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 ค ำน ำ 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๓ (๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔) ฉบับนี้เป็นรายงานผลการด าเนินงานของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ หลังจากท่ีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สถาปนาขึ้น  
เมือ่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา 
การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ จึงใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ๙ องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้ และคู่มือการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ ๑๘ ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ี สกอ. และ สมศ. ได้ปรับปรุง
และจัดท าขึ้นใหม่ 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไดต้ระหนักถึงความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 
อย่างดี ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับนับตั้งแต่คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธาน
หลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างาน บุคลากร และนิสิตทุกคนให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
อย่างเต็มทีใ่นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนีเ้พ่ือให้การด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์เป็นไปตามพันธกิจที่ก าหนดไว้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในทุกด้าน ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัย และพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์)    
                                                     คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

      ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
 



 

  
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 ด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งและส านักงาน
คณบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) คือ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี สถาบันวิชา 
การป้องกันประเทศ และส านักงานคณบดี ซึ่งคณะ ฯ ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และส านักงานคณบดี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้น าเสนอรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และส านักงานคณบดี เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  
๒๕๕๔ จากนั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเอง คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔) ซึ่งสรุป 
ผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง  ๙  
องค์ประกอบ เท่ากับ  ๔.๓๔  อยู่ในระดับดี  (คะแนนเต็ม ๕) โดยมีองค์ประกอบที่  ๑  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  (๕ คะแนน) องค์ประกอบที่  ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต   
(๕ คะแนน)  องค์ประกอบที่  ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  (๕ คะแนน) องค์ประกอบที่  ๖   
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (๕ คะแนน)  และองค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ   
(๕ คะแนน)  องค์ประกอบที่  ๘  การเงินและงบประมาณ  (๕ คะแนน)  และองค์ประกอบที่  ๙  ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ  (๕ คะแนน)  โดยสรุปภาพรวมทั้ง ๗ องค์ประกอบข้างต้นอยู่ในระดับ 
ดีมาก  ส่วนองค์ประกอบที่  ๒  การผลิตบัณฑิต  (๓.๕๗ คะแนน)  และองค์ประกอบที่  ๔  การวิจัย  
(๓.๖๘ คะแนน) โดยสรุปภาพรวมทั้ง  ๒  องค์ประกอบอยู่ในระดับดี 
 ส าหรับรายงานการประเมินตนเองในปีนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ศึกษาเรียนรู้คู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และคู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งเป็นคู่มือ ฯ ใหม่ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 
๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) โดยต้องใช้ความเข้าใจและการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะ ฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ซ่ึงเป็น
กลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปได้ด้วยดี จึงท าให้คะแนน
การประเมินตนเองมีการพัฒนาขึ้นจากเดิมในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คือ ระดับคะแนน  ๒.๑๐ (คะแนนเต็ม 
๓) เป็น  ๔.๓๗  (คะแนนเต็ม ๕)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งนับว่าการด าเนินงานของคณะรฐัศาสตร์และ
นิติศาสตร์มีพัฒนาการหรือมีแนวโน้มในทางท่ีดีขึ้น  
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์) 
          คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
              ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า   
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   
ส่วนที่ ๑ ส่วนน า ๑ 
             ประวัติความเป็นมา  ๑ 
              ปรัชญา ๑ 
              ปณิธาน ๑ 
              วิสัยทัศน ์ ๒ 
              พันธกิจ ๒ 
              โครงสร้างการบริหารงาน ๒ 
              นิสิต ๗ 
              บุคลากร  ๗ 
              หลักสูตรที่เปิดสอน  ๑๒ 
              งบประมาณประจ าปี  ๑๓ 
              แผนที่ทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา (Strategy Map) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๓ 
              ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (บทสรุปผู้บริหาร) ๑๓ 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ๑๘ 
              ตารางสรุปผล ส๑ ๑๙ 
              ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามล าดับองค์ประกอบคุณภาพ ๒๕ 
              องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ๒๖ 
              องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๓๑ 
              องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๗๒ 
              องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ๘๐ 
              องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๙๒ 
              องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐๑ 
              องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๑๐๖ 
              องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๑๒๓ 
              องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๑๒๖ 
 
 
 
 
 

 



 หน้า 
  
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง ๑๔๒ 
              ตารางสรุปผล ส๒ – ส๕ ๑๔๓ 
              จุดเด่น แนวทางการส่งเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนา ๑๕๗ 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก ๑๖๓ 

              ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                                                       ๑๖๔ 
              ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) จากระบบฐานข้อมูล CHE QA Online                  ๑๗๕ 
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ส่วนที ่ ๑ 
ส่วนน า 

 
ประวัติความเป็นมาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการจัดตั้งภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (มศว. บางแสน) ซึ่งเป็นปีเดียวกับท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตบางแสน ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชารัฐศาสตร์โดยอยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ ส าหรับภาควิชานิติศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งข้ึนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
จนกระท่ังวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้สถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขึ้น  
โดยรวมภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันในสังกัด 
 
ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา 
 สร้างเสริมปัญญา ใฝุหาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 
 
ปณิธานมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญาใฝุหาความรู้และคุณธรรม 
 ๒.  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๓.  เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก 
 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า จัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ได้มาตรฐาน 
ในระดับนานาชาติ เป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีพันธกิจหลัก ดังนี้ 
 ๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้น า มี.ค.วามสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒.  ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 ๓.  ให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 
 ๔.  สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 ๕.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

วิสัยทัศน์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคตะวันออก เพ่ือเป็น 
ฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศและสังคม 
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พันธกิจคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ บริการวิชาการ และส่งเสริมท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
 ๒.  สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๓.  บริการวิชาการ และรักษาพัฒนาธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
 ๔.  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
 
โครงสร้างองค์การของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 โครงสร้างองค์การของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชานิติศาสตร์ และส านักงานคณบดี ซึ่งครอบคลุมงานการสอนและงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในส่วนของงาน
การสอนประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดย
แต่ละระดับมีการแบ่งเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรมี.ค.ณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณาจารย์เป็นกลไก
ในการพิจารณาควบคุมมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ ฯ ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
แบ่งเป็น ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานการเงินและพัสดุ มีเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณบดีเป็นกลไกในการด าเนินงานดังกล่าว แสดงดังภาพต่อไปนี้ 
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โครงสร้างองค์การคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร ์ ภาควิชานิติศาสตร ์ ส านักงานคณบด ี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

กลุ่มงานวิชาการ 

กลุ่มงานการเงินและ
พัสด ุ

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร ์
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โครงสร้างการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

คณบดี 
 

ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้า
ส านักงานคณบดี 

รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝุายกิจการนิสิต 

รองคณบดี 



 

อรพร : D/SAR ปี 2553  หน้า ๕ 

 

      โครงสร้างการบริหารภาควิชา 

 
 

 

คณบดี 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา 
ประธานหลักสตูร 

 ประธานหลักสตูร 

หัวหน้าภาควิชา
รัฐศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา
นิติศาสตร์ 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์ 
 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  -  สาขาวิชายุทธศาสตร์และ 
     ความมั่นคง 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
      การเมืองและการบรหิาร  
      จัดการ  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   - สาขาวิชาการจดัการ  
     ทรัพยากรเพื่อความมั่นคง  
     (หน่วยสอนนอกสถานท่ีตั้ง  
     สถาบันวิชาการปูองกัน 
      ประเทศ) 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   - สาขาวิชาการบรหิารงาน 
     ยุติธรรมและสังคม 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  (ภาคบัณฑิต)  
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
  - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
  - กลุ่มวิชาอาญาและอาชญา 
   วิทยา 
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โครงสร้างการบริหารส านักงานคณบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบดี 
(วาสนา  จิรมงคลเลิศ) 

ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

วาสนา  จิรมงคลเลิศ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 

อรพร  สดใส 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

ศญาพัฒน์  กิตติสารวัณโณ 
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสด ุ

งานบุคคล 
(นุชจรนิทร์  วรรณพงษ์) 

งานสารบรรณและธุรการ 
(ดุสิต  รัฐศีล) 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(สุทธาทิพย์  จบัใจเหมาะ) 

งานกิจการนิสิต 
(กุลญาดา  เนื่องจ านงค์) 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
(อรพร  สดใส) 

งานจัดการเรียนการสอน 
(สิริลักษณ์  รัตน์วทิยากรณ์) 

งานบัณฑิตศึกษา 
(จุฑามาศ  ชูสวุรรณ) 

งานการเงิน 
(ศญาพัฒน์  กิตติสารวัณโณ) 

งานพัสดุ 
(กนกทิพย์  เรียบเรียง) 

งานนโยบายและแผน 
(กันตา  ปานสวัสดิ์) 

งานประชาสัมพันธ ์
(อิสริยา  ศรีกลัด) 

งานส่งเสริมการวิจัย 
(เมทินา  อุทารส) 

งานห้องสมุด 
(ธารทิพย์  ภวะวิภาต) 
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   จ านวนนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
 

                 (คน) 
ระดับการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 

ปริญญาตรี ๗๗๔ ๔,๑๙๔ ๔,๙๖๘ 
ปริญญาโท - ๓๕๗ ๓๕๗ 
ปริญญาเอก  ๑๒ ๑๒ 
รวมทั้งสิ้น ๗๗๔ ๔,๕๖๓ ๕,๓๓๗ 

      ข้อมูลจากงานทะเบยีน ณ วันท่ี ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๔ 

   
   จ านวนบุคลากรทั้งหมดจ าแนกตามการนับทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 
            (คน) 

หน่วยงาน ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ จ านวนทั้งหมด 
๑.  ภาควิชารฐัศาสตร์ ๑๙.๕ ๒ ๒๑.๕ 
๒.  ภาควิชานิติศาสตร ์ ๑๙ ๑ ๒๐ 
๓.  นักวิจัย ๑ - ๑ 
๔.  ส านักงานคณบดี ๑๗ - ๑๗ 

รวม ๕๖.๕ ๓ ๕๙.๕ 
 
   จ านวนคณาจารย์ จ าแนกตามการนับที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 
            (คน) 

หน่วยงาน ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ จ านวนทั้งหมด 
๑.  ภาควิชารฐัศาสตร์ ๑๙.๕ ๒ ๒๑.๕ 
๒.  ภาควิชานิติศาสตร ์ ๑๙ ๑ ๒๐ 

รวม ๓๘.๕ ๓ ๔๑.๕ 
 
 
  จ านวนคณาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
             (คน) 

หน่วยงาน อ. ผศ. รศ. รวม 
๑.  ภาควิชารฐัศาสตร์ ๑๖.๕ ๓ ๒ ๒๑.๕ 
๒.  ภาควิชานิติศาสตร ์ ๒๐ - - ๒๐ 

รวม ๓๖.๕ ๓ ๒ ๔๑.๕ 
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  จ านวนคณาจารย์ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
 
                 (คน)   

หน่วยงาน ป.โท ป.เอก รวม 
๑.  ภาควิชารฐัศาสตร์ ๑๑.๕ ๑๐ ๒๑.๕ 
๒.  ภาควิชานิติศาสตร ์ ๑๙ ๑ ๒๐ 

รวม ๓๐.๕ ๑๑ ๔๑.๕ 
 
  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามการนับที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 
                     (คน) 

หน่วยงาน ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ จ านวนทั้งหมด 
๑.  นักวิจัย ๑ - ๑ 
๒.  ส านักงานคณบดี ๑๗ - ๑๗ 

รวม ๑๘ - ๑๘ 
 
รายช่ือบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
 

 รายชื่อ วันที่บรรจุ วันที่ลาศึกษาต่อ 

๑ อ.กัญญาภัค อยู่เมือง  ๑ มิ.ย. ๔๗ - ลาเรียน ๑ ต.ค. ๕๒ 
๒ อ.ดร.โชติสา ขาวสนิท ๔ มิ.ย. ๕๐  
๓ อ.ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์  ๑ มิ.ย. ๕๒  

๔ อ.ธีระ กุลสวัสดิ ์ ๑ พ.ย. ๔๙  

๕ อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก ๑ พ.ย. ๔๙  

๖ ผศ.ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค ๑ มิ.ย. ๔๙  

๗ อ.พัชราภา ตันตราจิน ๑ ธ.ค. ๕๑  

๘ อ.ดร.ไพฑูรย ์โพธิสว่าง ๓ ส.ค. ๕๒  

๙ อ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ๑ ธ.ค. ๕๑  

๑๐ อ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล  ๑๑ ส.ค. ๕๒  

๑๑ อ.สกฤติ อิสริยานนท ์ ๑ พ.ค. ๕๐  

๑๒ อ.สโรชา แพร่ภาษา ๑ มี.ค. ๔๗  

๑๓ อ.สรชัย ศรีนิศานตส์กุล  ๒๕ ต.ค. ๔๘ - ลาเรียน ๑ เมย ๕๒ 
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๑๔ อ.สมคิด เพชรประเสริฐ ๒๔ ก.ค. ๔๙  

๑๕ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ๗ มี.ค. ๒๑  

๑๖ รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ ๙ พ.ค. ๓๑  

๑๗ อ.อนุรัตน์ อนันทนาธร ๑ พ.ย. ๔๙  

๑๘ อ.โอฬาร ถ่ินบางเตียว ๑ ธ.ค. ๔๖  

๑๙ ผศ.ว่าที่เรือตร ีดร.เอกวิทย์ มณีธร ๑ มี.ค. ๔๖  

๒๐ รศ.ชนะ ประณมศร ี ๑ ต.ค. ๕๒  

๒๑ ดร.ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต ์ ๑ ต.ค. ๕๓ ๐.๕ คน 

๒๒ อ.วิภา  เฟื่องฟูด ารงชัย ๑ ต.ค. ๕๓ ๐.๕ คน 

๒๓ ดร.ประเสริฐ  พัฒนผลไพบูลย ์ ๑ ต.ค. ๕๓ ๐.๕ คน 

๒๔ อ.จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์  ๑ พ.ย. ๕๒  

๒๕ อ.เจนวิทย์ นวลแสง ๑๖ พ.ย. ๔๗  

๒๖ อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ๒๐ ต.ค. ๕๑  

๒๗ อ.ชมเพลิน ภุชฌงค ์ ๑ พ.ย. ๕๒  

๒๘ ดร.ณัชชา คุณาทัพพ ์ ๒๓ มี.ค. ๕๓  

๒๙ อ.ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช ๒๐ ต.ค. ๕๑  

๓๐ อ.ภัทรมน สาตรักษ์  ๑ มิ.ย. ๕๒  

๓๑ อ.ภารด ีปลื้มโกศล  ๑ มิ.ย. ๕๒  

๓๒ อ.รัชนี แตงอ่อน ๑ พ.ย. ๔๙ - ลาเรียน ต.ค. ๕๓ 

๓๓ อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล ๓ ต.ค. ๔๘  

๓๔ อ.ภาสวรรณ ณ นคร  ๑ พ.ย. ๕๒  

๓๕ อ.คณิน  วงศ์ใหญ่ ๑ ธ.ค. ๕๒  

๓๖ อ.จงรักษ์ เมธาวรกุล  ๑ ธ.ค. ๕๒  

๓๗ อ.จิดาภา พรยิ่ง  ๑ ธ.ค. ๕๒  

๓๘ อ.จันทนี นาคเจริญวาร ี ๑ มิ.ย. ๕๓  

๓๙ อ.จุฑามาศ พรหมอินทร์  ๑ ธ.ค. ๕๒  

๔๐ อ.ปิยะพร วงศ์เบี้ยสัจจ ์ ๑ ธ.ค. ๕๒  

๔๑ อ.ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ  ๑ ธ.ค. ๕๒  

๔๒ อ.วชิราภรณ์ พวงจินดา ๑ มิ.ย. ๕๓  
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๔๓ อ.วัลภ์ วิเศษสุวรรณ ์ ๑ มิ.ย. ๕๓  

 ส านักงานคณบดี (๑๘ คน)   

๑ น.ส.กนกทิพย์  เรียบเรียง ๑ เม.ย. ๔๘  

๒ น.ส.กุลญาดา  สุมารส ๑ พ.ย. ๔๘  

๓ นางกันตา  ปานสวัสดิ ์ ๕ ต.ค. ๕๒  

๔ นางจุฑามาศ  ชูสุวรรณ ๑ ก.ย. ๔๖  

๕ นายดุสิต  รัฐศีล ๑ ก.ค. ๕๑  

๖ นางนุชจรินทร์  วรรณพงษ์ ๑ พ.ย. ๔๘  

๗ นางศญาพัฒน์  กิตติสารวัณโณ   ๑ ก.ค. ๔๖  

๘ น.ส.วาสนา  จิรมงคลเลิศ   ๑ พ.ย. ๔๕  

๙ น.ส.สิริลักษณ์  รัตน์วิทยากรณ์ ๑ พ.ค. ๕๒  

๑๐ น.ส.สุทธาทิพย์  จับใจเหมาะ   ๑ เม.ย. ๕๒  

๑๑ นางอรพร  สดใส   ๒๙ มี.ค. ๓๓  

๑๒ น.ส.มณีรัตน์  ข่ายพิลาป ๑๕ ก.พ. ๕๓  
๑๓ นายสุพัชชัย  โรจนศิริพงษ์ ๑ มิ.ย. ๕๓  
๑๔ น.ส.ส ารวย  ทวีสุข ๑ มิ.ย. ๕๓  
๑๕ น.ส.เมทินา  อุทารส ๑ มิ.ย. ๕๓  
๑๖ นายวรวิทย์  ภาคะ ๑ มิ.ย. ๕๓  

๑๗ นายรักพงษ์  แสงสว่าง ๑ ก.พ. ๕๔  

๑๘ น.ส.ปริยาภัทร  กันกา ๙ ก.พ. ๕๔  

 พนักงานสัญญาจ้าง ***   
๑ น.ส.ปณิตา  แฉ่งสงวน    
๒ น.ส.ปนัดดา  แฉ่งสงวน    
๓ นายพงศกร  เอมเขียน    
๔ น.ส.พัชรา  เหล่าพูลทรัพย์   
๕ น.ส.อิสริยา  ศรีกลัด   
๖ น.ส.ธารทิพย์  ภวะวิภาต   
๗ น.ส.พรทิพย์  อินทะโก   
๘ น.ส.ศุทธินี  คล้ายสมบูรณ์   
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๙ นายณัฐกฤตย์ แจงกลาง   
๑๐ น.ส.เจนจิรา  ไตรสารศร ี   
๑๑ น.ส.ลักษณารีย์  สุริศร   
๑๒ น.ส.สาวิตร ี แนบถนอม   
๑๓ นายภูรินทร์  สุรเกียรติ   
๑๔ น.ส.นิภา  อิศรานันท์   
๑๕ น.ส.ปาริฉัตร  ปูองโล่ห์   
๑๖ นายธีรวัฒน์  สุขไทยสงค์   
๑๗ นายธัช  ขันธประสิทธิ์   
๑๘ นายสมถวิล  สวาสนา   

