต์  
ประดิษฐศิลป์ 

ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“พัฒนาการของโครงสร้างอ านาจ
ท้องถิ่น” (นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว) 

2548-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“ทฤษฎีและการปฏิบัติการเมืองเชิง
สังคมของคาทอลิกไทย” (นางสาว
จิรภา  พฤกษ์พาดี) 

2552-ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“การเมืองของประชาธิปไตยแบบ

2552-ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ปรึกษาหารือใน
กระบวนการพัฒนา” (นางสาว
สุรางค์รัตน์  จ าเนียรพล) 

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

2553-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“ขบวนการนักศึกษาไทย” (นายภาคิ
ไนย์  ชมสินทรัพย์มั่น) 

2553-ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ที่ปรึกษาการวิจัยโครงการวิจัย
พัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนของวัด
โรมันคาทอลิก จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ.2551-
2552 

สังฆมลฑล จันทบุรี และ
ท างานเป็นอาสาสมัคร
โดยไม่รับค่าตอบแทน 

  วิทยากรอบรม เร่ืองการอบรมแนว
ทางการพัฒนางานศูนย์ส่งเสริมการ
ให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม 

15-17 
ธันวาคม  
2553 

ส านักมาตรฐานการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์   

  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย
วิทยานิพนธ์ เร่ือง การตัดสินใจซื้อ
กาแฟส าเร็จรูปของจังหวัดชุมพร 

7 มกราคม 
2553 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี 

  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย
วิทยานิพนธ์ เร่ือง การเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนระหว่างยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน 

7 มกราคม 
2553 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี 

  วิทยากรอบรม เร่ืองการวิเคราะห์
ปัญหาสังคมและวิกฤตลุ่มน้ าภาค
ตะวันออก 

5 กุมภาพันธ์ 
2553 

ศูนย์ศึกษากสิกรรม
ธรรมชาติสระแก้ว   

  กรรมการวิชาการสมาคมปรัชญา
และศาสนาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2551-
2554 

สมาคมปรัชญาและ
ศาสนาแห่งประเทศไทย 

  กรรมการวิชาการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

พ.ศ.2553-
2554 

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน(องค์การมหาชน)  
กระทรวงการพัฒนาสังคม
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ความมั่นคงของมนุษย์ และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

  กรรมการวิชาการคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.2552-
2555 

คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

  กรรมการวิชาการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ แก้ไขปัญหา
ผลกระทบมาบตาพุด 

พ.ศ.2551-
2554 

คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ แก้ไขปัญหา
ผลกระทบมาบตาพุด 

  กรรมการวิชาการคณะกรรมที่
ปรึกษาหลักสูตรอบรมนักบริหาร
ระดับสูง 

พ.ศ.2553 คณะกรรมที่ปรึกษา
หลักสูตรอบรมนักบริหาร
ระดับสูง 

12 อนุรัตน์ อนันทนาธร เป็นวิทยากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาจอมเทียน 
 
 

5-6  กันยายน 
52  
 

องค์การบริหารส่วนต าบล
นาจอมเทียน 
 

  ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การสวนนง
นุช 

ตุลาคม 51  - 
ปัจจุบัน 
 

สวนนงนุช 

  เป็นวิทยากรส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

4  พฤศจิกายน 
52  
 

ส านั ก บ ริ ก า รวิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  เป็นวิทยากรส านักงานเทศบาลเมือง
ชลบุร ี
 
 

3-4 ธันวาคม 
52 
 

ส านักงานเทศบาลเมือง
ชลบุร ี
 

  วิทยากรในโครงการฝึกอบรมฯ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลาไหล 

9 มีนาคม 53 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาไหล 

  คณะกรรมการบริหารหน่วยสอน
สถาบันการเรียนรู้ชุมชนพนัสนิคม 
 

กรกฎาคม 52 
- ปัจจุบัน 
 

สถาบันการเรียนรู้ชุมชน
พนัสนิคม โรงเรียนโพธิ
ส าเภา ต.หนองเหียง อ.
พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
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  คณะก ร รมก า รตั ด สิ น ผ ล ง า น
ความคิดสร้างสรรค์ ประจ าปี 2552 
(ปีที่ 6) 

7 สิงหาคม 52 
 

ส านักงานเทศบาลต าบล
บางพระ 
 

  คณะกรรมการตัดสินโครงการ
ประกวดความคิดสร้างสรรค์ 

19  มกราคม 
53 

ส านักงานเทศบาลต าบล
บางพระ 

13 อ. สโรชา แพร่ภาษา หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการ  ข้ า ราชการ  และ
พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
ภายใต้ความร่วมมือด้านการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ 2553  

19-21 ตุลาคม 
5 2 ,  2 3 -3 0 
ตุลาคม 52, 30 
พฤศจิ ก า ยน 
52 (10 วัน) 

 

14 อ.ธีระพงศ์  ภูริปาณิก 
 

วิทยากรโครงการประชาธิปไตย
หัวใจของเยาวชน 

25-26 
กรกฎาคม 52 

อบจ.ชลบุร ี

  วิทยากร เร่ืองการพัฒนาศักยภาพ
และหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรและ
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลเกาะสีชัง อ.เกาะ
สีชัง จ.ชลบุร ี

21-23 
พฤษภาคม 53 

เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

  คณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของเกาะสีชัง 

25 มิถุนายน 
52 

เทศบาลต าบลเกาะสีชัง 

  คณะกรรมการประเมินผลโครงการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพของ
พนักงานและประชาชนที่อยู่รอบ
บริษัทในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ 

1 พฤศจิกายน 
52-31 
ธันวาคม 53 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ม.บูรพา 

  คณะกรรมการธรรมาภิบาลองค์กร 12 มกราคม 
53 

เทศบาลต าบลบางพระ 

  คณะกรรมการตัดสินโครงการ
ประกวดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปรับปรุงงานและลดขั้นตอนการ

15-17 มีนาคม 
53 

เทศบาลต าบลบางพระ 
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ท างาน ประจ าปี 2553 
 รวม 14 คน    

 
ผลการด าเนินงาน : 
 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการทั้งหมด 14 คน มีอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 21 คน ดั้งนั้นร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการร้อยละ 66.66 
คะแนนที่ได้ 3 คะแนน 
 วิธีคิด  อาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ(14) *100  =  66.66 % 
      อาจารย์ประจ า(21) 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ

ร้อยละ 25 

ร้อยละ 66.66 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรให้สนับสนุนให้คณาจารย์ มีส่วนรวมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ภายนอกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคล และหน่วยงานภายนอกอันจะเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพ ชื่อเสียง และความเชี่ยวชาญให้กับทั้งอาจารย์ คณะ และ มหาวิทยาลัย 
 
รายการหลักฐาน : 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 01 หนังสือที่ ศย.302.005/2277 เร่ือง ขอเชิญท าหน้าที่ผู้
ประนีประนอม (อ.สัมฤทธิ์) 23 มีนาคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 – 02          หนังสือที่ นร. 0107/192 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจ เพื่อติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.ไพทูรย์) 26 มกราคม 2553 
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 เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 03 หนังสือที่ ศธ.302.005/2277 เร่ือง ขอเชิญเป็นกรรมการ

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์) 15 
พฤษภาคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 04 บันทึกข้อความที่ ศธ.0528.05/1712 เร่ือง ขอเป็นวิยาการ
เสวนา  (อ.โอฬาร ถิ่นบางเดียว) 11 ธันวาคม 2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 05 หนังสือที่ ยธ. 0221/054 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
 (อ.โอฬาร ถิ่นบางเดียว) 15 กุมภาพันธ์ 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 06 หนังสือที่ พิเศษ/2552 เร่ือง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
บรรยาย เกี่ยวกับเมืองภาคประชาชน (อ.โอฬาร ถิ่นบาง
เดียว) 8 มีนาคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 07  หนังสือที่ ชบ. 52804/ว 1083 เร่ือง สั่งค าสั่งแต่งต้ัง
คณะท างาน การวางระบบการให้บริการสาธารณะและการ
จัดเก็บรายได้ในทะเลเขตเทศบาลต าบลเกาะสีชัง (อ.
โอฬาร ถิ่นบางเดียว) 22 ตุลาคม 2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 08  บันทึกข้อความที่ ศธ. 52804/ว 1083 เร่ือง ขอเรียนเชิญเป็น
วิทยากรบรรยาย(อ.โอฬาร ถิ่นบางเดียว) 25 มกราคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 09 หนังสือที่ ธบ 001/2553 เร่ือง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็น
ที่ปรึกษา (อ.ธีระ กุลสวัสดิ์) 21 พฤษภาคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 10 หนังสือที่ ศธ. 6612/ว 0496 เร่ือง ขอเชิญเป็นวิทยากร 
 (อ.สกฤติ อิสริยานนท์) 14 พฤษภาคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 11 ค าสั่งที่ 1005/2552 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1/2552 (อ.วิเชียร ตันศิริมงคล) 24 
กันยายน 2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 12 ค าสั่งที่ 1291/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ (อ.วิเชียร ตันศิริมงคล) 26 พฤศจิกายน 
2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 13 หนังสือที่ D16/2552 เร่ือง ขอเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนความเห็น (อ.วิเชียร ตันศิริมงคล) 5 เมษายน 
2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 14 หนังสือที่ ศธ. 0537/ว 1163 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์
วิทยากรบรรยายพิเศษและวิพากษ์งานวิจัย (อ.วิเชียร ตันศิริ
มงคล) 17 สิงหาคม 2553 
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เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 15 หนังสือที่ ศธ. 0571.09/027 เร่ือง ขอเชิญประชุม
คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ (อ.วิเชียร 
ตันศิริมงคล) 30 ธันวาคม 2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 16 หนังสือที่ ทส. 0805/15898 เร่ือง ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการประเมินเทศบาลน่าอยู่ยั่งยืนประจ าปี 
2552(รศ.ดร. สุพจน์) 17 พฤศจิกายน 2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 17 หนังสือที่ ศธ.0528.311/0056 เร่ือง ขออนุญาตในการไป
ปฏิบัติงานทางด้านการบริการวิชาการ (อ.โชติสา ขาว
สนิท) 20 เมษายน 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 18 หนังสือที่ 1/2552 เร่ือง ขอเชิญอาจารย์ภายนอก
มหาวิทยาลัยมาเป็นกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
(อ.โชติสา ขาวสนิท) 25 มิถุนายน 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 19 หนังสือที่ วธ.0504/ว 916 เร่ือง เชิญอาจารย์พัชราภา ตัน
ตราจิน เป็นผู้ด าเนินรายการในการเสวนาเร่ือง  

 “ชีวิตและการเขียนหนังสือ” (อ.พัชราภา ตันตราจิน)  
 4 กุมภาพันธ์ 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 20 หนังสือที่ เร่ือง ขอเชิญร่วมเสวนาเพื่อเป็นเกียรติแก่ 
เสกสรรประเสริฐกุล (อ.พัชราภา ตันตราจิน) 11 ตุลาคม 
2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 21 หนังสือที่ ชบ.52804/ว 1083 เร่ือง ส่งค าสั่งแต่งต้ัง
คณะท างานการวางระบบการให้บริการสาธารณะและการ
จัดเก็บรายได้ในทะเลเขตเทศบาลต าบลเกาะสีชัง (อ.พัชรา
ภา ตันตราจิน) 22 ตุลาคม 2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 22 ค าสั่งที่1996/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะการท างานในการวาง
ระบบการให้บริการสาธารณะและจัดเก็บรายได้ในทะเล
เขตเทศบาลต าบลเกาะสีชัง (อ.พัชราภา ตันตราจิน) 27 
เมษายน 2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 23 หนังสือที่ ศธ. 0518.1401/ว1822 เร่ือง ขอเชิญเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา (ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์) 26 กรกฎาคม 2548 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 24 หนังสือที่ ศธ.0512.15/00864 เร่ือง ขอเชิญเป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์เพื่อให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นิสิตระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณทิต (ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์) 7 เมษายน 
2552 
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เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 25 หนังสือที่ ศธ.0512.15/01290 เร่ือง ขอเชิญมาสอบ
วิทยานิพนธ์ (ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์) 30 เมษายน 2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 26 หนังสือ เร่ือง การเมืองในกระบวนการก าหนดนโยบาย
สิทธิในน้ าของประเทศไทย 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 27 หนังสือที่ ศธ.0512.15/01339 เร่ือง ขอเชิญสอบโครงร่าง
และหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์)  

 7 พฤษภาคม 2553 
เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 28 หนังสือที่ พม.0228/0057 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์

วิทยากร (ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์) 9 ธันวาคม 2553 
เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 29 หนังสือที่ ศธ.0561.11/ว0018 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย (ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์
ศิลป์) 7 มกราคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 30 หนังสือที่ ศธ.0561.11/ว0019 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย (ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์
ศิลป์) 7 มกราคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 31 หนังสือที่ ศ.พ.ส. 16/2553 เร่ือง ขอสนับสนุนวิทยากร 
 (ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์) 1 กุมภาพันธ์ 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 32 หนังสือที่ 5/2550 เร่ือง ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนการ
แต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคม (ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์
ศิลป์) 7 มีนาคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 33 หนังสือที่ พม.5304/0063 เร่ือง ขอเชิญประชุม
คณะอนุกรรมการภาค (ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์)  

 17 มีนาคม 2553 
เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 34 หนังสือที่ ชบ.0013.2/ว2360 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งอวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ดร.ชัยยนต์ 
ประดิษฐ์ศิลป์) 7 เมษายน 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 35 หนังสือที่ สช. ว.328/2552 เร่ือง ขอเชิญร่วมประชุม  
 (ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์) 8 มิถุนายน 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 36 หนังสือที่ ศธ.0512.15/01339 เร่ือง ขออนุญาตให้
ข้าราชการเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดท ารายงาน
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การศึกษาส่วนบุคคลและรายงานการศึกษากลุ่ม (ดร.ชัย
ยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์) 19 เมษายน 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 37 หนังสือที่ ชบ.72001/269 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์
วิทยากร (อ.อนุรัตน์ อานันทนาธร) 1 กันยายน 2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 – 38  หนังสือที่ สน.339/2551 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 
มาเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การ (อ.อนุรัตน์ อานันทนา
ธร) 3 กันยายน 2551 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 39 หนังสือที่ ศธ.0528.13/733 เร่ือง ขอส่งรายชื่อวิทยากร 
 (อ.อนุรัตน์ อานันทนาธร) 3 พฤศจิกายน 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 40 หนังสือที่ ชบ.52009/3362 เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากร(อ.อนุรัตน์ อานันทนาธร) 11 พฤศจิกายน 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 41 หนังสือที่ ชบ.77601/192 เร่ือง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรใน
โครงการฝึกอบรม ฯ (อ.อนุรัตน์ อานันทนาธร) 5 มีนาคม 
2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 42 หนังสือที่ สรช.126/2552 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ  
 (อ.อนุรัตน์ อานันทนาธร) 3 กรกฎาคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 43 หนังสือที่ ชบ.53401/ว1105 เร่ือง ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการตัดสินผลงานความคิดสร้างสรรค์ ประจ าปี
2552 (ปีที่ 6) (อ.อนุรัตน์ อานันทนาธร) 17 กรกฎาคม 
2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 - 44 หนังสือที่ ชบ.53041/034 เร่ือง ขอเชิญเป็นคณะกรรมการ
ตัดสินโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปรับปรุงงานและลดขั้นตอนการท างาน (อ.อนุรัตน์ อา
นันทนาธร) 12 มกราคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 – 45 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0528.31/0010 เร่ือง ขออนุมัติ
โครงการบริการวิชาการ วันที่ 2 ตุลาคม 2552 (อ.สโรชา  
แพร่ภาษา) 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 – 46 หนังสือที่ ชบ 51006/4130 เร่ือง เรียนเชิญวิทยากร 21 
กรกฎาคม 2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 – 47 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 6612/ว0446 เร่ือง ขอเชิญเป็น
วิทยากร 14 พฤษภาคม 2553 
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เอกสารหมายเลข ร. 5.2 – 48 ค าสั่ง ที่ 1522/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของเกาะสี
ชัง 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 – 49 หนังสือ ที่ สธ.0528.10/012 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์
บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 13 พฤศจิกายน 2552 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 – 50 ค าสั่ง ที่ 2/2553 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการธรรมาภิบาล
องค์กร 12 มกราคม 2553 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 – 51 หนังสือ ที่ ชบ53401/325 เร่ือง ของเชิญเป็นคณะกรรมการ
ตัดสินโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปรับปรุงงาน และลดขั้นตอนการท างาน ประจ าปี 2553      
4 มีนาคม 2553 

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

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

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ได้จัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ จ านวน 3 โครงการ ซึ่งเทียบกับจ านวน
คณาจารย์ปฎิบัติจริง 19 คน คิดเป็นร้อยละ เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วได้ 1 คะแนน 
 
 วิธีคิด  กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ(3) *100  = 15.79 % 
        จ านวนอาจารย์ที่ปฎิบัติงานจริง(19) 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 
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ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
ต่ออาจารย์ประจ า 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ

ร้อยละ 30 

15.79 1 สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เน้นเร่ืองของการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 
 
รายการหลักฐาน : 

เอกสารหมายเลข ร. 5.3 – 01 โครงการเสวนาสถานศึกษา 3 ดี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 –02 โครงการสังเคราะห์และเผยแพร่นวัตกรรมและการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกสารหมายเลข ร. 5.2 – 03 โครงการอบรมสัมมนา เร่ือง “การยกระดับมาตรฐาน
งานวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์”  

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

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

 
ผลการด าเนินงาน : 
 อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
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ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 65 0 0  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เปา้หมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯอาจมีการจัดต้ังหน่วยงาน โดยเฉพาะเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการด้าน
บริการวิชาการในหลายๆแง่มุม และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ของทุกๆกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ 
 
รายการหลักฐาน : 
 - 
 
 
 
 
 
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
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ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 

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

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

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงาน

รองรับ  
เอกสารหมายเลข  
ร 6.1 - 01  

ระดับ 2 ภาควิชาฯ ก าหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์
สอดคล้องกับแผนงาน และมกีารด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการก าหนดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุก
ปี  

เอกสารหมายเลข  
ร 6.1 – 02   

ระดับ 3 ภาควิชา ฯ ได้บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
ภารกิจด้านอ่ืน ๆ โดยทางการเรียนการสอน เช่น โครงการพานิสิต
ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข  
ร 6.1– 03 
ร 6.1 – 04   