    
หมายเหตุ   
*** ไม่นับเป็นจ านวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔) 
อ.กรทิพย์ ศรีเรืองเมตตา  ลาออก ๒๖ ก.พ. ๕๓ 
อ.ภัสวรรณ อุชุพงศกร  ลาออก ๔ พ.ค. ๕๓ 
ผศ.ดร.ชัยยนต ์ประดิษฐศิลป ์โอน ๑ พ.ย. ๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีเวลาอยู่ที่คณะฯ ๕ เดือน จึงไมน่ับเปน็ ๑ คน 
ดร.จักรี ไชยพินิจ  ๔ ม.ค. ๕๔ – ท างาน ๕ ดือน 
ดร.สุภาณี นวกุล  ๑ เม.ย. ๕๔ – ท างาน ๒ เดือน 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 

 
งบประมาณ ๒๕๕๓  
 งบประมาณแผ่นดิน          ๔,๘๐๐,๐๐๐  บาท 
 งบประมาณเงินรายได้     ๘๐,๒๘๔,๗๐๐  บาท 
 รวมทั้งสิ้น                   ๘๕,๐๘๔,๗๐๐  บาท 
 

แผนที่ทางยุทธศาสตร์ของส่วนงาน (Strategy Map)  
 ตามเอกสารแนบ 
 

หลักสูตร บางแสน อ่ืน ๆ 
หลักสูตรปริญญาตรี 
๑.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    
๒.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
     - สาขาการบริหารทั่วไป 

 
 

โรงเรียนเทคโนโลยี 
ไออาร์พีซี ๓.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 

     - สาขาการบริหารทั่วไป 
 

๔.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
     - สาขาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเฉพาะกิจโครงการ 
ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

 

 

๕.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต    
๖.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)   
หลักสูตรปริญญาโท 
๗.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
     - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 

 
 

๘.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
     - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง 
       (หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ) 

  
กรุงเทพมหานคร 

๙.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
     - สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

 
 

๑๐.  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มี ๒ กลุ่มวิชา คือ 
     - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
     - กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา 

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก 
๑๑.  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบีัณฑิต  
      - สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (บทสรุปผู้บริหาร) 
 จุดเด่น 
    ๑.  คณะ ฯ มีการด าเนินการและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพได้อย่างครบถ้วน  
มีการให้ความรู้แก่นิสิต และน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๒.  มีการด าเนินนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี ที่เข้มแข็ง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึง 
ความร่วมมือกับทุกฝุาย 
    ๓.  มีกระบวนการภายใน (Internal Process) ในระดับดีมาก อันเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้น า 
คณาจารย์ และบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน 
     จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑.  ควรเร่งจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มจ านวนคุณวุฒิ และต าแหน่ง 
ทางวิชาการของคณาจารย์ให้สูงขึ้น 
      ส าหรับการปรับปรุงงานด้านแผนพัฒนาบุคลากร คณะฯ ได้ติดตามการด าเนินงานด้านการพัฒนา 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
    ๒.  จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งเร่งหากลยุทธ์ในการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ให้มากขึ้น 
     ส าหรับการปรับปรุงงานด้านแผนการด าเนินงานด้านการวิจัย คณะ ฯ ได้ติดตามการด าเนินงาน 
ด้านการวิจัย เพ่ือจัดท าแผนการวิจัย และติดตามการด าเนินงานด้านการวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ  
    ๓.  ควรน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม  
เพ่ือสะท้อนให้เห็นการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
      ส าหรับการปรับปรุงงานด้านแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะ ฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ทางการเงิน 
และงบประมาณ เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และติดตามการด าเนินงานด้านการเงินอย่างสม่ าเสมอ 
    ๔.  ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู้ของคณะ ฯ 
      ส าหรับการปรับปรุงงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู้ คณะ ฯ ได้ด าเนินงาน 
ด้านการบริหารความเสี่ยง และติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศ เพื่อจัดท าแผน  
และติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา 
    ๑.  การพัฒนาปัจจัยน าเข้าท่ียังไม่ได้คุณภาพ อันได้แก่ การเพิ่มจ านวนคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
ของคณาจารย์ และเร่งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
 คณะ ฯ สนับสนุนให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ จ านวน ๓ คน 
    ๒.  การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการแสวงหา 
ทุนวิจัยจากภายนอกให้มากข้ึน 
      หน่วยงานส่งเสริมการวิจัยของคณะ ฯ ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาติ และเผยแพร่แหล่งทุนวิจัยภายนอก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมในคณะ ฯ  
ได้รับทราบ ทั้งนี้คณะ ฯ ได้จัดท าวารสารเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
และนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้คณาจารย์ยังได้แสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก โดยได้รับทุนในการท าวิจัยใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นเงินจ านวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท 
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    ๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ โดยน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบ ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ส าหรับการพัฒนางานด้านการเงินและงบประมาณ คณะ ฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ
งบประมาณ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสู่การปฏิบัติ และติดตามการด าเนินงานด้านการเงินอย่างเป็นระบบ  
    ๔.  พัฒนาการเรียนรู้และฐานความรู้ของคณาจารย์และบุคลากรโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ 
ในการด าเนินการ 
       การพัฒนาการเรียนรู้และฐานความรู้ของคณาจารย์และบุคลากร คณะ ฯ ได้ด าเนินงานด้านการจัดการ 
ความรู้และสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงานด้านการพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพ่ือให้ 
เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
      การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น มีการติดตามการด าเนินงานจาก
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ ฯ ภายใต้การก ากับของยุทธศาสตร์  
และคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 ๑.  การเขียนเอกสารรายงานการประเมินตนเองที่ให้คณะกรรมการตรวจประเมิน ยังใช้รูปแบบเก่า  
ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้ว ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขให้เป็น 
รูปแบบปัจจุบันด้วย 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะ ฯ ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ (สกอ.) และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
(สมศ.) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ตามที่มหาวิทยลัยบูรพาก าหนด 

 ๒.  การจัดท าเอกสาร หลักฐานประกอบในแต่ละองค์ประกอบ ผู้รับผิดชอบยังมีความเข้าใจ 
คลาดเคลื่อน และขาดการสื่อสารกับคณาจารย์และบุคลากรในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ  
ซึ่งยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน  
 คณะ ฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้าส านักงานคณบดี  
หัวหน้างาน และบุคลากรทุกคน ในการจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบในแต่ละองค์ประกอบให้ถูกต้อง  
เหมาะสมตามความรับผิดชอบที่มอบหมายในแต่ละตัวบ่งชี้  

 ๓.  ควรจัดการฝึกอบรมและการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร และคณาจารย์เกี่ยวกับการ 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น 
 คณะ ฯ ส่งผู้บริหารและบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สกอ. และ สมศ.) และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง กับมหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่าย ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
การด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในรูปแบบคณะกรรมการมีดังนี้ 
 

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

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



 

อรพร : D/SAR ปี 2553  หน้า ๑๕ 

 

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

๔ คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๔๖/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒    

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

๖ คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่ง
ที ่๐๐๔๘/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

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

๘ คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  
ค าสั่งที่ ๐๐๕๒/๒๕๕๒ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

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

๑๐ คณะกรรมการฝุายบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๖๕/๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๑ คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ค าสั่งที่ ๐๐๗๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

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

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

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

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

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

๑๗ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๑๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ 

๑๘ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๓๙/๒๕๕๔ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ 

๑๙ คณะกรรมการบริหารวิชาการ วิจัย และบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๔๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ 

๒๐ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ค าสั่งที่ ๐๐๓๗/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
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ตาราง ส 1 ผลการการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ

ประเภทสถาบนั กลุ่ม ก วทิยาลัยชุมชน

กลุ่ม ข สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี

กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง

ค 1 สถาบนัที่เน้นระดับบณัฑติศึกษา

ค 2 สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี

 กลุ่ม ง สถาบนัที่เน้นการวจิัยขั้นสงูและผลิตบณัฑติระดับบณัฑติศึกษา

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

8

8 ข้อ

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.1 4

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.2

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 17

4

4 1 2 3 4

X

X

7

7 ข้อ

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4

ระบบการพัฒนา

คณาจารยแ์ละบคุลากร

สายสนับสนุน

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ

5

X 5
0.80

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 

อาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวชิาการ

ร้อยละ 30.00
100.00

41.5 30

4.82

2.21
60

11.00

4

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1

ระบบและกลไก

การพัฒนาและ

บริหารหลักสตูร

ด าเนินการ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่

26.51 X 5
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 

อาจารย์ประจ าที่มี

คุณวฒิุปริญญาเอก

ร้อยละ 3.00
100.00

ข้อ


ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 

กระบวนการพัฒนา

แผน

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ

5

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนนิงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนการ

ประเมิน

(ตามเกณฑ ์สกอ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

2.00


41.5
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ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนนิงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนการ

ประเมิน

(ตามเกณฑ ์สกอ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

6

6 ข้อ 1 2 3 4 5 6

5

5 ข้อ 1 2 3 4 5

5

5 ข้อ

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 14

5

4

4

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 4

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 2

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 3

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 1

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8

ระดับความส าเรจ็

ของการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม

ที่จัดให้กบันักศึกษา

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ



ตัวบ่งช้ีที่ 2.7

ระบบและกลไกการ

 พัฒนาสมัฤทธผิล

การเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่



ตัวบ่งช้ีที่ 2.6

ระบบและกลไก

การจัดการเรียน

การสอน

ด าเนินการ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่



ตัวบ่งช้ีที่ 2.5

ห้องสมุด อุปกรณ์

การศึกษาและสภาพ

 แวดล้อมการเรียนรู้

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยับรูพา

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนนิงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนการ

ประเมิน

(ตามเกณฑ ์สกอ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

7

7 ข้อ

6

5 ข้อ

7

6 ข้อ

6

5

5

ข้อและเป็นไป

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 7

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 5

1.03
บาทต่อคน 39.5 บาทต่อคน

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3

เงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองาน

สร้างสรรค์ต่อ

จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย

50,000.00 610,000.00 15,443.04


ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 6

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2

ระบบและกลไก

การจัดการความรู้

จากงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ

5

5

5

มีการด าเนินการครบ ข้อ

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1

ระบบและกลไก

การพัฒนางานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์

ด าเนินการ มีการด าเนินการครบ ข้อ



ตัวบ่งช้ีที่ 3.2

ระบบและกลไก

การส่งเสริม

กจิกรรมนักศึกษา

ด าเนินการ

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1

ระบบและกลไกการให้

 ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ



ตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม
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ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนนิงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนการ

ประเมิน

(ตามเกณฑ ์สกอ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

5

4 ข้อ

5

4 ข้อ

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 8

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 9

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18.1

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18.2

5

5 ข้อ 1 2 3 4 5

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 10

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 11

7

7 ข้อ

5

5 ข้อ

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3

ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร

และการตัดสนิใจ

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2

การพัฒนาสถาบนั

สู่สถาบนัเรียนรู้

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ



5

5

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1

ภาวะผู้น าของสภา

สถาบนัและผู้บริหาร

 ทุกระดับของสถาบนั

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ



ตัวบ่งช้ีที่ 6.1

ระบบและกลไก

การท านุบ ารงุ

ศิลปะและ

วฒันธรรม

ด าเนินการ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่

5

5

5

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2

กระบวนการ

บริการทางวชิาการ

ให้เกดิประโยชน์

ต่อสงัคม

ด าเนินการ มีการด าเนินการครบ ข้อ

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1

ระบบและกลไก

การบริการทาง

วชิาการแก่สงัคม

ด าเนินการ มีการด าเนินการครบ ข้อ



Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยับรูพา

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนนิงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนการ

ประเมิน

(ตามเกณฑ ์สกอ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

6

6 ข้อ

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 12

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 13

7

7 ข้อ

9

9 ข้อ

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15
4.34

บรรลุ 18 ข้อ

ไม่บรรลุ 3 ข้อ

1
 ให้ระบเุป็นตัวเลขที่สอดคล้องกบัเกณฑท์ี่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งช้ีน้ันๆ เช่น ระบเุป็นค่าร้อยละ หรือ

   ระบเุป็นสดัส่วน หรือระบเุป็นคะแนน หรือระบเุป็นจ านวน หรือระบเุป็นข้อ

น าคะแนนที่ไดจ้ากค่าเฉลี่ยคะแนน

23 ตวับ่งช้ีของ สกอ. มาบนัทึกไว้

5

5

รวม 9 

องคป์ระกอบ
4.34

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1

ระบบและกลไก

การประกนั

คุณภาพการศึกษา

ภายใน

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ

5

ข้อ



ข้อ



ตัวบ่งช้ีที่ 8.1

ระบบและกลไกการ 

เงินและงบประมาณ

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4

ระบบบริหารความ

เสี่ยง

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 2. ผลการประเมนิตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่1 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่2 1.51 4.25 5.00 3.57 การด าเนนิงานระดับดี

องคป์ระกอบที ่3 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่4 1.03 5.00 3.68 การด าเนนิงานระดับดี

องคป์ระกอบที ่5 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่6 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่7 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่8 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่9 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุองคป์ระกอบ
1.35 4.82 5.00 4.34 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

องคป์ระกอบ หมายเหตุ

I P O รวม

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 2. ผลการประเมนิตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ (สกอ. + สมศ.)

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่1 - 5.00 4.00 4.50 การด าเนนิงานระดับดี

องคป์ระกอบที ่2 1.51 4.25 5.00 3.57 การด าเนนิงานระดับดี

องคป์ระกอบที ่3 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่4 1.03 5.00 3.68 การด าเนนิงานระดับดี

องคป์ระกอบที ่5 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่6 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่7 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่8 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่9 - 5.00 4.34 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุองคป์ระกอบ
1.35 4.82 4.50 4.32 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

องคป์ระกอบ

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

หมายเหตุ

I P O รวม

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 2. ผลการประเมนิตนเองตามองคป์ระกอบคณุภาพ (สกอ. + สมศ. + ตัวบง่ชีพ้เิศษ)

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่1 - 5.00 4.00 4.67 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่2 1.51 4.25 5.00 3.57 การด าเนนิงานระดับดี

องคป์ระกอบที ่3 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่4 1.03 5.00 3.68 การด าเนนิงานระดับดี

องคป์ระกอบที ่5 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่6 -

องคป์ระกอบที ่7 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

องคป์ระกอบที ่8 - -

องคป์ระกอบที ่9 - 4.34 ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุองคป์ระกอบ
1.35 4.83 4.50 4.35 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

องคป์ระกอบ

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

หมายเหตุ

I P O รวม

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 3. ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการอดุมศกึษา

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง   กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

มาตรฐานที ่1 - - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

มาตรฐานที ่2

     มาตรฐานที ่2 ก - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

     มาตรฐานที ่2 ข 1.35 4.67 3.84 การด าเนนิงานระดับดี ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

มาตรฐานที ่3 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุมาตรฐาน
1.35 4.82 5.00 4.34 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

มาตรฐานอดุมศกึษา

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

หมายเหตุ

I P O รวม

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 3. ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการอดุมศกึษา (สกอ. + สมศ.)

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง   กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

มาตรฐานที ่1 - - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

มาตรฐานที ่2

     มาตรฐานที ่2 ก - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

     มาตรฐานที ่2 ข 1.35 4.67 4.00 3.85 การด าเนนิงานระดับดี ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

มาตรฐานที ่3 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุมาตรฐาน
1.35 4.82 4.50 4.32 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

มาตรฐานอดุมศกึษา

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

หมายเหตุ

I P O รวม

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 3. ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการอดุมศกึษา (สกอ. + สมศ. + ตัวบง่ชีพ้เิศษ)

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง   กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

มาตรฐานที ่1 - - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

มาตรฐานที ่2

     มาตรฐานที ่2 ก - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

     มาตรฐานที ่2 ข 1.35 4.67 4.00 3.85 การด าเนนิงานระดับดี ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

มาตรฐานที ่3 - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุมาตรฐาน
1.35 4.83 4.50 4.35 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

มาตรฐานอดุมศกึษา

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

หมายเหตุ

I P O รวม

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 4. ผลการประเมนิตนเองตามมมุมองดา้นการบรหิารจัดการ

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง   กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

ดา้นนักศกึษาและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
- 4.67 5.00 4.71 การด าเนนิงานระดับดมีาก

ดา้นกระบวนการภายใน 4.88 4.88 การด าเนนิงานระดับดมีาก ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

ดา้นการเงนิ 1.03 5.00 - 3.02 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

ดา้นบคุลากรการเรยีนรู ้

และนวัตกรรม
1.51 5.00 3.25 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุมมุมอง
1.35 4.82 5.00 4.34 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

มมุมอง

ดา้นการบรหิารจัดการ

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

หมายเหตุ

I P O รวม

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E=mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 4. ผลการประเมนิตนเองตามมมุมองดา้นการบรหิารจัดการ (สกอ. + สมศ.)

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง   กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

ดา้นนักศกึษาและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
- 4.67 5.00 4.71 การด าเนนิงานระดับดมีาก

ดา้นกระบวนการภายใน 4.88 4.00 4.78 การด าเนนิงานระดับดมีาก ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

ดา้นการเงนิ 1.03 5.00 - 3.02 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

ดา้นบคุลากรการเรยีนรู ้

และนวัตกรรม
1.51 5.00 3.25 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุมมุมอง
1.35 4.82 4.50 4.32 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

มมุมอง

ดา้นการบรหิารจัดการ

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

หมายเหตุ

I P O รวม

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E=mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 4. ผลการประเมนิตนเองตามมมุมองดา้นการบรหิารจัดการ (สกอ. + สมศ. + ตัวบง่ชีพ้เิศษ)

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง   กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

ดา้นนักศกึษาและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
- 4.67 5.00 4.71 การด าเนนิงานระดับดมีาก

ดา้นกระบวนการภายใน 4.89 4.00 4.80 การด าเนนิงานระดับดมีาก ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

ดา้นการเงนิ 1.03 5.00 - 3.02 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

ดา้นบคุลากรการเรยีนรู ้

และนวัตกรรม
1.51 5.00 3.25 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุมมุมอง
1.35 4.83 4.50 4.35 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

มมุมอง

ดา้นการบรหิารจัดการ

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

หมายเหตุ

I P O รวม

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E=mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 5. ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานสถาบันอดุมศกึษา

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง   กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (1) ดา้นกายภาพ

   (2) ดา้นวชิาการ 1.51 4.33 3.20 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   (3) ดา้นการเงนิ - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (4) ดา้นการบรหิารจัดการ - 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

เฉลีย่รวมมาตรฐานที ่1 1.51 4.78 4.18 การด าเนนิงานระดับดี

   (1) ดา้นการผลติบัณฑติ - 4.67 5.00 4.75 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (2) ดา้นการวจัิย 1.03 5.00 3.68 การด าเนนิงานระดับดี

   (3) ดา้นการใหบ้รกิาร

        ทางวชิาการแกส่งัคม
- 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (4) ดา้นการท านุบ ารงุ

        ศลิปะและวัฒนธรรม
- 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

เฉลีย่รวมมาตรฐานที ่2 1.03 4.88 5.00 4.50 การด าเนนิงานระดับดมีาก

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุมาตรฐาน
1.35 4.82 5.00 4.34 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

หมายเหตุ

I P O รวม

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพรอ้มในการจัดการศกึษา

2. มาตรฐานดา้นการด าเนนิการตามภารกจิของสถาบันอดุมศกึษา

มาตรฐาน

สถาบันอดุมศกึษา

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 5. ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานสถาบันอดุมศกึษา (สกอ. + สมศ.)