ระดับ 4 คณะ ฯ มีการส่งเสริมการด าเนินและการเข้าร่วมงานด้านศิลป
วัฒนธรรทั้งในระดับชาติโดยการจัดกิจกรรมประชุมเสวนาทาง
วิชาการ ได้แก่ โครงการวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการ
เมอืงไทย  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานประเพณี 
“งานก่อพระทรายวันไหลบางแสน” โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกานต์  งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมลอยกระทง ครั้งที่ 18 งาน
ทอดกฐินสามัคคีและหล่อพระประธาน เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข  
ร 6.1 – 05 
ร 6.1 – 06 
ร 6.1 – 07 
ร 6.1 – 08 
ร 6.1 – 09 
ร 6.1 – 10 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4 4 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
  ภาควิชาฯสามารถบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมกับภารกิจด้าน
ต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การเรียนการสอน กิจการนิสิต กีฬา งานวิจัย การบริการทางวิชาการ ด้วยการ
ส่งเสริมในหลายๆทาง เช่นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนิสิต การจัดท าฐานข้อมูลด้าย
ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการสร้างบรรยากาศการศิลปวัฒนธรรมทั้งอาจก าหนดอยู่ใน Action Plan ได้ 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข 1.1 – 08   แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2552  
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 02    แผนการด าเนินงาน Action Plan ปีงบประมาณ 2551  
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 03 โครงการพานิสิตศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ของต าบลบางน้ าผึ้ง  
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 04 โครงการพานิสิตศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ของต าบลบ้านคลองสวน 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 05 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานประเพณี 

“งานก่อพระทรายวันไหลบางแสน” 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 06 จดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 07 โครงการวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมการเมืองไทย 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 08 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกานต์  งานสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมลอยกระทง คร้ังที่ 18 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 09 งานทอดกฐินสามัคคีและหล่อพระประธาน 
 เอกสารหมายเลข 6.1 – 10    รูปภาพ  



90 
 
 
องค์ประกอบท่ี  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  

 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 คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยมีคณบดีเป็น 

ประธาน ด าเนินการจัดการประชุมเพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 
และนโยบายของคณะฯ    

เอกสารหมายเลข  
ร 7.1 - 01 
ร 7.1 - 02 
ร 7.1 - 03 

ระดับ 2 คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม 
ภารกิจหลักในปีการศึกษา 2552 จ านวน 14 คร้ัง (กรกฎาคม 52 –  
พฤษภาคม 53) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีวาระ 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.1 - 04   
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การรับรองรายงานการประชุมในรอบเดือนที่ผ่านมาอย่าง 
สม่ าเสมอ หากมีเร่ืองที่ต้องด าเนินการต่อจะอยู่ในวาระสืบเนื่อง 
เพื่อเป็นการทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี หากมีมติที่ประชุมคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน  
ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งมติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ระดับ 3 คณะฯ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกเดือนและมี 
ผู้เข้าร่วมทุกคร้ัง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
มีทั้งหมด 9 คน  เข้าประชุมคร้ังละไม่น้อยกว่า 8  คน) โดยคณะฯ  
ได้ส่งหนังสือเชิญและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ 
คณะกรรมการประจ าภาควิชาฯ ทุกคนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วัน 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.1 - 04 
ร 7.1 - 05 

ระดับ 4 คณะฯ ได้ประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะฯ โดย 
บุคลากรภายในคณะฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  

เอกสารหมายเลข  
ร 7.1 - 06 
ร 7.1 - 07 

ระดับ 5 คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิ 
บาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้ง
องค์กร ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วม ดังเช่น ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ  เปิดโอกาสให้ คณะกรรมการฯเสนอความคิดเห็น
ร่วมกัน ในวาระเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อสรุป โดยใช้มติ
ของเสียงส่วนมากเป็นผลสรุป เช่น การพิจารณาให้ทุนการศึกษา  
การพิจารณาสวัสดิการ ต่าง ๆ  การจัดท าระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ทุกหน่วยงาน ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการต่างๆ ของ
คณะฯ เป็นต้น ส าหรับหลักความโปร่งใส คณะฯได้เปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยเว็บไซต์ของคณะฯ จดหมาย
ข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.1 - 04   
ร 7.1 - 08 
ร 7.1 - 09 
 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ใช้ 
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
และสามารถผลักดันคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ให้แข่งขันได้ใน 

5 5 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
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ระดับสากล  ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯอาจจัดให้มีการประชุมภาควิชาฯทุกเดือนเพื่อเป็นเวทีในการพูดคุยและเปลี่ยนความ
คิดเห็นแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ และที่ส าคัญเป็นเวทีส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานในทุกๆ
ด้านเพื่อให้หัวหน้าภาควิชาฯ น าแผนการด าเนินงานของภาควิชาไปน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ของคณะฯ โดยคณาจารย์ของภาค ควรให้ความส าคัญกับการประชุมภาค เพื่อให้การด าเนินงานของ
ภาควิชาฯในทุกระดับ มีธรรมาภิบาล ผ่านการมีส่วนรวมของคณาจารย์แล้วเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 01   ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
      ค าสั่งที่ 2805/2551  วันที่ 18 กันยายน 2551 
      ค าสั่งที่ 16/2551      วันที่ 22 ตุลาคม 2551 
      ค าสั่งที่ 0027/2551  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 
      ค าสั่งที่ 3363/2551  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 02   โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2557  
      เมื่อ วันที่  23-24  ก.ค. 52 ณ ซานดาเล รีสอร์ท 
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 03   Strategy Map 
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
      คร้ังที่ 5/2552  วันที่  1  กรกฎาคม  2552 
      คร้ังที่ 6/2552  วันที่  27  กรกฎาคม  2552 
      คร้ังที่ พิเศษ/2553 วันที่ 18 กันยายน 2552 
      คร้ังที่ 7/2552  วันที่  24  กันยายน  2552 
      คร้ังที่ 8/2552  วันที่  6  พฤศจิกายน 2552 
      คร้ังที่ 9/2552  วันที่  15  ธันวาคม  2552 
      คร้ังที่ 1/2553  วันที่  21  มกราคม  2553 
      คร้ังที่ 2/2553  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2553 
      คร้ังที่ พิเศษ/2553 วันที่ 25 กุมภาพพันธ์ 2553 
      คร้ังที่ 3/2553  วันที่  25  มีนาคม  2553 
      คร้ังที่ 4/2553  วันที่  22  เมษายน  2553 
      คร้ังที่ พิเศษ/2553 วันที่ 27 เมษายน2553 
      คร้ังที่ พิเศษ/2553 วันที่ 30 เมษายน2553 
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      คร้ังที่ 5/2553  วันที่  25  พฤษภาคม  2553 
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 05   บันทึกเชิญประชุม ศธ 6612/ว0480 วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 
      บันทึกเชิญประชุม ศธ 6612/0381 วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 

 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 06   แบบประเมินผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2553 

 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 07   ผลการประเมินการด าเนินงานของคณะฯ  
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 08   เว็บไซต์คณะฯ (www.polsci-law.buu.ac.th) 
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 09 จดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
       ฉบับที่ 1/2553 
       ฉบับที่ 2/2553 
 
ตัวบ่งชี้ที่  7.2  :  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 1.  มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2.  ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่  

โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน  

และเป็นที่ยอมรับในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 4.  มีการจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน  

และด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะฯ มีกระบวนการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน ที่เป็นระบบ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
เอกสารหมายเลข  
ร 7.2 – 01   
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การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อ านาจและหน้าที่ 
และการพ้นจากต าแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2551  

ร 7.2 – 02 

ระดับ 2 ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพ
ภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้อ านาจในการตัดสินใจ
ตามโครงสร้างการบริหารงานและกฎระเบียบของคณะฯ ตามหลัก
นิติธรรม ส าหรับหลักการมีส่วนร่วม คณะฯได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการด าเนินงาน
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่18 – 20 
มีนาคม 2553โดยให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดสรรขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.2 – 03 
ร 7.2 – 04 

ระดับ 3 บุคลากรในคณะฯ ประเมินศักยภาพและการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร ตามวิธีการอันเป็นที่ยอมรับของบุคลากรโดยทั่วกัน 

ร 7.1 - 06 
ร 7.1 - 07 

ระดับ 4 คณะฯจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตาม
ผลการประเมินและด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 

ร 7.2 – 05 
 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

4 4 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
  เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯโดยหัวหน้าภาคและประธานหลักสูตร เปิดโอกาสให้คณาจารย์ในภาควิชาฯได้
พูดคุย ซักถาม และขอความคิดเห็นในเร่ืองส าคัญอย่างเป็นทางการ โดยการใช้เวทีการประชุมภาค ใน
การชี้แจงเร่ืองต่างๆที่อาจเป็นข้อสงสัยหรือไม่ก็ได้ ภาคคณาจารย์หรือใช้เป็นเวทีในการชี้แจงผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
และใช้ศักยภาพภาวะผู้น า และเพื่อให้คณาจารย์ ได้น าไปใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินศักยภาพ 
และผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีของหัวหน้าภาคฯ และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 7.2 – 01   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง 
       คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อ านาจและหน้าที่ และ 
      การพ้นจากต าแหน่งของ หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2551 
 เอกสารหมายเลข ร 7.2 – 02   ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 16/2551 เร่ือง แต่งต้ังคณบดี

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่  22  ตุลาคม  2551 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 3176/2551 เร่ือง แต่งต้ังรอง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่  30  ตุลาคม  
2551 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 3177/2551 เร่ือง แต่งต้ังผู้ช่วย
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่  30  ตุลาคม  
2551 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 3545/2551 เร่ือง แต่งต้ังผู้ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่  16  ธันวาคม  2551 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2089/255/ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่  5  
สิงหาคม  2552 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2089/255/ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่  24  เมษายน  2552 

 เอกสารหมายเลข ร 7.2 - 03   โครงสร้างการบริหารงานคณะฯ  
 เอกสารหมายเลข ร 7.2 - 04   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผล

การด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 เอกสารหมายเลข ร 7.2 - 05   แผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 
 
ตัวบ่งชี้  7.3  :  มีการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สู่องค์การเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับทราบ 
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 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 ก าหนดให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณบดีให้เป็น

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ฯ  
(25 พฤษภาคม 2552) โดยมีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ให้ประชาคมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับทราบต่อไป 
ทั้งนี้ คณะ ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0047/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 เพื่อ
เตรียมท าแผนการจัดการความรู้ต่อไป  

เอกสารหมายเลข  
ร 7.3 – 01  
ร 7.3 – 02  

ระดับ 2 คณาจารย์ ได้ด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และจดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.3 – 03 

ระดับ 3 คณาจารย์ ได้ด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และจดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.3 – 03 

ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว เป้าหมาย ผลการ คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 
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บ่งชี้ ด าเนินงาน 
มีการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์สู่องค์การเรียนรู้ 

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

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรมีการทบทวนและจัดการความรู้เพื่อมุ่ งสู่องค์กรแห่งการเ รียนรู้  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมของคณะภาควิชาฯรับทราบ โดยถือเป็นภาระงานหนึ่งที่คณาจารย์ต้อง
รับทราบและมีส่วนร่วม ทั้งนี้ อาจมกีารด าเนินการประเมินผลความส าเร็จภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง หรือ
ปีละ 1 คร้ัง ก็ได ้
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 7.3 – 01 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และ
      นิติศาสตร์ ค าสั่งที ่0047/2552 วันที่ 28 มกราคม 2552 
 เอกสารหมายเลข ร 7.3 – 02 แผนการจัดการความรู้ 
 เอกสารหมายเลข ร 7.3 – 03 หัวข้อการจัดการความรู้ 
      1. คู่มืองานบัณฑิตศึกษา 1 เล่ม 
      2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 1 เล่ม 
      3. คู่มืองานสารบรรณ 1 เล่ม 
      4. คู่มือรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 1 เล่ม 
      5. คู่มือค านวณภาระงานอาจารย์ 1 เล่ม 
      6. จดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
       ฉบับที่ 1/2553 
       ฉบับที่ 2/2553 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.4  :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้ 
       บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 1.  มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูล 
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เชิงประจักษ์ 

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

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

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะฯ มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม 

ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น โครงการให้
ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของคณะ ฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2553 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.4 – 01   
 

ระดับ 2 คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการ
ส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้แก่ การด าเนินการจัดท า
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะฯ และมกีารจัดวางคนลงต าแหน่งโดยการ
แบ่งกลุ่มงาน และการมอหมายหน้าที่ปฏิบัติงานของคณะฯ อีกทั้ง
ยังมีมาตรการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรโดยสนับสนุนให้
บุคลากรสามารถเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานที่ทางคณะฯ จัด  

เอกสารหมายเลข  
ร 7.4 - 02 
ร 7.4 - 03   
ร 7.4 – 11 

ระดับ 3 คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข ได้แก่ มีที่พักอาศัยส าหรับ

เอกสารประกอบ  
ร 7.4 - 04 
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บุคลากร มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล  สวัสดิการด้านการศึกษา
บุตร  มีสวนสาธารณะส าหรับออกก าลังกาย มีทุนการศึกษา
ส าหรับบุคลากร  มีระบบสหกรณ์ออมทรัพย์  มีระบบขนส่งภายใน
มหาวิทยาลัย ฯ มีร้านอาหารของมหาวิทยาลัยฯ สหกรณ์ร้านค้า 
หอสมุดกลาง และส านักคอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรของภาควิชาฯ 
ได้รับสวัสดิการดังกล่าวโดยทั่วถึง 

ระดับ 4 คณะฯ มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มี
โอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตาม
สายงาน โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อโดยมีทุนการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการ ทุนอบรมสัมมนาและ ฝึกอบรมในระยะสั้น เช่น การ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับฐานข้อมูลในการจัดท า SAR 
ทั้งนี้คณะฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้
บุคลากรภายในคณะฯ ขอทุนสนับสนุนการวิจัย และขอทุน
สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ และจัดส่งบุคลากรของ
คณะฯ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับฐานข้อมูลใน
การจัดท า SAR 

เอกสารประกอบ  
ร 7.4 - 05 
ร 7.4 – 06 
ร 7.4 – 07 
ร 7.4 - 08 
 

ระดับ 5 คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน
อย่างเป็นระบบ โดยให้บุคลากรประเมินตนเองและมีการสุ่ม
ประเมินความพึงพอใจระหว่างบุคลากร และระหว่างคณาจารย์กับ
หัวหน้าภาควิชาฯ 

เอกสารประกอบ  
ร 7.4 – 09 
ร 7.4 - 10 
 

ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธ ารง
รักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

3 ระดับ 5 ระดับ 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
  เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 



100 
 
 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ อาจมีการจัดประชุมเพื่อระดมความเห็นและแนวทางการพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
บุคคลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพและธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพและน า
ข้อสรุปที่ได้จัดวางเป็นกิจกรรม/โครงการหรือน าเสนอคณะฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 7.4 - 01   แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2552 
 เอกสารหมายเลข ร 7.4 - 02      โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผล

การด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

    เอกสารหมายเลข ร 7.4 - 03 ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0030/2551  
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 

 เอกสารประกอบ ร 7.4 - 04   ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
      พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548   
      ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการมหาวิทยาลัยบูรพา  
      (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
      ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
      การศึกษาบุตรบุคลากร พ.ศ. 2547 

  เอกสารประกอบ ร 7.4 - 05   ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0052/2552 เร่ือง  
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลทาง 
วิชาการ และงานวิจัย สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2552   

   เอกสารประกอบ ร 7.4 - 06   ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา  
     เร่ือง การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานที่มีความรู้ 
     ความสามารถประสบการณ์หรือความช านาญงาน พ.ศ.2551 
   เอกสารประกอบ ร 7.4 - 07 บันทึกการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  
   เอกสารประกอบ ร 7.4 - 08  บันทึกการเข้าร่วมอบรม SAR  
   เอกสารประกอบ ร 7.4 - 09 แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานในส่วนงาน 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
 เอกสารประกอบ ร 7.4 – 10 ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานในส่วนงาน 

ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
เอกสารประกอบ ร 7.4 – 11 แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรมนุษย์คณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7.5  :  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

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

 6.  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 โดยบุคลากรของคณะฯ 
สามารถใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวประกอบการตัดสินใจเพื่อให้
การด าเนินการด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.1 – 08 
ร 7.5 – 01   
 

ระดับ 2 มหาวิทยาลัยฯ และคณะ ฯ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานเพื่อ
การตัดสินใจ โดยจัดท าเป็นเว็บไซต์ ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร ของคณะฯ และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.1 – 08 
ร 7.5 – 01   

ระดับ 3 คณะ ฯ มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูล โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ
ด าเนินงานของระบบ ซึ่งผู้ใช้ต้องมีรหัสผ่านก่อนด าเนินการเพิ่มหรือ
แก้ไขข้อมูล  

เอกสารหมายเลข  
ร 7.1 – 08 
ร 7.5 – 01   
ร 7.5 – 02   
ร 7.5 – 03 

ระดับ 4 คณะฯ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลผ่านทางระบบ
สารสนเทศของคณะฯ 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.5 – 02 
ร 7.5 – 03 
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ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 6 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 

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

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯอาจร่วมกับคณะฯในการน าผลการประเมินระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลด้วยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรภายในภาควิชาฯ และด าเนินการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ด้วยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรภายในภาควิชาฯ และ
ด าเนินการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับ สกอ.ตามรูปแบบที่ก าหนด 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 – 08   เว็บไซต์คณะ ฯ www.polsci-law.buu.ac.th 
 เอกสารหมายเลข ร 7.5 – 01  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ www.buu.ac.th 
 เอกสารหมายเลข ร 7.5 – 02 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ 
      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 เอกสารหมายเลข ร 7.5 – 03 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ 
      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.6  :  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  

ในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสาร
สิ่งพิมพ ์เว็บไซด์ นิทรรศการ 

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

ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ได้แก่ ภาพข่าวกิจกรรมของคณะฯ จดหมายข่าวคณะฯ 
วารสารวิชาการของคณะฯ เว็บไซต์ของคณะฯ 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.1 – 08 
ร 7.6 – 01   
ร 7.6 – 02 
ร 7.6 – 03 

ระดับ 2 ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะฯ จัดใหม้ีระบบการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วอย่าง
น้อย 3 ช่องทาง ได้แก่  
เว็บไซด์ของคณะ ฯ การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ของผู้ปกครอง กล่อง
รับความคิดเห็นด้านหน้าคณะ ฯ และการติดต่อโดยตรงกับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