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง   กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (1) ดา้นกายภาพ

   (2) ดา้นวชิาการ 1.51 4.33 3.20 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   (3) ดา้นการเงนิ - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (4) ดา้นการบรหิารจัดการ - 5.00 4.00 4.83 การด าเนนิงานระดับดมีาก ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

เฉลีย่รวมมาตรฐานที ่1 1.51 4.78 4.00 4.17 การด าเนนิงานระดับดี

   (1) ดา้นการผลติบัณฑติ - 4.67 5.00 4.75 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (2) ดา้นการวจัิย 1.03 5.00 3.68 การด าเนนิงานระดับดี

   (3) ดา้นการใหบ้รกิาร

        ทางวชิาการแกส่งัคม
- 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (4) ดา้นการท านุบ ารงุ

        ศลิปะและวัฒนธรรม
- 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

เฉลีย่รวมมาตรฐานที ่2 1.03 4.88 5.00 4.50 การด าเนนิงานระดับดมีาก

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุมาตรฐาน
1.35 4.82 4.50 4.32 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

O รวม

หมายเหตุ

I P

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพรอ้มในการจัดการศกึษา

2. มาตรฐานดา้นการด าเนนิการตามภารกจิของสถาบันอดุมศกึษา

มาตรฐาน

สถาบันอดุมศกึษา

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ส 5. ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานสถาบันอดุมศกึษา (สกอ. + สมศ. + ตัวบง่ชีพ้เิศษ)

ประเภทสถาบัน กลุม่ ก วทิยาลัยชมุชน      กลุม่ ข สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง   กลุม่ ง สถาบันทีเ่นน้การวจัิยขัน้สงูและผลติบัณฑติระดับบัณฑติศกึษา

      ค 1 สถาบันทีเ่นน้ระดับบัณฑติศกึษา               โดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก

      ค 2 สถาบันทีเ่นน้ระดับปรญิญาตรี

ผลการประเมนิ

   0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุเรง่ดว่น

   1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   3.51 - 4.00 การด าเนนิงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (1) ดา้นกายภาพ

   (2) ดา้นวชิาการ 1.51 4.33 3.20 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

   (3) ดา้นการเงนิ - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (4) ดา้นการบรหิารจัดการ - 5.00 4.00 4.86 การด าเนนิงานระดับดมีาก ไมน่ าตัวบง่ชี ้สมศ.ที ่15 มาค านวณ

เฉลีย่รวมมาตรฐานที ่1 1.51 4.80 4.00 4.23 การด าเนนิงานระดับดี

   (1) ดา้นการผลติบัณฑติ - 4.67 5.00 4.75 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (2) ดา้นการวจัิย 1.03 5.00 3.68 การด าเนนิงานระดับดี

   (3) ดา้นการใหบ้รกิาร

        ทางวชิาการแกส่งัคม
- 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

   (4) ดา้นการท านุบ ารงุ

        ศลิปะและวัฒนธรรม
- 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก

เฉลีย่รวมมาตรฐานที ่2 1.03 4.88 5.00 4.50 การด าเนนิงานระดับดมีาก

เฉลีย่รวมทกุตัวบง่ชี้

ของทกุมาตรฐาน
1.35 4.83 4.50 4.35 การด าเนนิงานระดับดี

ผลการประเมนิ

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้ง

ปรับปรงุ

เรง่ดว่น

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดมีาก

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพรอ้มในการจัดการศกึษา

หมายเหตุ

I P O รวม

2. มาตรฐานดา้นการด าเนนิการตามภารกจิของสถาบันอดุมศกึษา

มาตรฐาน

สถาบันอดุมศกึษา

คะแนนการประเมนิเฉลีย่

Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com



อรพร:D/SAR ปี 2553 หน้า ๒๖ 

 

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 
 

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ :    กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 ๑.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – 
๒๕๕๔)  

๒.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
๓.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕.  มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ 
๖.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
๗.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
๘.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๘ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – 

๒๕๕๗ และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ๑.๑-๐๑ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ฯ ตามโครงการ
สัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๑.๑ – ๐๑ 
๑.๑ – ๐๒ 
๑.๑ – ๐๓ 
๑.๑ – ๐๔ 



อรพร:D/SAR ปี 2553 หน้า ๒๗ 

 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒ 
ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี ๑.๑-๐๒ และได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ ก.ย. 
๒๕๕๒ ๑.๑-๐๓ โดยแผนยุทธศาสตร์นี้เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ๑.๑-๐๑ ตลอดจนสอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐาน
สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและ 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ตามมหาวิทยาลัย ฯ คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยพิจารณาตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)  
๑.๑-๐๔ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐  
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) ๑.๑-๐๕ ควบคู่กันไปเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนของคณะ ฯ โดยอ้างอิงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑.๑-๐๖ 
   ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ประชาคมรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
และภัยคุกคามเพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ที่ถูกก าหนด
ขึ้นนี้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล  

๑.๑ – ๐๕ 
๑.๑ – ๐๖ 

 



อรพร:D/SAR ปี 2553 หน้า ๒๘ 

 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๒ คณะ ฯ ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ระดับคณะ ฯ ไปสู่ทุก

หน่วยงาน โดยคณบดีได้ชี้แจงและท าความเข้าใจให้บุคลากรได้รับทราบ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์อย่างเชื่อมโยงกัน 
ในการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๘-๒๐ มี.ค. ๒๕๕๓ 
โรงแรมระยองรีสอร์ท ๑.๑-๐๗ และโครงการสัมมนาอาจารย์เพื่อก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานและการพัฒนา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 
๑๘-๒๐ ต.ค. ๒๕๕๓ จ.นครนายก ๑.๑-๐๘   

๑.๑ – ๐๗ 
๑.๑ – ๐๘ 

ข้อ ๓ คณะ ฯ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ า 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)  
ซ่ึงด าเนนิการในโครงการการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 
โดยที่ประชุมได้ด าเนินการดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ SWOT ของคณะ ฯ  
๒. ศึกษาแผนพัฒนาระยะยาวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓. วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับแผนที่เกี่ยวข้อง 
๔. จัดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ  
๕. วางแผนกลยุทธ์ที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ 
๖. ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์ 
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบความส าเร็จในการด าเนินการ 

ตามแผนกลยุทธ์ 
๘. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนกลยุทธ์ 
   และคณะ ฯ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นประจ าทุกปีให้ครบ ๔  
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด ๑.๑-๐๑ 

๑.๑ – ๐๑ 

ข้อ ๔ คณะ ฯ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๑.๑-๐๑ ในโครงการสัมมนา
บุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒  
ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 
 

๑.๑ – ๐๑ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๕ คณะ ฯ มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๓ มีจ านวน ๕๖ 

โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้ด าเนินการครบทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งปรากฏในเล่มแผนยุทธศาสตร์ ๑.๑-๐๑ ดังรายชื่อโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ๑.๑-๐๙  

๑.๑ – ๐๑ 
๑.๑ – ๐๙ 

ข้อ ๖ คณะ ฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อคณบดีเพ่ือ
พิจารณา ตามบันทึกข้อความ วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๓ และบันทึกข้อความ
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสที่ ๑-๒ และ ๑-๔ ตามล าดับ ๑.๑-๑๐ 

๑.๑ – ๑๐ 

ข้อ ๗ คณะ ฯ ไดป้ระเมินผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยทุธ์ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง และรายงานผลต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ เพื่อพิจารณา ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะ ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที ่๑๙ ต.ค. ๒๕๕๓ ๑.๑-๑๑ 

๑.๑ – ๑๑ 

ข้อ ๘ คณะ ฯ ได้มอบให้งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน น าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๓ ๑.๑-๑๑ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ ๑.๑-๑๒  

๑.๑ – ๑๑ 
๑.๑ – ๑๒ 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนาแผน ๘ ข้อ ๘ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ เล่มแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ๑.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 
๒ โครงการการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒  
ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 

๑.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่  
๗/๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๒  

๑.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 
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ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๔ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – 

๒๕๖๕) 
๑.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

๕ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐  
(พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 

๑.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

๖ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

๗ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและติดตาม 
ผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่ ๑๘-๒๐ มี.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมระยองรีสอร์ท 

๑.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

๘ โครงการสัมมนาอาจารย์เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
และการพัฒนา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่ ๑๘-๒๐ ต.ค. ๒๕๕๓ จ.นครนายก 

๑.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

๙  รายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ 

๑.๑ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

๑๐ ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๖๖๑๒/ - วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๓ 
และบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๖๖๑๒/ - วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๓ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ไตรมาสที่ ๑-๒ และ ๑-๔ 

๑.๑ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

๑๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๓ 

๑.๑ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ 

๑.๑ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

 
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ :    ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
 ๑.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๒.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๓.  ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม ”ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย   
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 (หมายเหตุ: ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘)  

๔.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ 
ข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา 
ทีก่ าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร    

๕.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ 
ข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ ๔ 
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับ 
ให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร    
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

๖.  มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ 
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ค๒) 

๗.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค๑  
และ ง) 

๘.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง) 
 
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ ค๒ และ ง 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการ

ด าเนินการ  
๑ ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการ 
ด าเนินการ  

๒ ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการ 
ด าเนินการ  

๓ ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการ 
ด าเนินการ  

๔ หรือ ๕ ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ

ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ดังนี้ 
๑. หลักสูตรใหม่  
   ๑.๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ มีการเปิดหลักสูตรใหม่ คือ  
- หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๒.๑ – ๐๑ 
๒.๑ – ๐๒ 
๒.๑ – ๐๓ 
๒.๑ – ๐๔ 
๒.๑ – ๐๕ 
๒.๑ – ๐๖ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง เพื่อด าเนินการในการจัดท าร่างหลักสูตร  
ค าสั่งแต่งตั้งที่ ๐๐๖๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๒ ๒.๑ – ๐๑  
ทั้งนี้การเสนอหลักสูตรใหม่ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามระบบ 
ที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด  
   ๑.๒ ภาควิชานิติศาสตร์มีการเปิดหลักสูตรใหม่ คือ  
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือเตรียมการร่างหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต และคณะกรรมการร่างหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ทั้งนี้การเสนอหลักสูตรใหม่ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา 
ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด (อ้างอิง ๒.๑ – ๐๒ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการร่างหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ๒.๑ – ๐๓ ค าสั่งแต่งตั้งแต่งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ๒.๑ – ๐๔ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ 
ของมหาวิทยาลัย ฯ) 
- ส าหรับระบบที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด คือ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และน าเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการอุดมศึกษา
ก าหนด และน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
๒. หลักสูตรปรับปรุง 
   ๒.๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตร ๖ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยาการเพ่ือความม่ันคง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยมีคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ด าเนินการศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ศึกษา
ความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างาน เพื่อให้
ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร และผลการประเมินหลักสูตรประจ าปี  
   นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตร

๒.๑ – ๐๗ 
๒.๑ – ๐๘ 
๒.๑ – ๐๙ 
๒.๑ – ๑๐ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
บัณฑิต  
   ๑.๒ ภาควิชานิติศาสตร์ มีการปรับปรุงหลักสูตร ๒ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ ศึกษาความคิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการ 
ที่รับบัณฑิตเข้าท างานเพ่ือให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 
   นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ทั้งนี้การเสนอหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา 
ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด (อ้างอิง ๒.๑ – ๐๕ คณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ค าสั่งที่  
๐๑๒๖/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๒ ๒.๑ – ๐๖ รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ๒.๑ – ๐๗ รายงานการประชุมภาควิชา
นิติศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์ ๒.๑ – ๐๘ แบบประเมินผล 
การด าเนินงานหลักสูตรที่มีการปรับปรุง ๒.๑ – ๐๙ ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ๒.๑ – ๑๐ ขั้นตอน 
การเสนอหลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย) 
   ทั้งนี้การเสนอหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามระบบ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และน าเสนอ 
ขออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ
อุดมศึกษาก าหนด และน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหากมีการพิจารณาปิดหลักสูตรใด 
จะได้ด าเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ เสนอเรื่อง 
ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ
อุดมศึกษาก าหนด และน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

๒.๑ – ๑๑ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการปิดหลักสูตร 
(อ้างอิง ๒.๑ – ๑๑ แนวปฏิบตัิการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการเปิดสอน ๑๑ หลักสูตร  
ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเฉพาะกิจโครงการความร่วมมือ 
กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง 
(หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(ภาคบัณฑิต) พ.ศ. ๒๕๔๙ และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งทุกหลักสูตรดังกล่าวได้มีการด าเนินงานโดยมีระบบ
การศึกษา การคิดหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ก าหนดการลงทะเบียน ระยะเวลาส าเร็จ
การศึกษา เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และยังได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ฯ ตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการเรียนการสอน  
   ส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารงานทั่วไป 
(ปรับปรุงใหม่) ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การ
ประเมินกลางทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม
ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน (อ้างอิง ๒.๑ – ๑๑ หลักสูตร 
ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้รับการรับรองจาก 

๒.๑ – ๑๑ 
๒.๑ – ๑๒ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง อันได้แก่ ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแล้ว ส่วนหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (๔ ปี) ได้รับการรับรองจากส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา และอยู่ระหว่างการด าเนินการขอรับรองจาก 
สภาทนายความ เนื่องจากหลักเกณฑ์การขอรับรองประการหนึ่ง คือ  
มีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรก่อน (อ้างอิง ๒.๑ – ๑๒ บันทึกรับรองจาก
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ)  

ข้อ ๔ คณะ ฯ มีกลไกก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยภาควิชา 
แต่ละภาควิชาฯ ได้ติดตามการด าเนินงานด้านวิชาการ นอกจากนี้ 
คณะ ฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการ
ด าเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรเพียงใด ส าหรับ
หลักสูตรใหม่ คือ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ยังมิได้จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตรเนื่องจาก 
เปิดสอนตามหลักสูตรในภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๓ จึงยังด าเนินการ
ตามหลักสูตรไม่ครบปีการศึกษา 
   อย่างไรก็ตามภาควิชานิติศาสตร์ได้ก าหนดระบบการรายงานผล 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดแต่ละหลักสูตร โดยให้คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุง
หรือพัฒนาเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา ฯ และภาควิชารัฐศาสตร์ได้ก าหนด
ระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดแต่ละหลักสูตร 
โดยให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน
และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา (อ้างอิง 
๒.๑ – ๑๓ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์และภาควิชารัฐศาสตร์ 
๒.๑ – ๑๔ ผลการประเมินหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  

๒.๑ – ๑๓ 
๒.๑ – ๑๔ 

 

ข้อ ๕ ยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อ ๖ (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ค๒)  
ข้อ ๗ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อ ๘ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

๕ ข้อ ๔ ข้อ ๔  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง ค าสั่งที่ ๐๐๖๔/
๒๕๕๒ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๒  

๒.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือเตรียมการ 
ร่างหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ค าสั่งที่ ๐๑๓๔/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๒ 
 

๒.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๓ ค าสั่งที่ ๐๐๒๐/๒๕๕๓ คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๓ 

๒.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๔ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัย ฯ ๒.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๕ ค าสั่งที่ ๐๑๒๖/๒๕๕๒ คณะกรรมการด าเนินการพัฒนา

หรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๒ 

๒.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ๒.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๗ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ และภาควิชา

รัฐศาสตร์ 
๒.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๘ แบบประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรที่มีการปรับปรุง ๒.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๙ ค าสั่งที่ ๐๐๑๒/๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือ

วิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๒ 

๒.๑ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๐ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย ฯ ๒.๑ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๑๑ แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒.๑ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๒ บันทึกรับรองจากส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ 

๒.๑ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๓ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์และภาควิชา ๒.๑ – ๑๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
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ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
รัฐศาสตร์ 

๑๔ ผลการประเมินหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒.๑ – ๑๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ :    อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้ 
 ๑)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ หรือ 
  ๒)  แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ง 

๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป หรือ 

๒) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๒ ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ : 

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 
หรือ 
 ๑.  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
= ร้อยละของอาจารย์ประจ าปีที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
 ๒.  แปลงการค่าเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ได้สรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ 
เพ่ือด าเนินการคิดค านวณตามเกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ง ได้ดังนี้ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

x ๑๐๐ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ x ๕ 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

x ๕ 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ 
 

ที ่ รายช่ือ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑ ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ๑ - 
๒ ดร.โชติสา ขาวสนิท ๑ ๑ 
๓ ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์ - ๑ มิย ๕๒  

(๑๑ เดือน) 
๑ ๑ 

๔ ผศ.ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค ๑ ๑ 
๕ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ๑ ๑ 
๖ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ๑ ๑ 
๗ รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ ๑ ๑ 
๘ ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร ๑ ๑ 
๙ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง -๓ สค ๕๒  

(๑๐ เดือน) 
๑ ๑ 

๑๐ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล  
- ๑๑ สค ๕๒ (๑๐ เดือน) 

๑ ๑ 

๑๑ ดร.ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต์ - ๐.๕ 
๑๒ ดร.ประเสริฐ  พัฒนผลไพบูลย์ - ๐.๕ 
๑๓ ดร.ณัชชา  คุณาทัพพ์ - ๑ 

 รวมอาจารย์ที่มีวุฒปริญญเอก ๑๐ ๑๑ 
 จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง 

และลาศึกษาต่อ 
๓๔.๕ ๔๑.๕ 

 
การแทนค่าสูตรค านวณ 
 

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  = ๒๖.๕๑ 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 
คะแนนที่ได้ =  

 
  
 

๑๑ 
๔๑.๕ 

x ๑๐๐ 

๒๖.๕๑ 
 ๖๐ 

x ๕ 
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เมื่อแปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕  
คะแนนที่ได้ = ๒.๒๑ 

 
หรือ 
 ๑.  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าปีที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
 ๒.  จากการค านวณอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
 
                       คะแนนที่ได้ =  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๒  =  ๒๘.๙๙ 
 

 ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๒   
๒๖.๕๑ – ๒๘.๙๙ =  - ๒.๔๘  เนื่องจากค่าคะแนนเป็นลบ จึงไม่คิดคะแนนค่าการเพ่ิมขึ้น 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 

๒.๑๐
คะแนน 

๒.๒๑ ๒.๒๑  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก และ

ต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
และ ๒๕๕๓ 

๒.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ :     อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้ 
  ๑)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ หรือ 
   ๒)  แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
 
 

๑๐ 
๓๔.๕ 

x ๕ 
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เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ง  
๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน  

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป หรือ 
๒) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 

ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =  
 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 คณะ ฯ ได้สรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๒  
และ ๒๕๕๓ เพ่ือด าเนินการคิดค านวณตามเกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ง ได้ดังนี้ 
 