เอกสารหมายเลข      
ร 7.1 – 08 
ร 7.6 – 04 
 

ระดับ 3 คณะฯได้น าความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการ
บริหารงาน โดยมีหัวหน้าส านักงานคณบดี ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก่ น าข้อคิดเห็นจากกล่องรับวคามคิดเห็นมาวิเคราะห์
ข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง โดย มีการเรียกประชุมเพื่อ
หารือแนวทางแก้ไข ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบนอกเวลา
ราชการ(จันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 20.00 และเสาร์ – อาทิตย์ 8.00 – 

ร 7.6 – 05 
ร 7.6 – 06 
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18.00) อย่างเป็นระบบ 
ระดับ 4 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนนิงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์อุดมศึกษา 

3 ระดับ 3 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯอาจเพิ่มช่องทางให้บุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาฯภาควิชาฯ อาจด้วย
การเปิดเวทีระดมความเห็นโดยเชิญบุคคลภายนอก หลายหลายกลุ่มเข้าร่วม การท ากล่องความคิดเห็น 
การท าแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ หรือ แม้แต่การให้มีที่ปรึกษาจากประชาชน ปราชญ์
ชาวบ้าน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการด าเนินการและตรวจสอบ เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ
และมีหลักธรรมาภิบาล 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 – 08   เว็บไซต์คณะ ฯ www.polsci-law.buu.ac.th 
 เอกสารหมายเลข ร 7.6 – 01  ภาพข่าวกิจกรรมคณะฯ  
    ฉบับที่ 001/2553 วันที่ 7 เมษายน 2553 
    ฉบับที่ 002/2553 วันที่ 10 เมษายน 2553 
    ฉบับที่ 003/2553 วันที่ 10 เมษายน 2553 
    ฉบับที่ 004/2553 วันที่ 22 เมษายน 2553 
    ฉบับที่ 005/2553 วันที่ 26 เมษายน 2553 
 เอกสารหมายเลข ร 7.6 – 02   จดหมายข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
    ฉบับที่ 1/2553  
    ฉบับที่ 2/2553  
 เอกสารหมายเลข ร 7.6 – 03  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  
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    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2552 
    ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2553 
 เอกสารหมายเลข ร 7.6 – 04   กล่องรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการท าหน้าที่ของ
      คณะฯ หน้าส านักงานคณะฯ 
 เอกสารหมายเลข ร 7.6 – 05 เอกสารความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ คณะฯ 
 เอกสารหมายเลข ร 7.6 – 06 เอกสารการประชุม 

  
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 : 
 - 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ
รางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

0.99 0 0   สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
  เป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯอาจสร้างมาตรการ หรือแรงจูงใจ อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานและน าผลงานนั้นเข้าสู่การประกวดในงานวิชาการต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รางวัล และ 
การเผยแพร่ชื่อเสียงของภาควิชาและคณะฯ 
 
รายการหลักฐาน : 
 - 
    
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.8  :  มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ   

 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดยผู้บริหารระดับสูง 
ต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 คณะ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ 0044/2552 วันที่ 28 มกราคม 
เอกสารหมายเลข  
ร 7.8 – 01   
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2552  โดยมีคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บรหิารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตร
ใหม่ การผลิตข้อสอบ การคุมสอบ การรับนิสิตใหม่ เป็นต้น 

ระดับ 2 คณะฯมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปา้หมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
เสี่ยง 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.8 – 02 

ระดับ 3 คณะฯมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้อง
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง  
และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม 

เอกสารหมายเลข  
ร  7.8 – 02  

ระดับ 4 คณะฯมีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
รายงานการใช้งบประมาณของแต่ละส่วนงานทุกไตรมาส มีการจัด
สัมมนาเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์
ร่วมกัน 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.1 – 02 
ร 7.1 – 04 

ระดับ 5 คณะฯ มีการสรุปแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนก าหนดแนวทาง ร 7.8-03 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้
ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

3 5 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรมีการระดม ความคิดเห็นในความเสี่ยงด้านต่างๆ และน าผลสรุปที่ได้นั้น 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะเพื่อด าเนินการต่อไป 
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รายการหลักฐาน : 
   เอกสารหมายเลข ร 7.8 – 01 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะรัฐศาสตร์ 
       และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ 0044/2552 วันที่ 28  
       มกราคม 2552  
   เอกสารหมายเลข ร 7.8 – 02 แผนบริหารความเสี่ยง 
   เอกสารหมายเลข ร 7.8- 03 สรุปแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.9  :  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 

สู่ระดับบุคคล  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  

 1.  มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในคณะรัฐศาสตร์และ 
นิติศาสตร์ 

 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ 

และนิติศาสตร์ 
 4.  มีการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยก 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 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
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ระดับ 1 คณะ ฯ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผล
ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยการท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ของแต่ละบุคคล (Port Folio) 

เอกสารหมายเลข  
ร 7.9 - 01 

ระดับ 2 คณะฯมีแผนงานการประเมินผลภายในคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 
2552  

ร 7.9 – 02 

ระดับ 3 คณะฯมีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

ร 7.4 - 01   
ร 7.9 – 02 
ร 7.1 - 03 

ระดับ 4 คณะฯจัดท า Strategy Map โดยก าหนดเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ให้เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ 

ร 7.1 - 02 
ร 7.1 – 03 
ร 7.9 - 04 

ระดับ 5 คณะฯยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณฯโดย
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯพิจารณาเห็นชอบ 
ในการประชุม คร้ังที่ 5/2553 วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 

ร 7.1 - 03 
ร 7.1 - 04   

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

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอด 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กร 
สู่ระดับบุคคล 

5 5 2  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ ควรมีการติดตามการด าเนินงาน ตามตัวบ่งชี้อยู่เสมอ ผ่านการประชุมภาควิชาฯ และ
ด าเนินการประเมินผลนั้นๆ ด้วย 
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รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 01   โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2557  
      เมื่อ วันที่  23-24  ก.ค. 52 ณ ซานดาเล รีสอร์ท 
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 03   Strategy Map 
 เอกสารหมายเลข ร 7.1 - 04   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

คร้ังที่ 5/2553  วันที่  25  พฤษภาคม  2553 
 เอกสารหมายเลข ร 7.4 - 01   แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2552 
 เอกสารหมายเลข ร 7.9 - 01   ข้อตกลงระหว่างคณบดีกับมหาวิทยาลัย ฯ 
 เอกสารหมายเลข ร 7.9 - 02   แผนงานการประเมินผลภายในคณะฯ 
 เอกสารหมายเลข ร 7.9 - 03   แผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
 เอกสารหมายเลข ร 7.9 - 04   แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 
 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 :    มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน  
  และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ  
 1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดีให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 3.  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
 4.  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
 5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเน่ือง 
 6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ส านักงานอธิการบดีก าหนด 
 7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูล 
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
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มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5–6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ ใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เอกสารหมายเลข  

ร 8.1 – 01 
ระดับ 2 ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะฯ ในการจัดหาแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน

การเงิน แผนการจัดสรร และ การวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจัดท าแผนงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 25551 

เอกสารหมายเลข  
ร 8.1 – 02 
ร 8.1 – 03 

ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระบบบัญชีสามมิติเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทางการเงินและงบประมาณ ก าหนดให้ทุกคณะป้อนข้อมูลเข้าระบบ 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงิน 

เอกสารหมายเลข  
ร 8.1 – 04 

ระดับ 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
หน่วยงานการได้จัดท าเอกสารรายงานสถานการณ์เงินต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

เอกสารหมายเลข  
ร 8.1 – 05 

ระดับ 5 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ แต่ละเดือน คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ จะท าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

 

ระดับ 6 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าที่ตรวจติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เอกสารหมายเลข  
ร 8.1 – 06 

ระดับ 7 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยดู
จากรายงานสถานะทางการเงินของหน่วยการเงินทุกเดือน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

 

 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร  
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ  
การเงิน และงบประมาณ 

7 ระดับ 7 ระดับ 3  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
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อย่างมีประสิทธิภาพ  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯอาจร่วมกับคณะฯ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเฉพาะ เพื่อให้เกิดการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และน าไปสู่การใช้จ่ายด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 8.1 – 02  ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0049/2552   

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 เอกสารหมายเลข ร 8.1 – 03  เอกสารแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
  ประจ าปีงบประมาณ  2552 

 เอกสารหมายเลข ร 8.1 – 04  ระบบบัญชีสามมิติ  มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://10.4.1.37/acct3d/_acct3d/displaymenu2.aspx 

 เอกสารหมายเลข ร 8.1 – 05  ข้อมูลเอกสารรายงานสถานะทางการเงินงบประมาณ 
เงินรายได้ http://www.poslsci-law.buu.ac.th/index.php 

 เอกสารหมายเลข ร 8.1 – 05 หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
     http://innaudit.buu.ac.th
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 :  มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกส านักงานอธิการบดีร่วมกัน  
ชนิดของตัวบ่งชี้ :     กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :     ระดับ  
 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน 
 2.  มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน 
 3.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในสถาบัน 
 4.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบัน 
 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 มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของสถาบัน 

ในการประชุม 
เอกสารหมายเลข 
ร 8.2 - 01 

ระดับ 2 มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน 
ได้แก่ในการประชุม 

เอกสารหมายเลข 
ร 8.2 - 01 

ระดับ 3 มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในสถาบัน  มี
ข้อตกลงในการใช้อาคารและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนร่วมกัน
กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโอนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน 

เอกสารหมายเลข 
ร 8.2 - 01 

ระดับ 4 มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน มีการ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันการเรียนรู้ชุมชน
พนัสนิคม และโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี  

เอกสารหมายเลข  
ร 8.2 – 02 

ระดับ 5 จากข้อตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท าให้คณะประหยัด
งบประมาณในการใช้สถานที่ในการศึกษา และข้อตกลงร่วมมือกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าให้คณะประหยัดค่าไฟฟ้า 

เอกสารหมายเลข  
ร 8.2 – 03 
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 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
ส านักงานอธิการบดีร่วมกัน 

5 ระดับ 5  ระดับ 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯอาจมีการวิเคราะห์ ความต้องการใช้ทรัพยากรภายในภาควิชาฯ เพื่อน าไปเป็นข้อมูล
น าเสนอต่อคณะกรรมการของคณะฯ อันจะน าไปสู่การวางแผนการใช้ทรัพยากรรวมกันภายในและ
ภายนอกสถาบันอันจะได้น าไปสู่การประหยัดงบประมาณของคณะฯ ต่อไป 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 8.2 – 01 รายงานการประชุม เร่ืองหลักเกณฑ์การค านวณต้นทุน  

(ค่าใช้จ่าย 3 หน่วยงาน) และขีดความสามารถในการจัดกลุ่ม
เรียนการโอนหมวดเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้กับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 เอกสารหมายเลข ร 8.2 – 02  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 เอกสารหมายเลข ร 8.2 – 03 สรุปค่าไฟฟ้าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ใช้ในตึกคณะ 

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

 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ 
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคี 
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 ทั้งภายใน และภายนอกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 3.  มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา 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.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างน่วยงาน 

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 
ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ค าสั่งที่ 
0048/2552  วันที่ 28 มกราคม 2552  
2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0045/2552  วันที่ 28 มกราคม 2552  
3. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0032/2553   
วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 
4. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชานิติศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0045/2553   
วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 
5. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0034/2553  วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 
ทั้งนี้ ยังมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในทุก

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 01   
ร 9.1 – 02   
ร 9.1 – 03  
ร 9.1 – 04 
ร 9.1 – 05 
ร 9.1 – 06 
ร 9.1 – 07 
ร 9.1 – 08 
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ส่วนงานซึ่งหมายถึง ระดับคณะ ฯ ระดับภาควิชา ระดับส านักงานคณบดี 
และยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา ฯ เป็น
อย่างดี 
     จากการที่คณะ ฯ มีระบบและกลไกในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น เพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ตลอดจนรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอย่าง
เป็นระบบตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ก าหนด 

ระดับ 
2 

ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะ ฯ ใช้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551 และให้ความส าคัญเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ตลอดจนได้รับความ
ร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี ในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
     ทั้งนี้คณะ ฯ ยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคีภายในและ
ภายนอก ดังนี้ 
     ภาคีภายใน 
     - คณะ ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง วันที่ 11 มีนาคม 2553 โดยมี ผศ.ดร. 
วิจิตรพร หล่อสุวรรณกุล เป็นวิทยากร ท าให้อาจารย์ บุคลากร  
และนิสิต มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
     - คณะ ฯ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผล
การด าเนินงาน วันที่ 18-20 มีนาคม 2553 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เกณฑ์ และตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการ ท าให้อาจารย์ และบุคลากร มีความ
เข้าใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
     ส่วนภาคีภายนอก  
     - คณะ ฯ จัดการศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาล

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 09  
ร 9.1 – 10 
ร 9.1 – 11 
ร 9.1 – 12 
ร 9.1 – 13 
ร 9.1 – 14 
ร 9.1 – 15 
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 10 กันยายน 2552 ท าให้อาจารย์ และ
บุคลากร มีความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาว่า
หน่วยงานอื่น ๆ มีวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร 
ซึ่งเป็นเร่ืองที่ดีมากท าให้บุคลากรได้รับทราบว่ากิจกรรมทั้งหมดในการ
ประกันคุณภาพการศึกษามิใช่เป็นงานที่เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ฯ ต้องด าเนินการทั้งหมด 
     - คณะ ฯ เชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นเจ้าภาพและมีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เข้าร่วม เช่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น ในส่วนน้ี
ท าให้บุคลากรของคณะ ฯ ได้เห็นพัฒนาการของการประกันคุณภาพ
การศึกษาในภาพกว้าง ได้รับรู้ และกระตือรือร้นเมื่อได้เห็นแบบอย่าง
ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในคณะ ฯ ได้ 

ระดับ 
3 

ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ ได้ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยใช้มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ก าหนด โดยคณะ ฯ จัดท าตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 เกี่ยวกับการมีหลักสูตรเฉพาะ 
หรือ หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 16 
 

ระดับ 
4 

ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ ในการจัดให้มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปีที่
มีการติดตาม) โดยคณะ ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ฯ ระดับภาควิชาและส านักงานคณบดี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 
(1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ซึ่ง

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 17 
ร 9.1 – 11 
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นับว่าเป็นปีแรกในการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ ฯ เนื่องจาก
คณะ ฯ เร่ิมก่อตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2551 

ระดับ 
5 

ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ ในการจัดให้มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2551 มาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของคณะ ฯ 
ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้ค าแนะน า โดยน า
ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนามาวิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงาน
ตามแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ คร้ังที่ 5/2553 วันที่  25 พฤษภาคม 2553 
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหากมีการพัฒนาต่อไป 

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 18 
 

ระดับ 
6 

ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ สนับสนุนให้ใช้ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯ ได้แก่ เว็บไซค์มหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับ
การเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนิสิต ระบบการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้คณะ ฯ ได้จัดท าระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ โดยการจัดท าเว็บไซค์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ซึ่งมีบุคลากรโดยตรงเพื่อก ากับดูแลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งใช้ร่วมกันทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต  

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 19 
ร 9.1 – 20 
 

ระดับ 
7 

คณะ ฯ มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ดังนี้ 
     - การศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 10 กันยายน 2552 
     - การสัมมนาการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนา
นิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบัน ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2553 ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น จากการสัมมนาดังกล่าวท าให้อาจารย์ 
บุคลากร และนิสิต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างกว้างขวาง 

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 14 
ร 9.1 – 15 
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 ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

5 7 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯ อาจร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่คณาจารย์ในภาควิชาฯ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพอยู่เสมอ  
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 01    คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  
                                          ค าสั่งที่ 0048/2552  วันที่ 28 มกราคม 2552  
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 02    คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
                                          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0045/2552   
                                          วันที่ 28 มกราคม 2552  
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 03    คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
                                          ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
                                          ค าสั่งที่ 0032/2553  วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 04    คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
                                          ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
                                          ค าสั่งที่ 0045/2553  วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 05    คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
                                          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
                                          ค าสั่งที่ 0034/2553  วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 06    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 07    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
                                          ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
                                               (สกอ.)  มกราคม 2551 
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  เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 08    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา  
                                         ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
                                          ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 09    นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  
                                          พ.ศ. 2551  http://qa.buu.ac.th/text/policy.pdf 
 เอกสารหมายเลข ร 9.1 – 10     รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ฯ ภาควิชา และ 
                              ส านักงานคณบดี ปีการศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 11    การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ฯ ภาควิชา  
                              และส านักงานคณบดี ปีการศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 12    จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท ารายงาน 
                                          การประเมินตนเอง วันที่ 11 มีนาคม 2553 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 13   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผล 
                                          การด าเนินงาน วันที่ 18-20 มีนาคม 2553  
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 14  โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา  
                                         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
                                         วันที่ 10 กันยายน 2552 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 15  โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิต 
                                         นักศึกษาระหว่างสถาบัน ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2553 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 16   องค์ประกอบที่ 2.1.1  มีหลักสูตรเฉพาะ หรือ หลักสูตรที่ 
                                         ตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 17   ส่วนที่ 1 ส่วนน า 

 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 18   ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
                                         และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีการศึกษา 2552  
                                         (1  มิถุนายน  2552 – 31  พฤษภาคม  2553) 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 19   เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่  
                                            http://person.buu.ac.th/codes/index.php งานทะเบียนนิสิต  
                                            http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp ระบบการส ารวจ 
                                            ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบอินเทอร์เน็ต  
                                            http://assess.buu.ac.th/ 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 20   เว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
                                          http://www.polsci-law.buu.ac.th 
 
 

http://person.buu.ac.th/codes/index.php
http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
http://www.polsci-law.buu.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี  9.2  :  มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต  
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีระบบการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 2.  มีระบบส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีกลไกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 4.  นิสิตมีการใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนิสิต 
 5.  นิสิตสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และระหว่างคณะ 
 6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตด าเนินการ และในส่วนที่
นิสิตมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 7.  มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการด าเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิตอย่างต่อเน่ือง  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ข้อแรก มีการด าเนินการ 4 – 5 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 6 ข้อแรก 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ จัดให้มีระบบการให้ความรู้และทักษะ

การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ดังนี้ 
- นิสิตรับฟังการบรรยายพิเศษ เร่ือง บทบาทนิสิตในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 2 กรกฎาคม 
2552 
- คู่มือการจัดท าโครงการ เพื่อให้หน่วยงานและสโมสรนิสิต
พิจารณาเป็นแบบอย่างในการจัดโครงการ วันที่ 30 ตุลาคม 2552 
- การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง วันที่ 11 มีนาคม 2553 โดยมี ผศ.ดร.วิจิตร์พร  
หล่อสุวรรณกุล เป็นวิทยากร  
- การสัมมนาการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนา
นิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบัน ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2553 