รายช่ืออาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ 
 

ที ่ รายช่ือ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑ รศ.ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ ๑ ๑ 
๒ รศ.ชนะ  ประณมศรี ๑ ๑ 
 รวม อ.ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ๒ ๒ 
 จ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง 

และลาศึกษาต่อ 
๓๔.๕ ๔๑.๕ 

 
การแทนค่าสูตรค านวณ 

 
๑.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =  
 

 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

x ๑๐๐ 

ร้อยละของอารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ x ๕ 

           ๒ 
         ๔๑.๕ 

x ๑๐๐ 
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๒.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

 
คะแนนที่ได้ =  ๐.๘๐ 

 
เมือ่น าข้อมูลเข้าสูตรอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ สูตรที่ ๑ ได้ ๐.๘๐  

ส าหรับสูตรที่ ๒ ไม่มีจ านวนเพ่ิมเติม คณะ ฯ จึงใช้ คะแนน ๐.๘๐ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าที่ด ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๐.๘๐
คะแนน 

๐.๘๐ ๐.๘๐  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ รายชื่ออาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 

และต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบปี
การศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ 

๒.๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ :     ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  

๒.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
๓.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนน าความรู้และทักษะจากการพัฒนา 

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
๕.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
๖.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

สายสนับสนุน 

                ๔.๘๒ 
                 ๓๐ 

x ๕ 



อรพร:D/SAR ปี 2553 หน้า ๔๒ 

 

๗.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 ๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 
เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค

การสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
   ๑. คณะ ฯ มีแผนการบริหารคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดย
อาศัยข้อมูลอัตราก าลังของคณาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่
ต้องการในอนาคตภายใน ๕ ปี 
   ๒. คณะ ฯ มีแผนการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผล และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยอาศัยข้อมูลจาก
การส ารวจความต้องการในการอบรม ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถรวมทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงานการหมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่น ๆ การเข้า
ศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นร่วมกับคณะ ฯ 
   ๓. คณะ ฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ 
การปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ ฯ 
(อ้างอิง ๒.๔ – ๐๑ แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนของคณะ ฯ, ๒.๔ – ๐๒ โครงการอบรมเรื่อง”เทคนิคการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่  
๒๔ พ.ค. ๒๕๕๔) 

๒.๔ – ๐๑ 
๒.๔ – ๐๒ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี้ 
   ๑. คณะ ฯ มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ
ก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อาจารย์หรือบุคลากร
ภายใต้เวลาที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบอัตราอัตราก าลังที่วางแผนไว้ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ ฯ (อ้างอิง ๒.๔ – ๐๓ 
หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ
ก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรของมหาวิทยาลัยและคณะ ฯ)   
   ๒. คณะ ฯ มีการวิเคราะห์งานโดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน 
การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งรวมทั้งความสามารถที่จ าเป็นต่อการ

๒.๔ – ๐๓ 
๒.๔ – ๐๔ 
๒.๔ – ๐๕ 
๒.๔ – ๐๖ 
๒.๔ – ๐๗ 
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ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและ
ทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน ร่วมกับคณะ ฯ (อ้างอิง ๒.๔ – 
๐๔ คู่มือค าอธิบายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งความสามารถท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเส้นทางเดินของต าแหน่งงานของบุคลากร 
ทุกกลุ่ม ๒.๔ – ๐๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๓) 
   ๓. คณะ ฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน มีการ
ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงานของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณ
การเข้า-ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่มและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขและติดตามผลร่วมกับคณะ ฯ (อ้างอิง ๒.๔ – ๐๖ แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะ ฯ ๒.๔ – ๐๗ ผลการวิเคราะห์ปริมาณการเข้า-
ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่มและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข)   
   ๔. คณะ ฯ มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดย
ผู้บริหารของคณะ ฯ  

ข้อ ๓ คณะ ฯ เห็นความส าคัญของการสร้างสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  
และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้
สามารถประชาคมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   ๑. คณะ ฯ สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่
สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน โดยจัดให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส 
ร่วมกับคณะ ฯ ทั้งยังมีการจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคน
อย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน และมีการสร้างบรรยากาศของความสุขใน 
การท างาน โดยมีการริเริ่มด าเนินการจัดท ากองทุนฯสวัสดิการแก่บุคลากร
ทุกคนร่วมกับคณะ ฯ (อ้างอิง ๒.๔ – ๐๘ โครงการด าเนินกิจกรรม ๕ ส 
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ๒.๔ – ๐๙ ร่างโครงการกองทุนสวัสดิการ
บุคลากรคณะ ฯ) 
   ๒. คณะ ฯ มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกับคณะ ฯ เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้
รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ทราบโดยเร็ว ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ ฯ เกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ 
(อ้างอิง ๒.๔ – ๑๐ เว็บไซต์ของคณะ ฯ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/promote/news.php) 
   นอกจากนีย้ังมีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัล
ในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานใน
กระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืน ๆ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

๒.๔ – ๐๘ 
๒.๔ – ๐๙ 
๒.๔ – ๑๐ 
๒.๔ – ๑๑ 
๒.๔ – ๑๒ 
๒.๔ – ๑๓ 
๒.๔ – ๑๔ 
๒.๔ – ๑๕ 
๒.๔ – ๑๖ 
๒.๔ – ๑๗ 
๒.๔ – ๑๘ 

 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/promote/news.php
http://www.polsci-law.buu.ac.th/promote/news.php
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เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว (อ้างอิง ๒.๔ – ๑๑ คู่มือ 
การปฏิบัติงาน) 
   ๓. คณะ ฯ มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยข่าว
ประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ ฯ เกี่ยวกับข่าว
ประกาศเกียรติคุณ และนอกจากนี้ยังน ามาประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย (อ้างอิง ๒.๔ – ๑๒ เว็บไซต์ของคณะ ฯ
http://www.polsci-law.buu.ac.th/news.php?category_id=-๒๐๕) 
   ๔. คณะ ฯ มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เช่น ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ ฯ แต่ละครั้ง ที่ประชุมและคณบดีได้ 
เปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรอ่ืนสามารถเข้าร่วมฟังการประชุมได้ 
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อันน าไปสู่การรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบ
ด้าน และการด าเนินการอย่างโปร่งใส ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและน าไปสู่
การพัฒนางานร่วมกันหรือการประชุมในระดับภาควิชา ฯ ท้ังสองภาควิชา ฯ 
ก็มีการเปิดโอกาสให้คณาจารย์สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม และการยอมรับฟังความคิดเห็น อันน าไปสู่
แนวทางในการพัฒนาภาควิชาและคณะ ฯ เช่น การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์
ของคณะ ฯ ในส่วนของจดหมายเวียน (อ้างอิง ๒.๔ – ๑๓ รายงานการ
ประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นการให้
โอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมีการมีส่วนร่วม ๒.๔ – ๑๔ 
http://www.polsci-law.buu.ac.th/login.php?return_url=/mail.php 
๒.๔ – ๑๕ โครงการสัมมนาอาจารย์เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
และพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาตร์ วันที่ ๑๘ –๒๐ ต.ค. ๒๕๕๓  
จ.นครนายก ๒.๔ – ๑๖ โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ ๕-๖ พ.ค. ๒๕๕๔ สวนนงนุช) ๒.๔ – ๑๗ สายตรงคณบดี 
http://www.polsci-law.buu.ac.th/directline.php  
   ๕. คณะ ฯ ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการดูแลสุขภาพบุคลากร 
ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม โดยมีการส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย อุปกรณ์การออกก าลัง 
และโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร (อ้างอิงภาพถ่ายของสถานที่ 
ออกก าลังกายในมหาวิทยาลัย ฯ) นอกจากนีส้ าหรับการด าเนินการของ
คณะ ฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยการจัดท าประกัน
สุขภาพกับบริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเป็น
สวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่คณาจารย์และ
บุคลากรทุกคนอีกด้วย (อ้างอิง ๒.๔ – ๑๘ โครงการประกันสุขภาพบูพา
ของคณะ ฯ) 

http://www.polsci-/
http://www.polsci-law.buu.ac.th/directline.php
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ข้อ ๔ คณะ ฯ จัดให้มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยการจัดโครงการอบรม เรื่อง เทคนิค
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในเรื่องวิธีการ
สอน เทคนิคการสอนและวิธีการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ทั้งนี้ได้ก าหนด 
ให้คณาจารย์น าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมดังกล่าวไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และให้มีการรายงานผลการ
น าไปใช้เมื่อสิ้นภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของตนเองต่อไป (อ้างอิง ๒.๔ – ๑๙ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์
และภาควิชานิติศาสตร์, ๒.๔ – ๒๐ โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

๒.๔ – ๑๙ 
๒.๔ – ๒๐ 

ข้อ ๕ คณะ ฯ ได้ด าเนินการในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   คณะ ฯ จัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ โดยประกาศจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้คณาจารย์ทุกท่านได้ทราบและถือ
ปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (อ้างอิง ๒.๔ – ๒๑ จรรยาบรรณอาจารย์ 
๒.๔ – ๒๒ ประกาศจรรยาบรรณอาจารย์ทางเว็บไซต์ ๒.๔ – ๒๓ 
จรรยาบรรณบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุน ๒.๔ – ๒๔ ประกาศ
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนทางเว็บไซต์) 

๒.๔ – ๒๑ 
๒.๔ – ๒๒ 
๒.๔ – ๒๓ 
๒.๔ – ๒๔ 

 

ข้อ ๖ คณะ ฯ จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรม
ที่ก าหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของภาควิชา ฯ และคณะ ฯ น าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป (อ้างอิง ๒.๔ – ๒๕ ผลประเมิน
ความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุน พร้อมทั้งบทสรุปและแนวทางการปรับปรุงแผน) 

๒.๔ – ๒๕ 

ข้อ ๗ คณะ ฯ ได้น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและ 
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหาร 
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และได้มีการ
ด าเนินการตามแผนปรับปรุงตามระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ยังได้
ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 

๒.๔ – ๒๖ 
๒.๔ – ๒๗ 
๒.๔ – ๒๘ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
(อ้างอิง ๒.๔ – ๒๖ แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการปรับปรุง ๒.๔ – ๒๗ ผลส ารวจความต้องการใน 
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ๒.๔ – ๒๘ ผลประเมิน 
ความพึงพอใจโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอนและการวัดผล 
การเรียนรู้ของนิสิตในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบการพัฒนาคณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน 

๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

  
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

สายสนับสนุน 
๒.๔ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๒ โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอนและการวัดผล 
การเรียนรู้ของนิสิตในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๔ 

๒.๔ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๓ หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

๒.๔ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๔ คู่มือค าอธิบายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเส้นทางเดิน
ของต าแหน่งงานของบุคลากร 

๒.๔ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๓ 

๒.๔ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๖ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ ฯ ๒.๔ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๗ ผลการวิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของบุคลากร 

แต่ละกลุ่มและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  
๒.๔ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๘ โครงการด าเนินกิจกรรม ๕ ส วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๓ ๒.๔ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๙ ร่างโครงการกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะ ฯ ๒.๔ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๐ เว็บไซต์ของคณะ ฯ  ๒.๔ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๑๑ คู่มือการปฏิบัติงาน ๒.๔ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
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๑๒ เว็บไซต์ของคณะ ฯ ประกาศเกียรติคุณ 
http://www.polsci-
law.buu.ac.th/news.php?category_id=-๒๐๕ 

๒.๔ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๓ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ที่แสดงให้เห็นการให้โอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ 
มีการมีส่วนร่วม 

๒.๔ – ๑๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๔ จดหมายเวียน http://www.polsci- 
law.buu.ac.th/login.php?return_url=/mail.php 

๒.๔ – ๑๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๕ โครงการสัมมนาอาจารย์เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
และพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๘ – ๒๐ 
ต.ค. ๒๕๕๓ จ.นครนายก 

๒.๔ – ๑๕ แฟ้มองคป์ระกอบที่ ๒ 

๑๖ โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๕-๖ พ.ค. ๒๕๕๔  
สวนนงนุช 

๒.๔ – ๑๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๗ สายตรงคณบดี http://www.polsci-
law.buu.ac.th/directline.php 

๒.๔ – ๑๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๘ โครงการประกันสุขภาพบูพาของคณะ ฯ ๒.๔ – ๑๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๑๙ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชา

นิติศาสตร์ 
๒.๔ – ๑๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๒๐ โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนและการวัดผล 
การเรียนรู้ของนิสิตในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๒.๔ – ๒๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๒๑ จรรยาบรรณอาจารย์ ๒.๔ – ๒๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๒๒ ประกาศจรรยาบรรณอาจารย์ทางเว็บไซต์ ๒.๔ – ๒๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๒๓ จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน ๒.๔ – ๒๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๒๔ ประกาศจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนทางเว็บไซต์ ๒.๔ – ๒๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๒๕ ผลประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งบทสรุป 
และแนวทางการปรับปรุงแผน 

๒.๔ – ๒๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๒๖ แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุนที่มีการปรับปรุง 

๒.๔ – ๒๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๒๗ ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

๒.๔ – ๒๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๒๘ ผลประเมินความพึงพอใจโครงการอบรม เรื่อง เทคนิค 
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๒.๔ – ๒๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

 
 

http://www.polsci-/
http://www.polsci-law.buu.ac.th/directline.php
http://www.polsci-law.buu.ac.th/directline.php
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ :     ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
***ใช้คะแนนและข้อมูลจากมหาวิทยาลัย ฯ*** 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า ๘ FTES  
ต่อเครื่อง 

๒. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม 
การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

๓. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ๓.๖๙ 

๔. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ 
ด้านอาหาร และสนามกีฬา ๓.๖๑ 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย 
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.๗๐ 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ ๒ – ๕ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ ๖ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 

ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑                   ***ใช้คะแนนและข้อมูลจากมหาวิทยาลัย ฯ*** ๒.๕ – ๐๑ 
ข้อ ๒  ๒.๕ – ๐๒ 
ข้อ ๓  ๒.๕ – ๐๓ 
ข้อ ๔  ๒.๕ – ๐๔ 
ข้อ ๕  ๒.๕ – ๐๕ 
ข้อ ๖  ๒.๕ – ๐๖ 
ข้อ ๗  ๒.๕ – ๐๗ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อม 

การเรียนรู้ 

๗ ข้อ 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ อ้างอิงข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบูรพา ๒.๕ – ๐๑ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ :     ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทุกหลักสูตร 

๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

๔. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือในวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 

๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา 
ต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 
เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
งานวิชาการ และภาควิชา ฯ เป็นกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ด้านวิชาการ ดังนี้ 
   ๑. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ งานด้านวิชาการ และภาควิชา ฯ ได้ร่วมกัน
หารือและก าหนดให้ภาควิชา ฯ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต 
ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา จะต้องมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่
แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะใน
การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ 
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผล 
ในการเรียนรู้ และก าหนดให้มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหารที่เก่ียวข้องตามล าดับ 
(อ้างอิง ๒.๖ – ๐๑ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 
   ๒. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของคณะ ฯ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร กล่าวคือ จัดให้มี
ชั่วโมงปฏิบัติการ การอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรือโครงงาน
หรือวิจัย การเรียนรู้นอกสถานที่รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ ดังนี้ 
   ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
รายวิชา ๒๑๕๒๑๑ หลักรัฐศาสตร์ (ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร) 
รายวิชา ๒๑๖๒๑๑ หลักรัฐประศาสนศาสตร์ (ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์) 
รายวิชา ๒๑๕๒๔๑ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (อ.ยุทธพงษ์  
วุฒิการโกศล)  
รายวิชา ๒๑๙๒๕๑ การบริหารจัดการที่ดีในการปกครองท้องถิ่น  
(พ.อ.ดร.สนธิ นวกุล)  
รายวิชา ๒๑๗๔๖๑ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสังคมและขบวนการสังคม  
(ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข)  
รายวิชา ๒๑๕๔๘๓ สัมมนาการเมืองการปกครองในภาคตะวันออก  
(อ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว)  
   ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป  
รายวิชา ๒๑๕๒๔๑ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ดร.โชติสา ขาวสนิท) 
รายวิชา ๒๑๖๒๒๒ การบริหารส านักงานและการพัสดุ (อ.ธีระ กุลสวัสดิ์) 
รายวิชา ๒๑๖๓๑๒ ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของไทย 

๒.๖ – ๐๑ 
๒.๖ – ๐๒ 
๒.๖ – ๐๓ 
๒.๖ – ๐๔ 
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(ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร)  
รายวิชา ๒๑๖๓๒๗ ธรรมาภบิาลกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่  
(ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์)  
รายวิชา ๒๑๕๔๗๒ การวิจัยส าหรับนักบริหาร (อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก)  
การปฏิบัติการวิจัยในภาคสนาม  
   ๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป  
หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง รร.เทคโนโลยีไออาร์พีซี 
รายวิชา ๒๑๕๒๑๓ กฎหมายพื้นฐานส าหรับนักรัฐศาสตร์ (อ.ชีพวุฒิ  
ลิชูปถัมภ์ยศ)  
   ๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
รายวิชา ๒๑๙๑๐๑ รัฐประศาสนศาสตร์ (ดร.เทียนชัย ศศิศาสตร์) 
   ๕. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
รายวิชา ๒๐๘๒๑๑ กฎหมายธุรกิจ (อ.จันทนี นาคเจริญวารี) 
รายวิชา ๒๒๐๑๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย (อ.ภัทรมน สาตรักษ์) 
   ๖. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 
รายวิชา ๒๒๐๑๐๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (อ.ปิยะพร  
วงศ์เบี้ยสัจจ์)  
   ๗. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
รายวิชา ๖๘๐๕๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (ดร.ณัฎฐพงศ์  
สุวรรณพาณิชย์) 
   ๘. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
และการบริหารจัดการ  
รายวิชา ๒๑๖๖๘๓ สัมมนาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์  
(รศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์) 
   ๙. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
และสังคม  
รายวิชา ๒๑๘๖๖๒ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ดร.อารยัน ตระหง่าน) 
   ๑๐. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ความมั่นคง หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
รายวิชา ๒๑๖๕๗๓ ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ (ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์) 
   ๑๑. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ 
ความมั่นคง  
รายวิชา ๖๗๔๗๑๗ มหายุทธศาสตร์ (พ.อ.ดร.สนธิ นวกุล) 
รายวิชา ๖๗๔๗๐๑ ปรัชญาและแนวการศึกษาทางสังคมศาสตร์  
(ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี) 
(อ้างอิง ๒.๖ – ๐๒ ประมวลรายวิชาทุกรายวิชาทุกหลักสูตร ๒.๖ – ๐๓ 
โครงการศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดชลบุรี ๒.๖ – ๐๔ โครงการฝึกงานนิสิต) 
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ข้อ ๒ ทุกรายวิชาที่คณะ ฯ ได้เปิดสอนมีรายละเอียดของรายวิชาก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดังนี้ 
   ๑. ทุกรายวิชาตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๓ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓  
นิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ และหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ ที่จะเริ่ม
ด าเนินการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้มีการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยแต่ละรายวิชาระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา ลักษณะและการด าเนินการ 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน แผนการสอนและการประเมินผล 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการประเมินและปรับปรุง 
การด าเนินการของรายวิชา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๒.๖ – ๐๕ เล่มหลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตร 
๒.๖ – ๐๖ รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชาตามหลักสูตรที่ด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   ส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ได้เริ่มเปิดท าการสอนในภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา ลักษณะและ 
การด าเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน แผนการสอนและ 
การประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการประเมิน 
และปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชาตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเช่นกัน 
๒.๖ – ๐๗ เล่มหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตร  
   ๒. คณาจารย์ของคณะ ฯ ได้ด าเนินการแจกรายละเอียดของรายวิชา 
และแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน  
   ๓. คณาจารย์คณะ ฯ ได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาโดยมี
การประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษาและเม่ือสิ้นภาคการศึกษา ทั้งนี้
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา (๒.๖ – ๐๒ ประมวลรายวิชา 

๒.๖ – ๐๒ 
๒.๖ – ๐๕ 
๒.๖ – ๐๖ 
๒.๖ – ๐๗ 
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ทุกรายวิชาทุกหลักสูตร) 

ข้อ ๓ ทุกหลักสูตรของคณะ ฯ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ 
จากการท าวิจัย โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรก าหนดให้มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อการเรียน 
การสอนต่าง ๆ การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การท ากรณีศึกษา และ
รวมถึงมีการก าหนดให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอก 
ชั้นเรียน เช่น โครงการส่งนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดชลบุรี 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๔ ณ ศาลจังหวัดชลบุรี โครงการฝึกงานนิสิต 
และกิจกรรมศาลจ าลองในห้องเรียน เป็นต้น  
   ส าหรับรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
   ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
รายวิชา ๒๑๗๓๒๘ วัฒนธรรมกับการพัฒนา  
(ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข) ศึกษาดูงาน ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๓ ตลาดคลองสวน 
๑๐๐ ปี และ อบต.บางน้ าผึ้ง เป็นต้น 
   ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป  
รายวิชา ๒๑๖๒๕๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (อ.ธีระ กุลสวัสดิ์) 
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานท้องถิ่น วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๓ ส านักงานศาลปกครอง กทม.  
   ๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง) 
รายวิชา ๒๑๕๔๗๒ การวิจัยส าหรับนักบริหาร (อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก)  
การปฏิบัติการวิจัยในภาคสนาม  
   ๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
รายวิชา การจัดการวิสาหกิจชุมชน วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔ (อ.อนุรัตน์ 
อนันทนาธร) 
   ๕. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
รายวิชา ๒๒๐๓๓๘ กฎหมายลักษณะละเมินจัดการงานนอกสั่ง  
ลาภมิควรได้ (อ.ปิยะพร วงศ์เบี้ยสัจจ์) 
   ๖. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 
รายวิชา ๒๒๐๒๕๒ กฎหมายอาญา ๒ (อ.เจนวิทย์ นวลแสง) 
   ๗. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
รายวิชา ๖๘๐๕๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (ดร.ณัฎฐพงศ์  
สุวรรณพาณิชย์) 
   ๘. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

๒.๖ – ๐๒ 
๒.๖ – ๐๓ 
๒.๖ – ๐๔ 
๒.๖ – ๐๘ 
๒.๖ – ๐๙ 
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ  
- โครงการศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ รายวิชา 
๒๑๖๖๖๔ เทคนิคและเทคโนโลยีการบริหารจัดการ ๓ ต.ค. ๒๕๕๓  
ณ อบต.บางน้ าผึ้ง จ.สมุทรปราการ    
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา ๒๑๘๖๘๓ สัมมนาการเมือง 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๗-๓๐ พ.ย. ๒๕๕๓ ณ อบต. จ.อ านาจเจริญ   
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๔-๒๘ กพ. ๒๕๕๔ ณ เทศบาล ต.แม่ลาน้อย เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก 
   ๙. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
- โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง กระบวนการยุติธรรมกับทางออกของ
ประเทศไทย ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมธ ารง บัวศรี  
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๓ ณ สถาบันนิติเวช
วิทยาพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์ต ารวจ  
- ศึกษาดงูานเพ่ือหาประสบการณ์ในพ้ืนที่ ๓๐-๓๑ ต.ค. ๒๕๕๓ ณ เรือนจ า  
จ.ตราด สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.คลองใหญ่ ในรายวิชา 
๒๑๘๕๗๔ ทฤษฎีอาชญาวิทยา 
- รายวิชา ๒๑๕๕๗๕ วธิีวิทยาการวิจัยทางสัมคม (ผศ.ดร.นพรัฐพล  
ศรีบุญนาค)   
   ๑๐. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง กทม. 
- โครงการศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ๒๕-๒๘ ก.พ. 
๒๕๕๔ จ.ระนอง ๒.๖ – ๐๘ 
   ๑๑. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง  
- โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านมหายุทธศาสตร์ วันที่ ๘-๙ ม.ค. ๒๕๕๔ 
โดย Dr. Markku E.T. Saloma ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี ๒.๖ – ๐๙ 
(อ้างอิง ๒.๖ – ๐๒ ประมวลการสอนทุกรายวิชาทุกหลักสูตร 
๒.๖ – ๐๓ โครงการศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดชลบุรี  
๒.๖ – ๐๔ โครงการฝึกงานนิสิต) 

ข้อ ๔ ทุกหลักสูตรของคณะ ฯ มีการเชิญบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษทั้ง
รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา รวมทั้งมีการน านิสิตฟังการบรรยาย
และเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดให้นิสิต
เข้ารับการฝึกงาน ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎี 
ไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการท่ีทันสมัย เช่น 
   ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

๒.๖ – ๐๓ 
๒.๖ – ๐๔ 
๒.๖ – ๑๐ 
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รายวิชา ๒๑๗๓๒๔ เศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบานสาธารณะ  
(อ.ธนณัฎฐ์ ศรีโอษฐ์) 
รายวิชา ๒๑๖๔๔๕ การจัดการโครงการทางสังคมในท้องถิ่น (อ.กิตติพร 
เสียงเพราะ) 
   ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป  
รายวิชา ๒๑๖๔๕๘ การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภาคสาธารณะ  
(อ.อารยา สุทธางกูร) 
รายวิชา ๖๗๑๑๑๑ รัฐศาสตร ์(อ.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร) 
   ๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง) 
รายวิชา ๒๑๕๒๑๓ กฎหมายพื้นฐานส าหรับนักรัฐศาสตร์ (อ.อธิวัฒน์  
ชิตอรุณ) รร.เทคโนโลยีไออาร์พีซี 
   ๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
รายวิชา ๒๑๙๒๑๓ กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.พศวัต  
ผลิตนนท์เกียรติ) 
   ๕. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
รายวิชา ๒๒๐๓๔๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (อ.เผ่าพันธ์  
ชอบน้ าตาล) 
รายวิชา ๒๒๐๔๕๘ การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (พ.ต.อ.คมสันต์  
สุขมาก) 
   ๖. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 
รายวิชา ๒๒๐๓๕๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อ.ชาตรี เหลืองเรือง) 
   ๗. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
รายวิชา ๖๘๐๕๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย (ศ.ดร.คิม จี ซู)  
รายวิชา ๖๘๐๖๒๕ ปัญหาขั้นสูงในกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา  
(อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง) 
   ๘. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ  
รายวิชา ๒๑๗๕๔๑ เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและ
โลกาภิวัฒน์ (ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ์) 
รายวิชา ๒๑๙๖๘๓ สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น (อ.ภิญโญ  
ตั๊นวิเศษ) 
   ๙. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
รายวิชา ๒๑๘๕๗๓ ทฤษฎีและแนวคิดในการบริหารการพัฒนาสังคม  
(อ.ธานินทร์ ผะเอม) 
รายวิชา ๒๑๕๕๗๕ วิธวีิทยาการวิจัยทางสัมคม (ผศ.ดร.นพรัฐพล  
ศรีบุญนาค) 
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   ๑๐. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความม่ันคง กทม. 
รายวิชา ๒๑๘๕๓๒ นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ  
(พ.อ.ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ)  
   ๑๑. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และ 
ความมั่นคง  
รายวิชา ๖๗๔๗๑๘ ยุทธศาสตร์และนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  
(พลโทสุรพล เผื่อนอัยรา)  
(อ้างอิง ๒.๖ – ๑๐ หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ๒.๖ – ๐๓ โครงการศึกษา 
ดูงาน ณ ศาลจังหวัดชลบุรี ๒.๖ – ๐๔ โครงการฝึกงานนิสิต) 

ข้อ ๕ คณะ ฯ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน โดยจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๔ เพ่ือ 
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์และน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
(อ้างอิง ๒.๖ – ๑๑ โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ ๒.๖ – ๑๒ สรุปผล 
การอบรมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๒.๖ – ๑๑ 
๒.๖ – ๑๒ 

 

ข้อ ๖ คณะ ฯ ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ฯ ในการจัดให้มีการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์
และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์
หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น ในทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า  
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
   นอกจากนี้ยังมีการน าผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไป
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย  
(อ้างอิง ๒.๖ – ๑๓ ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาของ 
มหาวิทยาลัย ฯ) 

๒.๖ – ๑๓ 

ข้อ ๗ คณะ ฯ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา โดย
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเปิดสอนในภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

๒.๖ – ๑๓ 
๒.๖ – ๑๔ 
๒.๖ – ๑๕ 
๒.๖ – ๑๖ 
๒.๖ – ๑๗ 
๒.๖ – ๑๘ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ท าหน้าที่พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ ๒ เพ่ือตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชา
และภาพรวมของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมิน
ของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเสนอการปรับปรุง
ต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น (อ้างอิง ๒.๖ – ๑๔ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ๒.๖ – ๑๓ ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาของ
มหาวิทยาลัย ๒.๖ – ๑๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับส านักงาน
อัยการสูงสุด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ๒.๖ – ๑๖ รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพากับส านักงานอัยการสูงสุด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
๒.๖ – ๑๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับส านักงานอัยการสูงสุด 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ๒.๖ – ๑๘ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และ
ภาควิชานิติศาสตร์) 
   ส าหรับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓  
รัฐประศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๓ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ หลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) พ.ศ.๒๕๔๙ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑิต) พ.ศ.๒๕๔๙ ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงไม่ต้องพิจารณารายละเอียดของรายวิชา 
ตามข้อ ๒. เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามการ
ด าเนินการตามหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวมีการประเมินภาพรวม 
ของหลักสูตร และวางแผนปรับปรุงวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
หรือเสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น (อ้างอิง ๒.๖ – ๑๓ 
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาของมหาวิทยาลัย  
๒.๖ – ๑๙ สรุปผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ พร้อมแนวทาง
การปรับปรุง ๒.๖ – ๑๘ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และ

๒.๖ – ๑๙ 
๒.๖ – ๒๐ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ภาควิชานิติศาสตร์  

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการจัด 
การเรียนการสอน 

๖ ข้อ ๗ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหสัหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๒.๖ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๒ ประมวลรายวิชาทุกรายวิชาทุกหลักสูตร ๒.๖ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๓ โครงการศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองจังหวัดชลบุรี ๒.๖ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๔ โครงการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน นิติศาสตรบัณฑิต ๒.๖ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๕ เล่มหลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตร ๒.๖ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๖ รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชาตามหลักสูตร 

ที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

๒.๖ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๗ เล่มหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตร ๒.๖ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๘ โครงการศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอน 

นอกสถานที่ ๒๕-๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔ จ.ระนอง 
๒.๖ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๙ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านมหายุทธศาสตร์  
๘-๙ ม.ค. ๒๕๕๔ โดย Dr. Markku E.T. Saloma 
ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี  

๒.๖ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๐ หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ๒.๖ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๑๑ โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนา

หลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๒.๖ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๒ สรุปผลการอบรมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๒.๖ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๓ ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชาของมหาวิทยาลัย ฯ 

๒.๖ – ๑๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒.๖ – ๑๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
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ที ่ รายการหลักฐาน รหสัหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพากับส านักงานอัยการสูงสุด  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ 

๒.๖ – ๑๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพากับส านักงานอัยการสูงสุด  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

๒.๖ – ๑๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพากับส านักงานอัยการสูงสุด 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

๒.๖ – ๑๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๘ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๒.๖ – ๑๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๑๙ สรุปผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ พร้อมแนวทางการปรับปรุง 

๒.๖ – ๑๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๗ :    ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

๑. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อย 
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

๒. มีการน าผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดผล 
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

๕. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ที่จัดโดยสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

๖. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เฉพาะกลุ่ม ค ๑) 

๗. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์ 



อรพร:D/SAR ปี 2553 หน้า ๖๐ 

 

เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)  
 
เกณฑ์การประเมิน : เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ  
๒ ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
๓ ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ
ครบ ๕ ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ฯ ท าการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี 

พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นระยะ ๆ เพ่ือน าข้อมูล 
มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิต 
ที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด (๒.๗ – ๐๑ ข้อมูลการ
ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ในภาพรวม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ของกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยบูรพา)  

๒.๗ – ๐๑ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ น าผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตจากข้อ ๑ มาใช้ดังนี้ 
   ๑. น ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และ
การประเมินผล รวมถึงมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนระดับหลักสูตร มีการวางระบบการก ากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนิสิต (อ้างอิง ๒.๗ – ๐๒ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และ
ภาควิชานิติศาสตร์ ๒.๗ –๐๓ รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ฯ 
๒.๗ – ๐๔ หลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
   ๒. น ามาใช้ในปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการต่าง ๆ 
เช่น โครงการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของนิสิต เป็นต้น (อ้างอิง ๒.๗ – ๐๒ รายงานการประชุม
ภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์ ๒.๗ – ๐๕ โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๓ และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ) 

๒.๗ – ๐๒ 
๒.๗ – ๐๓ 
๒.๗ – ๐๔ 
๒.๗ – ๐๕ 
๒.๗ – ๐๖ 
๒.๗ – ๐๗ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
   นอกจากนี้ภาควิชา ฯ ยังด าเนินการร่วมกับคณะ ฯ ในการจัดโครงการ
อบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เพ่ือให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาร่วมกันส าหรับผู้เรียนที่จ าเป็น 
ต้องรับการพัฒนาเป็นพิเศษ ส าหรับน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนต่อไปด้วย (อ้างอิง ๒.๗ – ๐๖ โครงการอบรม
สัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์)  

ข้อ ๓ คณะ ฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
โดยมีการวางแผนการจัดหางบประมาณหรือทรัพยากรที่สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิต 
อย่างเพียงพอตามแผนงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๓ ของคณะ ฯ 
ทั้งนีค้ณะ ฯ ยังได้สนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุด
ของคณะ ฯ เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติเพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา 
(อ้างอิง ๒.๗ – ๐๗ เล่มงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๓ ๒.๗ – ๐๘ เล่ม
งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๗ – ๐๙ เว็บไซต์ห้องสมุดคณะ ฯ 
http://medline.lib.buu.ac.th/polsci_law/)  

๒.๗ – ๐๘ 
๒.๗ – ๐๙ 
๒.๗ – ๑๐ 

ข้อ ๔ คณะ ฯ มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
โดยหน่วยส่งเสริมการวิจัย ผลติเอกสาร ต ารา ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้นิสิตรับรู้ ทั้งทางเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ 
คณะ ฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดหางบประมาณให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในคณะ ฯ หรือนอก คณะ ฯ ตามแผน
งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๓ ของคณะ ฯ เช่น โครงการเข้าร่วมประชุม
วิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑  
วันที่ ๒๔-๒๖ พ.ย. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น 
(อ้างอิง ๒.๗- ๐๒ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๒.๗ – ๑๐ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/promote/index.php ๒.๗ – ๐๗ เล่มงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๕๓ ๒.๗ – ๐๘ เล่มงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๔ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

๒.๗ – ๐๒ 
๒.๗ – ๐๗ 
๒.๗ – ๐๘ 
๒.๗ – ๑๐ 

 

http://medline.lib.buu.ac.th/polsci_law/
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๕ คณะ ฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับ 

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดหางบประมาณสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตตามแผนงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๕๓ ของคณะ ฯ และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้ง
กิจกรรมภายใต้หลักสูตร เช่น ในรายวิชาว่าความ ได้ก าหนดให้นิสิตท า
กิจกรรมในเรื่องจริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ในหัวข้อ 
“จริยธรรมของนักกฎหมาย” โครงการบรรยายพิเศษเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ 
กิจกรรมไหว้ครูคณะ ฯ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่าง ๆ อีกดังนี้ 
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพร 
วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๓ ป.ตร ี
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิติศาสตร์สามสถาบัน วันที่  
๖ ม.ค. ๒๕๕๔ ป.ตร ี
- โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๓ ป.ตร ี
- โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต ๔ ปี วันที่  
๖ ก.พ. ๒๕๕๔ ป.ตรี 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรีนิติศาสตรภาคบัณฑิต  
วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๔ ป.ตร ี
- โครงการธรรมะประดับใจ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๓ ป.ตร ี
- โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสร้างความสมานฉันท์เพ่ือลด 
ความขัดแย้งในสังคมไทย วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔ บัณฑิต เป็นต้น  
(อ้างอิง ๒.๗ – ๐๗ เล่มงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๓ ๒.๗ – ๐๘ เล่ม
งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๔ ในส่วนที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ๒.๗ – ๑๑ ประมวลการสอนรายวิชาว่าความและ
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องจริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย ๒.๗ – ๑๒ 
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ๒.๗ – ๑๓ 
โครงการบรรยายพิเศษเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะของมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ ๒.๗ – ๑๔ กิจกรรมไหว้ครู 
คณะ ฯ)  

๒.๗ – ๐๗ 
๒.๗ – ๐๘ 
๒.๗ – ๑๑ 
๒.๗ – ๑๒ 
๒.๗ – ๑๓ 
๒.๗ – ๑๔ 

 

ข้อ ๖ (เฉพาะกลุ่ม ค ๑)  
ข้อ ๗ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

เพ่ิงเริ่มด าเนินการเปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๓) 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๔  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อ

บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในภาพรวม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ของกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.๗ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๒ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชา
นิติศาสตร์ 

๒.๗ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ๒.๗ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๔ หลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ 
๒.๗ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๕ โครงการแข่งขันตอบปัญหาสิทธิมนุษยชน
ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๓ วันที่  
๒ ธ.ค. ๒๕๕๓ และโครงการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒.๗ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๖ โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์” 

๒.๗ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๗ เล่มงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๓ ๒.๗ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๘ เล่มงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๔  ๒.๗ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๙ http://medline.lib.buu.ac.th/polsci_law/) ๒.๗ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๐ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/promote/index.php 

๒.๗ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๑ ประมวลการสอนรายวิชาว่าความและกิจกรรม 
การเรียนการสอนเรื่องจริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย 

๒.๗ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๒ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตนิติศาสตรบัณฑิต 
(ภาคบัณฑิต) ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๔ QS๒-๑๐๓ 