เอกสารหมายเลข  
ร 9.2 – 01 
ร 9.2 – 02 
ร 9.1 – 12 
ร 9.1 – 15 
 

ระดับ 2 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ ในการจัดให้มีระบบส่งเสริมให้นิสิต เอกสารหมายเลข  



 

 

121 

 
น าความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้กับกิจกรรมนิสิต 
ดังนี้ 
- คู่มือการจัดท าโครงการ เพื่อให้หน่วยงานและสโมสรนิสิต
พิจารณาเป็นแบบอย่างในการจัดโครงการ วันที่ 30 ตุลาคม 2552  
- เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาได้อธิบายรายละเอียดการ
จัดท าโครงการ ตามกระบวนการ P D C A ให้กับคณะกรรมการ
สโมสรนิสิต ได้รับทราบและด าเนินการอย่างครอบคลุมทุก
ขั้นตอน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 

ร 9.2 – 02 
ร 9.1 - 15 
 

ระดับ 3 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ จัดให้มีกลไกให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ ดังน้ี 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง วันที่ 11 มีนาคม 2553 โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรพร  
หล่อสุวรรณกุล เป็นวิทยากร ซึ่งนิสิตแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับ
วิทยากรและผู้บริหารคณะ ฯ  
- นิสิตให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
คณะ ฯ ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่  
30 กรกฎาคม 2552 
- งานวิชาการและอาจารย์ผู้สอนประชาสัมพันธ์ให้นิสิตท าการ
ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ 
หากไม่ท าการประเมิน มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่แสดงผลการศึกษา 

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 12 
ร 9.1 - 11 
ร 9.2 - 03 
 

ระดับ 4 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่
งานกิจการนิสิตให้ค าแนะน า ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการใช้
กระบวนการคุณภาพในการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของนิสิต  

เอกสารหมายเลข  
ร 9.2 – 04 
ร 9.2 - 02 

ระดับ 5 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ ในการส่งอาจารย์ บุคลากร และนิสิต
เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบัน ในวันที่ 13-14 
กุมภาพันธ์ 2553 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น 
จากการสัมมนาดังกล่าวท าให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 15 
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ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัย  
อ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง 

ระดับ 6 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ จัดให้มีระบบติดตามประเมินผลการ
ประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตด าเนินการ และในส่วนที่นิสิตมี
ส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะ ฯ ได้แก่ สรุปการประชุม
โครงการ “พัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2552” วันที่ 19 พฤษภาคม 2553  

เอกสารหมายเลข  
ร 9.2 – 06 
 

ระดับ 7 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

5 6 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 
 ภาควิชาฯควรให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ โดยให้นิสิตเข้ามีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพของคณะฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นิสิตริเร่ิมและเข้าร่วมในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพภายในภาควิชาฯคณะฯมห่าวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย และภาควิชาฯ ควรจัดให้มีการ
ประเมินผล การประกันคุณภาพ ที่นิสิตด าเนินการด้วยเพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ประกันคุณภาพในนิสิต การศึกษา 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 9.2 – 01   บทบาทนิสิตในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
                                      มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 
 เอกสารหมายเลข ร 9.2 – 02   คู่มือการจัดท าโครงการ 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 12   จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท ารายงาน 



 

 

123 

                                              การประเมินตนเอง วันที่ 11 มีนาคม 2553 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 15      โครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนา

นิสิต 
                                             นักศึกษาระหว่างสถาบัน ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2553 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 11       การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ฯ ภาควิชา  
                                และส านักงานคณบดี ปีการศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข ร 9.2 – 03        ระบบการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน 
                                                ระบบอินเทอร์เน็ต http://assess.buu.ac.th/ 
 เอกสารหมายเลข ร  9.2 – 04      Website มหาวิทยาลัย ฯ เกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 05      คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
                                            คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
                                            ค าสั่งที่ 0034/2553  วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.2 – 05      สรุปการประชุมโครงการ “พัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิต  
                                            คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2552”  
                                            วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9.3  :  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้  :   ผลผลิต  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ฯ 
และมหาวิทยาลัย ฯ อย่างต่อเนื่อง 

 2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ จัดให้มีการด าเนินการตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ตามระบบและขั้นตอนต่อไปนี้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งในระดับคณะ ฯ ระดับภาควิชา และส านักงานคณบดี  
2. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2552  
3. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับภาควิชา 
4. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับคณะ ฯ 
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 
และผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 01 - 05  
ร 9.1 – 10  
ร 9.1 – 11 

ระดับ 2 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ จัดให้มีการปรับปรุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ ฯ ซึ่งมีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ โดยอิงเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 01 – 05 
ร 9.1 – 07  
ร 9.1 – 08 

ระดับ 3 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ จัดให้รายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายใน
เวลาที่ก าหนด โดยน าเสนอในเว็บไซต์ของคณะ ฯ และห้องสมุด
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

เอกสารหมายเลข  
ร 9.3 – 01  
ร 9.3 – 02  
 

ระดับ 4 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะ ฯ จัดให้มีการน าผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยคณะ ฯ น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานของคณะ ฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในให้ค าแนะน า และน าประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนามา
วิเคราะห์ และวางแผนการด าเนินงานตามแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
คร้ังที่ 5/2553 วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เพื่อรับทราบและให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหากต้องมีการพัฒนาต่อไป  

เอกสารหมายเลข  
ร 9.1 – 18 
 

ระดับ 5 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

4 4 3  สูงกว่า
เป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 
 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา : 

ภาควิชาฯอาจจัดให้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกับคณะฯ ในการสร้างนวัตกรรม ด้านการประเมิน
คุณภาพ อันจะน าไปสู่การสร้างความรู้และเข้าใจร่วมกัน และการร่วมมือกันในการน าพาภาควิชาฯ ไปสู่
การด าเนินงานที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ 
 
รายการหลักฐาน : 
 เอกสารหมายเลข ร 9.1 – 01   คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  
                                        ค าสั่งที่ 0048/2552  วันที่ 28 มกราคม 2552  
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 02  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
                                        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่ 0045/2552   
                                        วันที่ 28 มกราคม 2552  
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 03  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
                                        ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
                                         ค าสั่งที่ 0032/2553  วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 04  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
                                        ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
                                         ค าสั่งที่ 0045/2553  วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 05  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
                                         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
                                         ค าสั่งที่ 0034/2553  วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 10  รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ฯ ภาควิชา และ 
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                             ส านักงานคณบดี ปีการศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 11  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ฯ ภาควิชา  
                                        และส านักงานคณบดี ปีการศึกษา 2551 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 07  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
                                        ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
                                        มกราคม 2551 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 08  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา  
                                        ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
                                        ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.3 – 01  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
                            ปีการศึกษา 2551http://www.polsci-law.buu.ac.th/ 
 เอกสารหมายเลข  ร 9.3 – 02  ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 เอกสารหมายเลข  ร 9.1 – 18  ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
                                         และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีการศึกษา 2552 (1  

มิถุนายน  2552 – 31  พฤษภาคม  2553) 
 
 
 
 
 



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

ตั้งแต่วันที ่1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553

ส่วนงาน......................รฐัศาสตร์.............................มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

องค์ประกอบที ่1

1 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด  10 ตัวบ่งชี้

2 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย  10 ตัวบ่งชี้

3 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 10 หลักสูตร

- -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับปริญญาตรี  6 หลักสูตร

- -ระดับ ป.บัณฑิต 4 หลักสูตร

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) 4 หลักสูตร

4 จ านวนหลักสูตรที่มีจ านวนและคุณวุฒิอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่ 10 หลักสูตร

- -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร

- -ระดับ ป.บัณฑิต 4 หลักสูตร

- -ระดับปริญญาโท หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ไม่มี

5 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มีภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

4 หลักสูตร

- -ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ไม่มี

องค์ประกอบที ่2



ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

6 จ านวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษาครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

4 หลักสูตร

- -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับปริญญาโท 4หลักสูตร

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ไม่มี

7 จ านวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 171 คน

8 จ านวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 1 ชื่อเร่ือง

- -ระดับปริญญาโท 1 ชื่อเร่ือง

- -ระดับปริญญาเอก ชื่อเร่ือง ไม่มี

9 จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 1 ชื่อเร่ือง

- -(สมศ. 1.7) บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

1 ชื่อเร่ือง

- -(สมศ. 1.8) บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

ชื่อเร่ือง

ไม่มี

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

10 หลักสูตร

- -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร

- -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร

- -ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง หลักสูตร ไม่มี

- -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ไม่มี

12 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 3,060 คน

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) คน ไม่มี

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) คน ไม่มี

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 408 คน

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 2,345 คน

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

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

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน ไม่มี

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 307 คน

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

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

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน ไม่มี

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน ไม่มี

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

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

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

คน

ไม่มี

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

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

307 คน

13 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 3,166.95 FTES

- -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) FTES ไม่มี

- -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) FTES ไม่มี

- -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 668 FTES

- -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 2,076.04 FTES

- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) FTES ไม่มี

- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) FTES ไม่มี

- -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES ไม่มี

- -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 388.43 FTES

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) FTES ไม่มี

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) FTES ไม่มี

- -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES ไม่มี

- -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES ไม่มี

14 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็น
ปริญญาตรี

2,738.04 FTES

- -จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 1,687.61 FTES

- -จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกทั้งหมดเมื่อปรับค่าเป็นปริญญาตรี