๒.๗ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๓ โครงการบรรยายพิเศษเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะของมหาบัณฑิต
ด้านนิติศาสตร์ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๔ 

๒.๗ – ๑๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๔ กิจกรรมไหว้ครูคณะ ฯ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๓ ๒.๗ – ๑๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/promote/index.php
http://www.polsci-law.buu.ac.th/promote/index.php
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๘ :     ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

๒. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการ 
ส่งเสริมตามข้อ ๑ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

๓. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่    
ก าหนดในข้อ ๑ โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐  
ของตัวบ่งชี้ 

๕. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่

ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเน้นเรื่อง การตรงต่อ
เวลา จิตอาสา สามัคคี มีน้ าใจ ตามข้อตกลงของการประชุมสัมมนา 
เรื่อง การจัดท าแผนยกระดับมหาวิทยาลัยบูรพาตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑-๒ พ.ย. 
๒๕๕๓ โรงแรมลองบีช พัทยา ๒.๘ – ๐๑ 

๒.๘ – ๐๑ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ ถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ ๑ คือ เรื่อง การตรงต่อเวลา 
จิตอาสา สามัคคี มีน้ าใจ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ ฯ โดยติดป้ายประกาศ  
ติดบอร์ดคณะ ฯ และเว็บไซต์คณะ ฯ ๒.๘ – ๐๒ 

๒.๘ – ๐๒ 

ข้อ ๓ คณะ ฯ จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ ๑ เรื่อง การตรงต่อเวลา  
จิตอาสา สามัคคี มีน้ าใจ โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความส าเร็จ ดังโครงการต่อไปนี้ ๒.๘ – ๐๓ 
๑. โครงการธรรมะประดับใจ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๓ ห้องพรหมโยธ ี

๒.๘ – ๐๓ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
๒. โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน วันที่ ๑๐-๑๓ ก.พ. ๒๕๕๔  
เกาะสีชัง 
๓. โครงการฝึกอบรมสัมมนานักกิจกรรม วันที่ ๒๕-๒๗ เม.ย. ๒๕๕๔  
ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
๔. โครงการสร้างความสมานฉันท์เพ่ือลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔ สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ร) 
นิสิตปริญญาโท 
๕. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑิต) หัวข้อ จริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๔ 
๖. โครงการบรรยายพิเศษเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะของมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ 
๗. โครงการค่ายอาสา ครั้งที่ ๒ เป็นต้น 

ข้อ ๔ คณะ ฯ มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๓ โดย 
มีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของตัวบ่งชี้  
เช่น ๒.๘ – ๐๓ 
๑. โครงการธรรมะประดับใจ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๓ ห้องพรหมโยธ ี
๒. โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน วันที่ ๑๐-๑๓ ก.พ. ๒๕๕๔  
เกาะสีชัง 
๓. โครงการฝึกอบรมสัมมนานักกิจกรรม วันที่ ๒๕-๒๗ เม.ย. ๒๕๕๔  
ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
๔. โครงการสร้างความสมานฉันท์เพ่ือลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔  
๕. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑิต) หัวข้อ จริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๔ 
๖. โครงการบรรยายพิเศษเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะของมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ 
๗. โครงการค่ายอาสา ครั้งที่ ๒ ๒๖-๒๙ ส.ค. ๒๕๕๓ เป็นต้น 

๒.๘ – ๐๓ 

ข้อ ๕ คณะ ฯ มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์การระดับชาติ ๒.๘ – ๐๔ 
๑. นายท านูล ประทุมสินธ์ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๑ เม.ย. 
๒๕๕๔ 
๒. นายพีรพงษ์ สันติกุล ได้รับวุฒิบัตรการอบรมเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน กระทรวงยุติธรรม วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๓ 

๒.๘ – ๐๔ 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ที่จัดให้กับนักศึกษา 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ การประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดท าแผนยกระดับ

มหาวิทยาลัยบูรพาตามผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑-๒ 
พ.ย. ๒๕๕๓ โรงแรมลองบีช พัทยา 

๒.๘ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๒ ติดป้ายประกาศ ติดบอร์ดคณะ ฯ และเว็บไซต์ 
คณะ ฯ 

๒.๘ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๓ โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๗ โครงการ 

๒.๘ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๔ ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒.๘ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ :     ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
๒. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
๓. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
๔. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
๕. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑  

จากคะแนนเต็ม ๕ 
๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 

ที่สนองความต้องการของนักศึกษา        
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ อ้างอิงระบบฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ โดยแต่งตั้งอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ๓.๑ – ๐๑ แต่ละชั้นปีคอยให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในด้าน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ตลอดจนเรื่องการใช้ชีวิตของนิสิต  
เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ก็แนะน าให้ขอทุนจากคณะ ฯ 
หรือจากกองกิจการนิสิต เป็นต้น ทั้งนี้คณะ ฯ ยังมีงานวิชาการ 
ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดการเรียน 
การสอน เช่น การลงทะเบียน การเพิ่มถอนรายวิชา การงดเรียน  
การเปลี่ยนประเภทนิสิต การลาพักการเรียน การรักษาสภาพนิสิต 
การคืนสภาพนิสิต การย้ายสาขา การย้ายคณะ ส่วนการแนะแนว 
การใช้ชีวิตแก่นิสิต คณะ ฯ ได้แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และงานกิจการนิสิตเพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิต การขอรับ
ทุน การหางานท า ฯลฯ มีโครงการปฐมนิเทศ มีการให้ค าแนะน านิสิต
ที่เว็บไซต์  

๓.๑ – ๐๑ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต โดย
เจ้าหน้าที่งานกิจการนิสิตได้น าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ติดบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ ฯ เพ่ือให้นิสิต ศิษย์เก่า  
ได้รับความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ประกาศทุน 
ประกาศงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ฯ ประกาศการประชุม
วิชาการต่าง ๆ เป็นต้น ปรากฎในแฟ้มใบบอกข่าว ๓.๑ – ๐๒ 

๓.๑ – ๐๒ 

ข้อ ๓ คณะ ฯ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นิสิต เช่น ๑. โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครัง้ที่ ๑๑ วันที่ ๒๔-๒๖ พ.ย. ๒๕๕๓ 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบ
การศึกษา วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔ ๓. โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์ 
สู่ชุมชน ๒๖-๒๙ ส.ค. ๒๕๕๓ และ ๔. โครงการประชุมเครือข่าย
ความร่วมมือนิสิต นักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒  
๑๐-๑๑ ก.ค. ๒๕๕๓ และในส่วนของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชา ฯ ได้มีการจัด ๕. โครงการปฐมนิเทศและเสวนาเปิดตัว
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในหัวข้อ ประเทศไทยกับทิศทาง
การศึกษากฎหมายในศตวรรษท่ี ๒๑ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๓ ณ 
อาคารหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก เป็นต้น ๓.๑ – ๐๓ 
แฟ้มโครงการ/กิจกรรม  
 

๓.๑ – ๐๓ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๔ คณะ ฯ จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น  

ข่าวการรับสมัครงาน http://www.polsci-
law.buu.ac.th/student/news.php ๓.๑ – ๐๔ ข่าวการศึกษาต่อ 
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ผ่านทางสมาคม
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร การจัดประชุม หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เป็นต้น  

๓.๑ – ๐๔ 

ข้อ ๕ คณะ ฯ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
ได้แก่ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสร้างความสมานฉันท์ 
เพ่ือลดความขัดแย้งในสังคมไทย วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔ หอประชุม
ธ ารง บัวศรี จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ 
ศิษย์เก่า เพ่ือส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้พัฒนาความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ในการเข้าสู่วิชาชีพในทางกฎหมาย โดยการจัดกิจกรรมบรรยายสรุป
ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเนติ์ ๓.๑-๐๓ เป็นต้น 

๓.๑ – ๐๓ 
 

ข้อ ๖ คณะ ฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓  
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ๓.๑ – ๐๓ 

๓.๑ – ๐๓ 

ข้อ ๗ มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต โดยผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและงานกิจการนิสิตหารือกับคณบดีในการ
พิจารณาถึงแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของนิสิต  

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ระบบฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
๓.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

๒ แฟ้มใบบอกข่าว  ๓.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
๓ แฟ้มโครงการ/กิจกรรม  ๓.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
๔ ข่าวการรับสมัครงาน http://www.polsci- ๓.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
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law.buu.ac.th/student/news.php  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ :     ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑.  คณะ ฯ จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

๒. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
๓. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ 

โดยนิสิตอย่างน้อย ๕ ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้  
            ๑.  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
           ๒.  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
            ๓.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
            ๔.  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
            ๕.  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ ฯ และระหว่างคณะ ฯ   
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

๕. คณะ ฯ มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
๖. คณะ ฯ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓  

ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน ๓.๒ – ๐๑  

๓.๒ – ๐๑ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ เชิญผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ให้
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา วงจรคุณภาพ PDCA 
การจัดท าโครงการ เป็นต้น เช่น ๑. โครงการฝึกอบรมสัมมนา 
นักกิจกรรม วันที่ ๒๕-๒๗ เม.ย. ๒๕๕๔ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ๒. 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และ ๓.
โครงการบรรยายพิเศษเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๓.๑ – ๐๓ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
และคุณลักษณะของมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์  
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่นิสิตใหม่ เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม เป็นต้น (๓.๑ – ๐๓ แฟ้มเอกสารโครงการ)  

ข้อ ๓ คณะ ฯ ส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย ๕ ประเภทส าหรับ
ระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ (๓.๑ – ๐๓ แฟ้มเอกสาร
โครงการ)  
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
๑. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   ๑. งานสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การเมืองกับการ 
มีส่วนร่วมของนิสิต วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ (ร) 
   ๒. งานสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ (ร) 
   ๓. โครงการสร้างความสมานฉันท์เพ่ือลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔ สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ร) 
นิสิตปริญญาโท 
   ๔. โครงการบรรยายพิเศษเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะของมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ ในวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒  
ห้อง QS๒ – ๒๐๒ นิสิตปริญญาโท (น) 
   ๕. โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์
แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (น) 
   ๖. โครงการต่อเทียนและปฏิญาณตนรพีบูรพา วันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา (น) 
๒. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
   ๑. โครงการสิงห์สัมพันธ์ วันที่ ๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๓ (ร) 
   ๒. โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ วันที่   
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ และบริเวณ
ลานจอดรถหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร) 
   ๓. โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา “สิงห์ตราชูสานสัมพันธ์”  
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬากลางเชาน์ มณีวงษ์ 
นิสิตปริญญาโท (ร+น) 
๓. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   ๑. โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน วันที่ ๑๐-๑๓ ก.พ. ๒๕๕๔  

๓.๑ – ๐๓ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ณ เกาะสีชัง (ร) 
   ๒. โครงการ“ค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ ๒” เมื่อวันที่  
๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชกูฎ 
จังหวัดจันทบุรี (น) 
๔. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๑. โครงการธรรมะประดับใจ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๓ (ร) 
   ๒. โครงการสร้างความสมานฉันท์เพ่ือลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔ สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม นิสิต
ปริญญาโท (ร) 
   ๓. โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ เมื่อ
วันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬากลางเชาน์ มณีวงษ์ และ
บริเวณลานจอดรถหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (น) 
   ๔. โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา “สิงห์ตราชูสานสัมพันธ์”  
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬากลางเชาน์ มณีวงษ์ 
(น) 
   ๕. โครงการต่อเทียนและปฏิญาณตนรพีบูรพา 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัย
บูรพา (น) 
   ๖. โครงการบรรยายพิเศษเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะของมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ วันที่  
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒  
ห้อง QS๒ – ๒๐๒ นิสิตปริญญาโท (น) 
๕. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
   ๑. โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๓ 
(ร+น) 
   ๒. โครงการ“ค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ ๒” วันที่ ๒๖ – 
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ ณ ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี 
(น) 
   ๓. โครงการต่อเทียนและปฏิญาณตนรพีบูรพา วันที่ ๒๔ มิ.ย.
๒๕๕๓ ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา (น) 

ข้อ ๔ คณะ ฯ สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน 
คณะ ฯ และระหว่างมหาวิทยาลัย ฯ และท ากิจกรรมร่วมกัน ดังนี้  
(๓.๑ – ๐๓ แฟ้มเอกสารโครงการ)  
- โครงการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือนิสิตนิติศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๐-๑๑ ก.ค. ๒๕๕๓ 
- โครงการสิงห์สัมพันธ์ วันที่ ๒๕๕๓ ๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๓ 
- โครงการกีฬาสัมพันธ์นิติศาสตร์สามสถาบัน ครั้งที่ ๒  

๓.๑ – ๐๓ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๕ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ ได้ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (๓.๑ – ๐๓  
แฟ้มเอกสารโครงการ)  

๓.๑ – ๐๓ 

ข้อ ๖ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ และงานกิจการนิสิต ได้ร่วมกันน าผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นิสิต  

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

๕ ข้อ ๖ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ แฟ้มเอกสารโครงการ  ๓.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
๒ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓  

ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

๓.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

 
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ :     ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
ด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 

แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย 

ในประเด็นต่อไปนี้       
                   -  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
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                   -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
           -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
                   -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ของคณะ ฯ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้สร้างระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย  

ผ่านกระบวนการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และการก าหนดกลยุทธ์ของ 
คณะ ฯ และมีหน่วยส่งเสริมการวิจัยดูแลบริหารจัดการด้านการวิจัยและ
การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ซึ่งการด าเนินการจัดท าแผนด้านการวิจัย 
๔.๑ – ๐๑ และมีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและการผลิต
เอกสาร ต ารา ๔.๑ – ๐๒ โดยมี อ.สกฤติ อิสริยานนท์ เป็นหัวหน้าหน่วย 
และ น.ส.เมทินา อุทารส ต าแหน่งนักวิจัย รับผิดชอบด าเนินงานเกี่ยวกับ
ระบบงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิจัย 
และบัณฑิตศึกษา ค าสั่งที่ ๐๐๙๕/๒๕๕๓ วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๓ ๔.๑ – ๐๓ 
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานวิจัย และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนดโดยการจัดสรรและตั้งงบประมาณเก่ียวกับการวิจัยใน
เล่มงบประมาณรายจ่ายในปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔  
   ระบบและกลไกเหล่านี้ได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
๔.๑ – ๐๔ ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชา ฯ ซึ่งเป็นกรรมการประจ าคณะ ฯ โดย
ต าแหน่งได้น าแนวทางดังกล่าวตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะเห็นสมควร
มาน าเสนอในที่ประชุมภาควิชานิติศาสตร์ โดยการประชาสัมพันธ์ถึงระบบ 
กลไกการด าเนินงานด้านการวิจัยและผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ 
ให้แก่คณาจารย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากคณะ ฯ โดยการสนับสนุนและวางแนวทางให้คณาจารย์ของภาควิชา ฯ 
จัดท าผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น การขอทุนเพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ หรือการจัดท าเอกสาร

๔.๑ – ๐๑ 
๔.๑ – ๐๒ 
๔.๑ – ๐๓ 
๔.๑ – ๐๔ 
๔.๑ – ๐๕ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ประกอบการสอน เป็นต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ 
ผ่านที่ประชุมภาควิชา ฯ และช่องทางการติดต่อสื่อสารของคณะ ฯ โดย
ออกเป็นประกาศการให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย 
   ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ฯ ยังมีระบบและกลไก หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย ระเบียบการรับงานวิจัย การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย รวมถึงงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัย ๔.๑ – ๐๕ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ สนับสนุนการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ
การจัดการเรียนการสอน ผ่านทางการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น หลัก
กฎหมายมหาชนขั้นสูง และวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นวิชาที่สอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ดร.ณัชชา 
คุณาทัพพ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการบรรยาย และผู้สอนได้ก าหนดเนื้อหาการ
บรรยายด้านแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยไว้ในประมวลรายวิชา ๔.๑ – ๐๖  
และได้น าเนื้อหาของการวิจัยของ ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์ ในหัวข้อ ศึกษา
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญนิยมไทย – เกาหลี มาใช้ประกอบการบรรยาย 
และอาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย  
และระเบียบวิธีวิจัยให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแนวทาง 
ในการเตรียมตัวท าวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ต่อไป 
   ในรายวิชา ๒๑๕๔๘๓ สัมมนาการเมืองการปกครองในภาคตะวันออก 
ของ อ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ได้บูรณาการงานวิจัยโดยให้ค าปรึกษานิสิต 
เป็นกลุ่ม เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในประเด็นการเมืองการปกครองในภาค
ตะวันออก และในรายวิชาการวิจัยส าหรับนักบริหาร ของ อ.ธีระพงษ์  
ภูริปาณิก ได้มอบหมายให้นิสิตได้จัดท าหัวข้องานวิจัยโดยเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญท าให้นิสิตได้เลือกหัวข้อตามที่ตนเองสนใจและถนัด เช่น เรื่อง 
“ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในเขตอ าเภอ
เมืองชลบุรี” “สถานบันเทิงใกล้กับสถานศึกษา” เป็นต้น ซึ่งได้รับการดูแล
และให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ประจ าวิชา และให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัย
โดยได้เชิญอาจารย์ในภาควิชาและอาจารย์พิเศษให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ ได้แก่ อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก อ.อนุรัตน์ อนันทนาธร อ.โอฬาร  
ถิ่นบางเตียว อ.สกฤติ อิสริยานนท์ และ อ.พีระพงษ์ สุนทรวิภาต ทั้งนี้
คณาจารย์ได้พิจารณางานวิจัยดีเด่น พร้อมมอบรางวัลให้แก่นิสิต  
ดังภาพถ่าย ๔.๑ – ๐๗ รายวชิาหลักกฎหมายมหาชนขั้นสูง และวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นวิชาที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการเรียน 
การสอนในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ดร.ณัชชา คุณทัพพ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการบรรยาย และผู้สอนได้ก าหนดเนื้อหาการบรรยายด้านแนวคิดและ
ระเบียบวิธีวิจัยไว้ในประมวลรายวิชา และได้น าเนื้อหาของการวิจัยของ  
ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์ ในหัวข้อ “ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญนิยมไทย – 

๔.๑ – ๐๖ 
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เกาหลี” มาใช้ประกอบการบรรยาย และอาจารย์ผู้สอนได้สอดแทรกองค์
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวท าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๓ คณะ ฯ ได้สร้างระบบและกลไกในการสนับสนุนให้คณาจารย์ประจ า 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยระบบ
และกลไกดังกล่าวสะท้อนผ่านกิจกรรมที่คณะ ฯ ด าเนินการ อาทิ โครงการ
แนะน าวิธีการในการท างานวิจัย รวมทั้งการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย 
คณะ ฯ ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอทุนอุดหนุนงานวิจัย โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธนู ศรีไสย์ เป็น
กรรมการ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาท่ี 
เป็นประโยชน์แก่ผู้ขอทุนวิจัย กระบวนการนี้จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการวิจัยให้แก่ผู้ขอทุนอุดหนุนการวิจัยโดยปริยาย และกระบวนการขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน ฯ จะเน้นย้ าใน
เรื่องด้านจริยธรรมในการท าวิจัยเป็นส าคัญ จากกระบวนการดังกล่าว 
ภาควิชานิติศาสตร์ ได้น ามาเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ไปยัง
คณาจารย์ภาควิชา ฯ ในการประชุมภาควิชา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันที่  
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ า
ภาควิชา ฯ เพ่ือจะได้ด าเนินการท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
นอกจากนีค้ณะ ฯ ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เช่น อ.ชิตาพร  
พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล เข้ารับการฝึกอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for 
Windows วันที่ ๒๕-๒๖ เม.ย. ๒๕๕๔ ดร.โชติสา ขาวสนทิ เข้าร่วมประชุม
นานาชาติ ในวันที่ ๒-๕ ส.ค. ๒๕๕๓ ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ  
ผศ.ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับโลก  
เรื่อง The First Global Conference on Transparency Research  
ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๘ – ๒๐ พ.ค. 
๒๕๕๔ และคณะ ฯ ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่คณาจารย์และ
นักวิจัย ระบุอยู่ในประกาศการขอรับสมัครทุน ตลอดจนมีการเผยแพร่ใน
เว็บไซต์คณะ ฯ และเว็บไซต์งานส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา  
(การพัฒนาอาจารย์) ๔.๑ – ๐๘ 

๔.๑ – ๐๘ 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนอุดหนุนการ
วิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมีการประกาศให้ทุนอุดหนุน ฯ 
อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา และภาควิชา ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ในการ
ประชุมภาควิชาครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือเชิญชวน 
ให้คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ขอรับทุนเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัยต่อไป 
คณะ ฯ ได้จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑ ต.ค. ๒๕๕๒ – 

๔.๑ – ๐๙ 
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๓๑ ก.ย. ๒๕๕๓) ของคณะ ฯ เพื่อเป็นทุนวิจัย จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ดังนี้ ๔.๑ – ๐๙ 
  ๑. ดร.โชติสา ขาวสนิท ภาควิชารัฐศาสตร์ เรื่อง แนวคิดเรื่องความเป็น
พลเมืองของนักคิดกรีกโบราณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓ - ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ภาควิชารัฐศาสตร์ เรื่อง ฮาบิตุสในฐานะ
มโนทัศน์เชื่อมโยงตัวแสดงและโครงสร้าง วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓  
- ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์ ภาควิชานิติศาสตร์ เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบ
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมในรัฐธรรมนูญไทย – เกาหลี วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓ 
- ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๔. อ.พัชราภา ตันตราจิน ภาควิชารัฐศาสตร์ เรื่อง ความคิดทางการเมือง
ของบุคคลส าคัญ: สถานภาพความรู้ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๑ – ปัจจุบัน  
วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๓ - ๕๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
  - หน่วยส่งเสริมงานวิจัย โดยมี อ.สกฤติ อิสริยานนท์ และ  
น.ส.เมทินา อุทารส เป็นผู้รับผิดชอบ  
  - ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฯ และห้องสมุดคณะ ฯ ห้อง QS๒-๖๐๕ 
  - คณะ ฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการด าเนินงานของ 
คณะ ฯ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ คือ น.ส.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ 
  - คณะ ฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสร้างความสมานฉันท์เพ่ือ 
ลดความขัดแย้งในสังคมไทย วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔ โดยนิสิตปริญญาโท 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความ
มั่นคง โดยจัดแสดงผลงานและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ และ
งานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ แฟ้มโครงการ ๓.๑ – ๐๓  
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  

๓.๑ – ๐๓ 

ข้อ ๖ หน่วยส่งเสริมการวิจัย ได้ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในการ
จัดสรรงบประมาณของคณะ ฯ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนวิจัย
ให้คณาจารย์ และสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะ ฯ 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ วิจัย และบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ 
๔.๑ – ๑๐ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ของบประมาณงานวิจัยแบบ
กลุ่ม เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ฯ 
ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิจัย และบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๔ ได้พิจารณานโยบายการให้

๔.๑ – ๑๐ 
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ทุนอุดหนุนงานวิจัยทั้งงานวิจัยเดี่ยวและงานวิจัยกลุ่ม 

ข้อ ๗ คณะ ฯ น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้าน 
การวิจัยของคณะ ฯ โดยมีการเพิ่มงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
จากเดิม ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐,๗๔๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๔  ๔.๑ – ๑๑ 

๔.๑ – ๑๑ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๖ ข้อ ๗ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ แผนด้านการวิจัย  ๔.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
๒ ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและ 

การผลิตเอกสาร ต ารา  
๔.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๓ คณะกรรมการบริหารวิชาการ วิจัย และ
บัณฑิตศึกษา  

๔.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  ๔.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
๕ งบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัย  ๔.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
๖ ประมวลรายวิชา  ๔.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
๗ ภาพถ่าย นิสิตรับรางวัลงานสัมมนาวิจัย อ.ธีระพงษ์ ๔.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
๘ เว็บไซต์งานส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา 

(การพัฒนาอาจารย์) จรรยาบรรณการวิจัย 
๔.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๙ ประกาศทุนวิจัย  ๔.๑ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
๑๐ รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ วิจัย และบัณฑิตศึกษา  
๔.๑ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๑๑ เล่มงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๔   ๔.๑ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
๑๒ งบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัย  ๔.๑ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ :     ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ ๒   
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

๔. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง 
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

๕. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๖. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
๒ ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ  
๓ ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ
ครบ ๕ ข้อตาม

เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ มีแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนดกลไก

ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานระบบการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการท่ีมี Peer Review 
ได้แก่  
   ๑. การขอทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ ฯ ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่  
ได้ก าหนดให้มีนักวิจัยพ่ีเลี้ยงในการก ากับดูแลและเป็นที่ปรึกษา 
การเขียนรายงานการวิจัย แบบค าขอทุนอุดหนุนการวิจัย ๔.๒ – ๐๑  
   ๒. คณะ ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการเข้าร่วมประชุม
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 
เช่น ดร.โชติสา ขาวสนิท เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ในวันที่ 

๔.๒ – ๐๑ 
๔.๒ – ๐๒ 
๔.๒ – ๐๓ 
๔.๒ – ๐๔ 
๔.๒ – ๐๕ 



อรพร:D/SAR ปี 2553 หน้า ๗๙ 

 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
๒-๕ ส.ค. ๒๕๕๓ ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ ผศ.ดร.นพรัฐพล 
ศรีบุญนาค เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับโลก เรื่อง The First 
Global Conference on Transparency Research ๑๘ – ๒๐ 
พ.ค. ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๔-๒๖ พ.ย. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นต้น ๔.๒ – ๐๒ 
   ๓. คณะ ฯ ได้จัดท าวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 
๔.๒ – ๐๓ ขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารระดับชาติ ๔.๒ – ๐๔ 
โดยมีการตั้งกองบรรณาธิการ ๔.๒ – ๐๕ ขึ้น เพื่อเป็นกลไกการ
ท างานด้านวารสาร และเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยทั้ง 
ของบุคลากร นิสิต ในคณะ ฯ และบุคคลภายนอกคณะ ฯ  
คณะ ฯ ได้เผยแพร่งานวิจัยด้วยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ เช่น อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล บทความ
วิจัยเรื่อง แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่
ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณแหล่ท่องเที่ยวที่เป็นชายหาดในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่๓ 
ฉบับที่ ๒ 
   ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร บทความวิจัยเรื่อง ความรู้ 
ความเข้าใจทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลยภาคตะวันออก 
   อ.ธีระ กุลสวัสดิ์ บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 

ข้อ ๒ คณะ ฯ มีหน่วยส่งเสริมงานวิจัยและห้องสมุด ร่วมกันด าเนินการวาง
แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เช่น การคัดสรรผลงานวจิัย
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๑ เดือน เม.ย. 
๒๕๕๓ ๔.๒ – ๐๖  

๔.๒ – ๐๖ 

ข้อ ๓ คณะ ฯ ได้มีการเผยแพร่ผลงานจากการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน เช่น การเผยแพร่การคัดสรร
ผลงานวิจัยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ในงานโครงการ การสร้าง
ความสมานฉันท์เพ่ือลดความขัดแย้งในสังคมไทย วันที่ ๓ มี.ค. 
๒๕๕๔ และมีการเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของคณะ ฯ  
ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้  ๔.๒ – ๐๗  

๔.๒ – ๐๗ 

ข้อ ๔ คณะ ฯ ได้ท างานวิจัย โดย อ.อนุรัตน์ อนันทนาธร และ อ.ธีระพงษ์ 
ภูริปาณิก เรื่อง “ประเมินผลความผูกพันและความพึงพอใจที่ต่อ
องค์กรของบุคลากรเทศบาลต าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี”  

๔.๒ – ๐๘ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ซึ่งเทศบาลต าบลบางพระ ได้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ในองค์กรให้ก้าวหน้าในหลายทิศทาง ตามหนังสือที่ ชบ ๕๓๔๐๑/
๘๗๙ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔ นอกจากนี้ อ.อนุรัตน์ อนันทนาธร  
ได้ท างานวิจัย เรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ 
การสร้างโรงงานหลอมถลุงเหล็ก ต าบลแม่น้ าคู้ อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง โดยงานวิจัยดังกล่าวน ามาพิจารณาด้านผลกระทบต่อ 
การด าเนินกิจการโรงถลุงเหล็กให้เป็นรูปธรรมและส่งผลดีกับ
หน่วยงานต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง ตามหนังสือที่ รย ๗๒๖๐๑/๙๖๖ 
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๔ ๔.๒ – ๐๘ 

ข้อ ๕ คณะ ฯ อ้างอิงระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
จากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเว็บไซต์ส านักบริการ
วิชาการ ๔.๒ – ๐๙ 
 

๔.๒ – ๐๙ 

ข้อ ๖ คณะ ฯ อ้างระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากหน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา ฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง) แต่เนื่องจากผลงาน
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ จึงไม่สามารถ
น าไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ ตามเว็บไซต์ส านักบริการ
วิชาการ ๔.๒ – ๑๐ 

๔.๒ – ๑๐ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค ์

๕ ข้อ ๖ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ ฯ ส าหรับนักวิจัย

รุ่นใหม ่
๔.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๒ งบประมาณ ในการเข้าร่วมประชุมผลงานวิจัยและ ๔.๒ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
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ผลงานวชิาการทัง้ในระดบัชาติ และนานาชาติ 
เช่น ดร.โชตสิา ขาวสนทิ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ๒-๕ 
ส.ค. ๒๕๕๓ ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ ผศ.ดร.
นพรัฐพล ศรีบุญนาค เข้าร่วมประชุมสัมมนาวชิาการ
ระดับโลก เร่ือง The First Global Conference on 
Transparency Research ๑๘ – ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๔  
ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๔-๒๖ 
พ.ย. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๓ วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ๔.๒ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
๔ เกณฑ์มาตรฐานวารสารระดับชาติ ๔.๒ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
๕ กองบรรณาธิการ ๔.๒ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
๖ การคัดสรรผลงานวิจัยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๑ เดือน เม.ย. ๒๕๕๓ 
๔.๒ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๗ เผยแพร่ผลงานจากการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องใน
เว็บไซต์ของคณะ ฯ 

๔.๒ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๘ หนังสือที่ ชบ ๕๓๔๐๑/๘๗๙ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔ 
หนังสือที่ รย ๗๒๖๐๑/๙๖๖ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๔ 

๔.๒ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

๙ ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ ๔.๒ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 
๑๐ ระบบและกลไกสง่เสริมการจดสิทธิบัตรหรือ 

อนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสทิธิบัตรและอนสุิทธบิัตร
จากหน่วยจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา ฯ และ 
บ่มเพาะวสิาหกิจ ส านักบริการวิชาการ มหาวทิยาลัย
บูรพา 

๔.๒ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ :     เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕  

๒.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕   =  ๗๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน  
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สูตรการค านวณ : 
๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 

๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
หมายเหตุ นับจ านวนอาจารย์และนักวิจัย ตามปีการศึกษา เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง = อ. = ๓๘.๕ + 
นักวิจัย ๑ = ๓๙.๕ 
 
ผลการด าเนินงาน : 
 เงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีจ านวนรวม ๖๑๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งคณะ ฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวน ๓๘.๕ คน และนักวิจัยประจ า จ านวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น  
๓๙.๕ คน ดังนี้ 

๑. ดร.โชติสา ขาวสนิท ภาควชิารัฐศาสตร์ เรื่อง แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองของนักคิดกรีกโบราณ  
วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓ - ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข  ภาควิชารัฐศาสตร์ เรื่อง ฮาบิตุสในฐานะมโนทัศน์เชื่อมโยงตัวแสดง
และโครงสร้าง วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓ - ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓. ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์  ภาควิชานิติศาสตร์ เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมใน
รัฐธรรมนูญไทย – เกาหลี วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓ - ๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. อ.พัชราภา ตันตราจิน  ภาควิชารัฐศาสตร์ เรื่อง ความคิดทางการเมืองของบุคคลส าคัญ: 
สถานภาพความรู้ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๑ – ปัจจุบัน วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๓ - ๕๐,๐๐๐ บาท 

๕. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร ภาควิชารัฐศาสตร์ เรื่อง การวิจัยสังเคราะห์และเผยแพร่
นวัตกรรมและการบริการสาธารณะขององค์กร เดือน ธ.ค. ๒๕๕๒ – พ.ค. ๒๕๕๓ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. อ.อนุรัตน์ อนันทนาธร การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลบางพระ อ.ศรีราชา ปี ๒๕๕๓ เดือน ก.ค. ๒๕๕๓ – ๖๐,๐๐๐ บาท 

๗. อ.ธีระ กุลสวัสดิ์ โครงการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

๘. อ.ธีระ กุลสวัสดิ์ โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลบางวัวคณารักษ์ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี ๒๕๕๓ เดือน ก.ค. ๕๓ - ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

แทนค่าสูตรค านวณ 
๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
      จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 

x ๕ 
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  เท่ากับ ๑๕,๔๔๓.๐๔ บาท 

 
๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
   เท่ากับคะแนน = ๑.๐๓  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า 

๕ คะแนน ๑.๐๓ ๑.๐๓  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ รายชื่องานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๔.๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๔ 

 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ :     ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
 
 

          ๑๕,๔๔๓.๐๔  
               ๗๕,๐๐๐ x ๕ 

       ๖๑๐,๐๐๐ 
          ๓๙.๕ 
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ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ ได้จัดท าระบบการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยวาง

แนวทางข้ันตอน ๕.๑ – ๐๑ และใช้หลักเกณฑ์การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม ของส านักบริการวิชาการ ๕.๑ – ๐๒ ทั้งนี้คณบดีและรอง
คณบดีได้มอบหมายให้ อ.สกฤติ อิสริยานนท์ และนางสาวเมทินา 
อุทารส ด าเนินการในการก าหนดนโยบาย วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม 
รวบรวม และประเมินผลการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งนี้
มหาวิทยาลัย ฯ ยังมีส านักบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักใน 
การบริการวิชาการอยู่แล้ว และคณะ ฯ ได้มอบหมายให้ อ.สกฤติ  
อิสริยานนท์ และน.ส.เมทินา อุทารส ประสานงานโครงการต่าง ๆ  
และในการติดตาม ตรวจสอบเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง คณะ ฯ  
ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผล 
การด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๕.๑ – ๐๓ วันที่  
๑๘-๒๐ มี.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมระยองรีสอร์ท และโครงการการสัมมนา
บุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ สวนนงนุช พัทยา ๕.๑ – ๐๔ เป็นกลไกในการติดตามและ
รวบรวมผลการด าเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะ ฯ 
ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ที่ก าหนด 

๕.๑ – ๐๑ 
๕.๑ – ๐๒ 
๕.๑ – ๐๓ 
๕.๑ – ๐๔ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน ได้แก่ ๕.๑ – ๐๕ 
  ๑. โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทฤษฎีสงครามของ Karl von 
Clausewitz” วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๓ โดยน าโครงการดังกล่าวไป 
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
มี อ.ยุทธพงษ์ วุฒิการโกศล รับผิดชอบในวิชานี้ 
  ๒. โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ทิศทาง AFTA สู่ ASEAN 
Econimic Community (AEC) วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๓ โดยน า
โครงการดังกล่าวไปบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มี อ.ยุทธพงษ์ วุฒิการโกศล รับผิดชอบ
ในวิชานี้ 
  ๓. โครงการพัฒนาการเมืองไทยจากรัฐธรรมนูญ : มุมมองที่ไม่
ธรรมดา วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๓ โดยน าโครงการดังกล่าวไปบูรณาการ 
กับการเรียนการสอนรายวิชา การเมืองการปกครองของไทย 
ซึ่งมี อ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รับผิดชอบในวิชานี้ และรายวิชา 
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ซึ่งมี ร.ต.อ. ดร.วิเชียร  
ตันศิริคงคล รับผิดชอบในวิชานี้  
  ๔. โครงการ การเลือกตั้งโดยตรงหัวหน้าเขตในอินโดนีเซีย วันที่  