388.43 FTES

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

39.37 FTES

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

337.06 FTES

17 จ านวนคณะหรือหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเท่าที่ได้
คะแนน 3 คะแนน

ส่วนงาน

18 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 21 คน

19 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 2 คน

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

22 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 12 คน

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 10 คน

24 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งอาจารย์ 21 คน

25 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 4 คน

26 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  2 คน

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ คน ไม่มี

28 จ านวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ ชื่อเร่ือง ไม่มี

29 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหม้ีเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

1 ชื่อเร่ือง

30 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

6 คน

31 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

6 คน

32 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมี
งานท า

606 คน

33 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา 416 คน

34 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 64 คน

35 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และได้
งานท าและประกอบอาชพีอิสระ หลังส าเร็จการศึกษา

397 คน

36 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้น เป็นไปตามเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา

184 คน

37 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้น สูงกว่าเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา

คน

38 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และ
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้น ต่ ากว่าเกณฑ์หลังส าเร็จการศึกษา

คน

39 ระดับความพึงพอใจ ของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใชบ้ัณฑิต 
(เทียบจากค่า 5 ระดับ)

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

13 คน

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

9 คน

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

2 คน

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

0 คน

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

1 คน

- -จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัล- ด้านสิ่งแวดล้อม

0 คน

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

0 คน

42 จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา

618 คน

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
อนุปริญญา

คน

ไม่มี

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
ปริญญาตรี

555 คน

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
ปริญญาโท

63 คน
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- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับ
ปริญญาเอก

คน

ไม่มี

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

คน

ไม่มี

- -จ านวนศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา-ระดับป.
บัณฑิตชั้นสูง 

คน

ไม่มี

43 (สมศ. 1.5) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติและ
นานาชาติ

12 คน

- -ด้านวิชาการวิชาชพี 9 คน

- -ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2 คน

- -ด้านกีฬา สุขภาพ 0 คน

- -ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 1 คน

- -ด้านสิ่งแวดล้อม 0 คน

44 (สมศ. 1.6) จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ได้รับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

13 รางวัล

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  - ด้านวิชาการวิชาชพี

9 รางวัล

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านคุณธรรม จริยธรรม

3 รางวัล

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านกีฬา สุขภาพ

0 รางวัล

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

1 รางวัล

- -จ านวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ด้านสิ่งแวดล้อม

0 รางวัล

45 (สมศ.6.3) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ต่ออาจารย์ประจ า

ร้อยละ 45.45
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46 (สมศ.6.4)ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
 ..............

ร้อยละ 27.27

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

12 คน

48 (สมศ.1.6)จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปี

0 ชื่อเร่ือง

49 จ านวนคณะหรือหน่วยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเท่าทั้งหมด 2 ส่วนงาน

50 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาทั้งหมด 555 คน

51 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานท าประจ าก่อนเข้าศึกษา และได้
งานท าและประกอบอาชพีอิสระหลังส าเร็จการศึกษา และตอบ
แบบสอบถามเร่ืองเงินเดือนเร่ิมต้น 280 คน

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

53 จ านวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม จ านวน

- -จ านวนกิจกรรมวิชาการ 8 จ านวน

- -จ านวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 2 จ านวน

- -จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 3 จ านวน

- -จ านวนกิจกรรมนันทนาการ 6 จ านวน

- -จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน

54 จ านวนนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม คน

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ คน

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ คน

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม

คน

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจรรมนันทนาการ คน

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คน

องค์ประกอบที ่3

องค์ประกอบที ่4
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55 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 20,060,000 บาท

- -จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 1,710,000 บาท

- -จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน 350,000 บาท

56 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย 10 คน

- -(สมศ. 2.5)จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน จากภายนอกสถาบัน 3 คน

- -(สมศ. 2.4)จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน จากภายในสถาบัน 7 คน

57 จ านวนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3 ชื่อเร่ือง

- -จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ 3 ชื่อเร่ือง

- -จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 0 ชื่อเร่ือง

- -จ านวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 0 ชื่อเร่ือง

- -จ านวนผลงานที่น าไปใชป้ระโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ 0 ชื่อเร่ือง

58 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับอ้างอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล

0 ชื่อเร่ือง

59 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัยทั้งหมด 0 คน

60 จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ 2 คน

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

18,421.05 บาท

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

2,368.42 บาท

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

ร้อยละ 36.84

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

ร้อยละ 15.79

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

ร้อยละ15.79

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

ชื่อเร่ือง

ไม่มี



ที่ ช่ือขอ้มูลพ้ืนฐาน หน่วย หมายเหตุ

67 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคม 14 คน

68 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชพีในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

9 คน

69 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพี จ านวน

70 จ านวนแหล่งใหบ้ริการวิชาการและวิชาชพีระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน

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

ร้อยละ

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

ร้อยละ 40.91

73 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการส ารวจความพึง
พอใจ

จ านวน

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

75 จ านวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2 จ านวน

76 จ านวนโครงการ/กิจกรรมประชมุเสวนาทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

1 จ านวน

77 จ านวนโครงการ/กิจกรรมประชมุเสวนาทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

 จ านวน

78 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านการวิจัย

จ านวน

79 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ

จ านวน

องค์ประกอบที ่6

องค์ประกอบที ่5
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80 จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม

จ านวน

81 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด 10.5 คน

82 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการ

8 คน

- -ในประเทศ 8 คน

- - ต่างประเทศ 1 คน

83 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชพี

คน

- -ในประเทศ คน

- -ต่างประเทศ คน

84 จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล ผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชพีในระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

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

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

คน

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

85 งบประมาณส าหรับพัฒนาอาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ บาท

86 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ) 62,027,900 บาท

87 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชพี 5,985,000 บาท

88 งบด าเนินการทั้งหมด บาท

89 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน (ปีการศึกษา)

บาท

90 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน (ปีงบประมาณ)

บาท

91 ค่าใชจ่้ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 11,364,579 บาท

92 ค่าใชจ่้ายและมูลค่า ในการบริการวิชาการและวิชาชพี 5,266,800 บาท

องค์ประกอบที ่7

องค์ประกอบที ่8
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93 ค่าใชจ่้ายและมูลค่า ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 23,895 บาท

94 ค่าใชจ่้ายเพ่ือพัฒนาอาจารย์(ปีงบประมาณ) 2,403,883.55บาท

95 ค่าใชจ่้ายที่ใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 
(ปีงบประมาณ)

บาท

96 เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปีงบประมาณ) 14,735,333.16
บาท

97 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 1,334,990 บาท

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

99 จ านวนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใหม้ีองค์
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3D คน ไม่มี

100 จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D จ านวน ไม่มี

- -จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย จ านวน ไม่มี

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

- -จ านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด จ านวน ไม่มี

101 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D จ านวน

- -จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย 3 จ านวน

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

- -จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 2 จ านวน

102 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D คน

องค์ประกอบที ่9

องค์ประกอบที ่10
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- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 240 คน

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 203 คน

- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 
3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด คน

103 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D 1 จ านวน

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

- -จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D  ด้าน
การส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย ที่ได้รับการ
ประเมินผล 1 จ านวน

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

104 จ านวนผู้ที่สอบผ่าน คน

105 จ านวนผู้เข้าสอบใบประกอบโรคศิลป คน

ประเภทอัตลักษณ์



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสิทธ์ิ พงษเ์รืองพนัธุ ์วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางที่ ป. 4 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดา้นการบริหารจัดการ

I P O รวม I P O รวม ตัวบ่งช้ี สกอ.
ตัวบ่งช้ี สกอ.

 + หน่วยงาน

1. ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วน  

    ไดส่้วนเสีย
0.00 3.00 2.00 2.50 ดี

2. ดา้นกระบวนการภายใน 0.00 2.80 2.67 2.75 ดีมาก

3. ดา้นการเงิน 0.00 3.00 - 3.00 ดีมาก

4. ดา้นบุคลากรการเรียนรู ้   

    และนวตักรรม
3.00 2.50 0.00 2.67 ดีมาก

รวม 3.00 2.80 2.50 2.73 ดีมาก

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี

มุมมองดา้นการบริหาร

จัดการ

คะแนนการประเมินเฉลีย่
          ผลการประเมิน

≤ 1.5 การด าเนินงาน  ยงัไม่ได้คุณภาพ

1.51-2.00 การด าเนินงาน คุณภาพระดับพอใช้

2.01-2.50 การด าเนินงาน คุณภาพระดับดี

2.51-3.00 การด าเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก
ตวับ่งช้ี สกอ. ตวับ่งช้ี สกอ. + หน่วยงาน (สถาบนั)



 

สรุปผลการประเมินตนเอง  ภาควิชารัฐศาสตร์ 

ปีการศึกษา  2552 

องค์ประกอบ คะแนน 
1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 2.50 
2.  การเรียนการสอน 1.69 
3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 1.50 
4.  การวิจัย 1.40 
5.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 1.50 
6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 
7.  การบริหารและการจัดการ 2.33 
8.  การเงินและงบประมาณ 3.00 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 

รวม 2.00 

 

 