๕.๑ – ๐๕ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Clauswitz
http://en.wikipedia.org/wiki/Clauswitz
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๓ โดยน าโครงการดังกล่าวไปบูรณาการกับการเรียน 
การสอนรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ มี ดร.ณัชชา คุณาทัพพ์ 
รับผิดชอบในวิชานี้ 
  ๕. โครงการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ ๑๑-๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๓ โดยน าโครงการ
ดังกล่าวไปบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชามหายุทธศาสตร์  
ซึ่งมี ดร.สนธิ นวกุล รับผิดชอบในวิชานี้ 
  ๖. โครงการ เสริมสร้างความรู้ทางด้านมหายุทธศาสตร์ วันที่ ๘-๙ 
ม.ค. ๒๕๕๔ โดยน าโครงการดังกล่าวไปบูรณาการกับการเรียน 
การสอนรายวิชามหายุทธศาสตร์ ซึ่งมี ดร.สนธิ นวกุล รับผดิชอบ 
ในวิชานี้ 
  ๗. โครงการเสวนาวิชาการ “ความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับ
ทวีปเอเชียและอาเซียน” โดย ดร. สุรินทร์  ไหมศรีกรด  สาขาวิชา
รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเจมส์คุก ประเทศออสเตรเลีย วันที่ ๑๘ ม.ค. 
๒๕๕๔ โดยน าโครงการดังกล่าวไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มี อ.ยุทธพงษ์ วุฒิการโกศล 
รับผิดชอบในวิชานี้ 
  ๘. การสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การเมืองกับการมีส่วนร่วม
ของนิสิตนักศึกษา วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ โดยน าโครงการดังกล่าวไป
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์  
ซึ่งมี ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร รับผิดชอบในวิชานี้ 
  ๙. การสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง มหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ โดยน าโครงการดังกล่าวไปบูรณาการ 
กับการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมี  
ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร รบัผิดชอบในวิชานี้ 
  ๑๐. โครงการ การสร้างความสมานฉันท์เพ่ือลดความขัดแย้งใน
สังคมไทย วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔ เป็นโครงการที่นิสิตน าความรู้ที่ศึกษา
มาตลอดหลักสูตรมาร่วมกันก าหนดประเด็นและบูรณาการเป็น 
การจัดบริการวิชาการสู่สังคม โดยน าโครงการดังกล่าวไปบูรณาการ 
กับการเรียนการสอนรายวิชา ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 
ซึ่งมี ดร.โสภา ชูพิชัยกุล ชปีลมันล์ รับผิดชอบในวิชานี้ 
  ๑๑. โครงการเทคนิคการพูด การเจรจา และการปราศรัย ต่อ
สาธารณะส าหรับนักบริหารท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ 
  ๑๒. โครงการเทคนิคการพูด การเจรจา และการปราศรัย ต่อ
สาธารณะส าหรับนักบริหารท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๕ ก.ย. ๒๕๕๓ 
  ๑๓. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และเทคนิคการพูดการเจรจา และ
การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๒ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
วันที่ ๙-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ 
  ๑๔. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และเทคนิคการพูดการเจรจา และ
การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๓ 
วันที่ ๑๐-๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔ 
  ๑๕. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และเทคนิคการพูดการเจรจา และ
การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๔ 
วันที่ ๑๘-๑๙ พ.ค. ๒๕๕๔ 
  ทั้ง ๕ โครงการดังกล่าวข้างต้นน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาภาวะผู้น า และรายวิชาจริยธรรมนักบริหาร ซึ่งมี อ.อนุรัตน์ 
อนันทนาธร รับผิดชอบในวิชานี้ 
  ๑๖. โครงการอบรมกฎหมายให้แก่เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็ก โดยน าโครงการดังกล่าวไปบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
กฎหมายเด็กและเยาวชน ซึ่งมี อ.จิดาภา พรยิ่งรับผิดชอบในวิชานี้  
  ๑๗. โครงการสัมมนากลไกเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ โดยน าโครงการ
ดังกล่าวไปบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา กฎหมายสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งมี อ.ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช รับผิดชอบในวิชานี้ 

ข้อ ๓ คณะ ฯ ได้บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ดังนี้ 
  ๑. อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก ได้น างานบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง 
ประเมินผลความผูกพันและความพึงพอใจที่มีต่อองค์การของบุคลากร
เทศบาลต าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มาปรับเป็นบทความวิจัย 
เรื่อง ความผูกพันและความพึงพอใจที่มีต่อองค์การของบุคลากร
เทศบาลต าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยลงในวารสารการเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือน พ.ค. – ส.ค. ๒๕๕๓  
  ๒. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร ได้น าบทความวิจัย ความรู้
ความเข้าใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่พัฒนาชาย 
ฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยลงในวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือน พ.ค. – ส.ค. ๒๕๕๓  
  ๓. อ.ธีระ กุลสวัสดิ์ ได้น าบทความวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ 
มีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก  
โดยลงในวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 
เดือน ก.ย. – ธ.ค. ๒๕๕๓ 
  ๔. นางสาวสิรลิักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์ ได้น าบทความวิจัย 
องค์ประกอบการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ชลบุรี โดยลงในวารสารการเมือง  
การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ เดือน ก.ย. – ธ.ค. ๒๕๕๓ 

๕.๑ – ๐๖ 
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  ๕. อ.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง ได้น าบทความวิจัย ขอบข่ายและลักษณะของ
ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยลงในวารสารการเมือง  
การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ เดือน ม.ค. – เม.ย. ๒๕๕๔ 
  ๖. นางสาวสาธิดา คมข า ได้น าบทความวิจัย เจตคติของบุคลากร 
ในกระบวนการยุติธรรมต่อปัญหาสามีท าร้ายภรรยา โดยลงในวารสาร
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ เดือน ม.ค. – 
เม.ย. ๒๕๕๔  
  ๗. อ.ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช ได้น าโครงการบริการวิชาการ เรื่อง  
การสัมมนากลไกเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับ
ภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ ไปท าบูรณาการเป็นงานวิจัย เรื่อง 
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการต่อต้าน 
การทรมาน ศึกษากรณีการใช้เรื่องพันธนาการในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของประเทศไทย ๕.๑ – ๐๖  

ข้อ ๔ คณะ ฯ ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น  
  ๑. โครงการพัฒนาการเมืองไทยจากรัฐธรรมนูญ : มุมมองที่ไม่
ธรรมดา วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๓ โดยน าโครงการดังกล่าวไปบูรณาการ 
กับการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการปกครองของไทย 
ซึ่งมี อ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว และรายวิชารัฐธรรมนูญและสถาบัน 
ทางการเมือง ซึ่งมี ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล   
  ๒. โครงการอบรมกฎหมายให้แก่เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็ก โดยน าโครงการดังกล่าวไปบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
กฎหมายเด็กและเยาวชน ซึ่งมี อ.จิดาภา พรยิ่ง   
  ๓. โครงการสัมมนากลไกเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ โดยน าโครงการดังกล่าวไป
บรูณาการกับการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งมี อ.ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช ๕.๑ – ๐๗  

๕.๑ – ๐๗ 

ข้อ ๕ ภาควิชา ฯ และหน่วยส่งเสริมการวิจัยได้น าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ๕.๑ – ๐๘  

๕.๑ – ๐๘ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตวับ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ระบบการบริการทางวิชาการแก่สังคม ๕.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 
๒ หลักเกณฑ์การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

ของส านักบริการวิชาการ 
๕.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 

๓ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและติดตาม
ผลการด าเนนิงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
วันที่ ๑๘-๒๐ มี.ค. ๒๕๕๓ โรงแรมระยองรีสอร์ท 

๕.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 

๔ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ติดตามผลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ ๑๘-๒๐ มี.ค. ๒๕๕๓ โรงแรม
ระยองรีสอร์ท และโครงการการสัมมนาบุคลากร
และลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
สวนนงนุช พัทยา 

๕.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 

๕ การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน 

๕.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 

๖ งานบริการวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 
๗ ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย เช่น รายวิชาสัมมนาการเมืองของ 
ภาคตะวันออก (อ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว) รายวิชา 
กฎหมายเด็ก (อ.เจนวิทย์ นวลแสง) งานวิจัย เรื่อง 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณี
ต้นแบบที่เหมาะสมเกี่ยวกับการกระท าความผิด
อาญาของนิสิต (อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล)  
ในมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๔ 

๕.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 

๘ รายงานการประชุมของภาควิชา ฯ และหน่วย
ส่งเสริมการวิจัย 

๕.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ :     กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

๒. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

๓. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
๔. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ 

ทางวิชาการ 
๕. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร 

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ ได้ส ารวจความต้องการของชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ 

๕.๒ – ๐๑ ในการใช้เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและ 
การจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ ฯ โดย 
ผลการส ารวจพบว่า ชุมชนให้ความส าคัญในเรื่องปัญหาอาชญากรรม
ที่มีเพ่ิมข้ึนและชุมชนสนใจเกี่ยวกับในเรื่องการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะ ฯ โดยอ.สกฤติ อิสริยานนท์ และนางสาว
เมทนิา อุทารส ได้ก าหนดทิศทาง และจัดท าแผนบริการวิชาการ 
แก่สังคม 
  คณะ ฯ ได้เสนอแบบตอบรับการส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปยังองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น อบต. พนานิคม เทศบาลต าบลแปลงยาว 
เทศบาลต าบลปากน้ าแหลมสิงห์ เทศบาลต าบลบ้านช่อง เป็นต้น 
เพ่ือสอบถามความต้องการของหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับหัวข้อ 
การบริการวิชาการ  

๕.๒ – ๐๑ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ คณะ ฯ จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการดังนี้ ๕.๒ – ๐๒ 

๕.๒ – ๐๒ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
  ๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักส่งเสริม 
การแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  
วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๔ 
  ๒. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กระทรวงยุติธรรม วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๓ 
  ๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสวนนงนุช 
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๓ 
  ๔. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๔๖ 
  ๕. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๔๙ 
  ๖. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียน
เทคโนโลยี ไออาร์พีซี วันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๕๒ 
  ๗. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๔๗ 
  ๘. ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการกับสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน โดยมีความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 
  ๙. ความร่วมมือทางวิชาการกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  

ข้อ ๓ การจัดท าโครงการบริการวิชาการ ๕.๒ – ๐๓ ได้มีการจัดท าแบบ
ประเมินประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ว่าผู้เข้ารับ
การบริการได้ประโยชน์ และความรู้ไปปรับใช้มากน้อยเพียงไร 
เช่น ผลการประเมินโครงการฝึกอบรม เทคนิค การพูด การเจรจา 
และการปราศรัยต่อสาธารณะ ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น จ านวน  
๓ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ ณ สวนนงนุช รุ่นที่ 
๒ วันที่ ๑๔-๑๕ ก.ย. ๒๕๕๓ ณ สวนนงนุช รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๐-๑๑ 
ก.พ. ๒๕๕๔ ณ ห้องพรหมโยธี เช่น ชว่งระยะเวลาในการอบรมน้อย 
ควรฝึกปฏิบัติให้มากกว่านี้ ควรมีการฝึกนอกสถานที่ อยากให้จัด
หัวข้ออ่ืน ๆ เช่น การวางตัวของผู้บริหาร งานสายบริหารที่เกี่ยวข้อง 
การครองใจเพ่ือนร่วมงาน สถานที่อบรมควรให้ดูดีกว่านี้ เป็นต้น  

๕.๒ – ๐๓ 

ข้อ ๔ คณะ ฯ ได้น าผลการประเมิน ๕.๒ – ๐๔ ในข้อ ๓ ไปพัฒนา 
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ เช่น  
การปรับเปลี่ยนวิทยากรให้เหมาะสมกับหัวข้อการบรรยาย สถานที่ 
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น 

๕.๒ – ๐๔ 

ข้อ ๕ คณะ ฯ และภาควิชาฯ ได้พัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ ฯ และเผยแพร่สู่

๕.๒ – ๐๕ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
สาธารณชน เช่น หัวข้อความสมานฉันท์กับการลดความขัดแย้งใน
สังคมไทย การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ความเครียด..ภยัเงียบใน
สังคมไทย และทางออก เป็นต้น ๕.๒ – ๐๕ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ 

ต่อสังคม 

๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ การส ารวจความต้องการของชุมชน ๕.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 
๒ ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๕.๒ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 

๓ โครงการบริการวิชาการ ๕.๒ – ๐๓ แฟ้มองคป์ระกอบที่ ๕ 
๔ ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ ๕.๒ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 
๕ เว็บไซต์ของคณะ ฯ www.polsci-law.buu.ac.th ๕.๒ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๕ 

 
องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ :     ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
๒. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ 

กิจกรรมนักศึกษา 
๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๖. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับชาติ  
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๕ หรือ ๖ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ มีระบบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๖.๑ – ๐๑ และกลไก

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะ ฯ ภาควิชาฯ และคณาจารย์
ร่วมกันด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ๖.๑ – ๐๒ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยแผนฯ
ไดก้ าหนดตัวชี้วัด ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม 
และจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบดังปรากฏในรายงานการประชุม 
ภาควิชา ฯ ๖.๑ – ๐๓ 

๖.๑ – ๐๑ 
๖.๑ – ๐๒ 
๖.๑ – ๐๓ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ ภาควิชาฯ และคณาจารย์ได้ก าหนดแนวทางในการ 
บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียน 
การสอนและกิจกรรมนิสิต 
   ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
และหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ได้น าเอาแนวทางการบูรณาการมา
แจ้งให้ที่ประชุมภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์ ได้รับ
ทราบและร่วมระดมความคิดเห็น เพ่ือบูรณาการเข้ากับรายวิชาและ
การจัดการเรียนการสอน รายงานการประชุมภาควิชา ฯ ๖.๑ – ๐๓ 
   ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา เช่น รายวิชา 
๒๑๙๒๒๑ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น (อ.สกฤติ อิสริยานนท์) 
รายวิชา ๒๑๗๓๒๘ วัฒนธรรมกับการพัฒนา (ดร.รุ้งนภา  
ยรรยงเกษมสุข) โดยทั้งสองรายวิชาผู้สอนได้พานิสิตไปศึกษาดูงาน
ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่นนอก
สถานที่ ๖.๑ – ๐๔ 
   ภาควิชานิติศาสตร์ ได้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น รายวิชา 
๒๒๐๒๐๔ ภาษากฎหมายไทย (อ.ประทีป ทับอัตตานนท์) เพ่ือให้
นิสิตในรายวิชาได้ตระหนักถึงคุณค่าในภาษาไทยและความส าคัญ 
ของภาษาไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะในสังคมไทย  
๖.๑ – ๐๔ 
   ในระดบัคณะ ฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในฐานะผู้ได้รับ
มอบหมายจากคณบดี ได้น าเอาแนวทางการบูรณาการมาแจ้งให้ 

๖.๑ – ๐๔ 
๖.๑ – ๐๕ 
๖.๑ – ๐๖ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
งานกิจการนิสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการดังนี้ ๖.๑ – ๐๕ 
  ๑. พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญคณะ ฯ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๓  
  ๒. พิธีต่อเทียนและปฎิญานตนลูกรพีบูรพา ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๓  
  ๓. กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๓ 
  ๔. บรรยายธรรมะ หลักธรรมน าชีวิตเป็นสุข ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๓ 
  ๕. โครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนา ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๓  
  ๖. พิธีท าบุญตักบาตรวันปีใหม่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๓  
  ๗. สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔  
  ๘. โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ๗ ส.ค. 
๒๕๕๓ (นิติ) 
  ๙. การทอดกฐิน ณ วัดกุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  
  ๑๐. การทอดผ้าป่า จ.ชลบุร ี 
  ๑๑. โครงการบายศรีสู่ขวัญและประเพณีประดับตราชูบูรพา  
๘ ส.ค. ๒๕๕๓ 
   นอกจากนี้งานกิจการนิสิตได้สนับสนุนให้นิสิตของคณะ ฯ เข้าร่วม
เป็นสมาชิกชมรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมตามความถนัดและ
ความสนใจ ได้แก่ ชมรมวัฒนธรรมอีสาน องค์การนิสิต กองกิจการ
นิสิต เช่น นายสัญญา ฟักมี เป็นสมาชิกวงดนตรีเล่นเครื่องเล่น  
กลองชุด แคน ระนาด นายสมถวิล สวาสนา เป็นผู้ขับร้องเพลง 
(ได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งต่าง ๆ) ๖.๑ – ๐๖ เป็นต้น 

ข้อ ๓ คณะ ฯ ภาควิชาฯ และคณาจารย์สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยผ่านช่องทาง
เว็บไซต์คณะ ฯ ๖.๑ – ๐๗ และใบบอกข่าว ๖.๑ – ๐๘ ไปยัง
หนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ เช่น  
  ๑. พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญคณะ ฯ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๓  
  ๒. พิธีต่อเทียนและปฎิญานตนลูกรพีบูรพา ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๓  
  ๓. กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๓ 
  ๔. บรรยายธรรมะ หลักธรรมน าชีวิตเป็นสุข ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๓ 
  ๕. โครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนา ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๓  
  ๖. พิธีท าบุญตักบาตรวันปีใหม่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๓  
  ๗. สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔  
  ๘. โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ๗ ส.ค. 
๒๕๕๓ (นิติ) 
  ๙. การทอดกฐิน ณ วัดกุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  
  ๑๐. การทอดผ้าป่า จ.ชลบุร ี 
  ๑๑. โครงการบายศรีสู่ขวัญและประเพณีประดับตราชูบูรพา  

๖.๑ – ๐๗ 
๖.๑ – ๐๘ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
๘ ส.ค. ๒๕๕๓ เป็นต้น  

ข้อ ๔ การประเมินผลส าเร็จของการบรูณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน ทีป่ระชุมภาควชิา ฯ ได้ให้ข้อเสนอว่า  
การประเมนิผลความส าเร็จอาจให้ผู้สอนในรายวิชาด าเนินการจดัท า 
การประเมินผลของการบูรณาการในรายวิชาแยกต่างหากจากการ
ประเมินการเรียนการสอนในระบบอินเทอร์เน็ต ดังปรากฎในแบบ
ประเมินการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ๖.๑ – ๐๔ 
    ภาควิชารัฐศาสตร ์
  - รายวิชา ๒๑๙๒๒๑ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  
(อ.สกฤติ อิสริยานนท์)  
  - รายวิชา ๒๑๗๓๒๘ วัฒนธรรมกับการพัฒนา (ดร.รุ้งนภา  
ยรรยงเกษมสุข)  
    ภาควิชานิติศาสตร ์
  - รายวิชา ๒๒๐๒๐๔ ภาษากฎหมายไทย (อ.ประทีป  
ทับอัตตานนท)์ 
    ผู้สอนในแต่ละรายวชิาได้น าผลการประเมินการบูรณาการเสนอ 
ที่ประชุมภาควิชา เพื่อน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผลการประเมิน
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ได้แก่ ความพึงพอใจของนิสิตในการบูรณา 
การศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๖.๑ – ๐๓ 
    ส าหรับกิจกรรมนิสิต มีกิจกรรมต่อไปนี้ ๖.๑ – ๐๕ 
    ๑. พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญคณะ ฯ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๓  
    ๒. พิธีต่อเทียนและปฎิญานตนลูกรพีบูรพา ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๓  
    ๓. บรรยายธรรมะประดบัใจ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๓ 
    ๔. สืบสานประเพณสีงกรานต์ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔ 
    ๕. พิธีท าบุญตักบาตรวนัปีใหม่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๓  
    ๖. กิจกรรมบูรพาสืบสานวิถชีาวนา ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๓  
(เป็นกิจกรรมที่คณะ ฯ เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ฯ)     
ได้มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตเป็นไปตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ได้แก่ 
ความพึงพอใจของนิสิตในการบรูณาการศิลปวฒันธรรมกับกิจกรรมนิสิต 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ๖.๑ – ๐๓ 

๖.๑ – ๐๓ 
๖.๑ – ๐๔ 
๖.๑ – ๐๕ 

 

ข้อ ๕ คณะ ฯ ภาควิชาฯ และคณาจารย์ในที่ประชุมภาควิชา ไดพ้ิจารณาการ 
บูรณาการงานดา้นท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต ส าหรับการจดัการเรียนการสอนอาจให้ภาควชิา ฯ  
มีการเพิ่มเติมรายวิชาที่จะน าไปสู่การบูรณาการกับการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ส่วนการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
กับกิจกรรมนิสิต งานกิจการนิสติรวมถึงสโมสรนสิิตร่วมกันให้แนวทาง
เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้นิสติได้ริเริ่มและจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง

๖.๑ – ๐๓ 
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ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกคณะ ฯ ๖.๑ – ๐๓ 

ข้อ ๖ ไม่ได้ด าเนินการ   
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ระบบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๖.๑ – ๐๑ แฟ้มเอกสารองค์ประกอบที่ ๖ 
๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
๖.๑ – ๐๒ แฟ้มเอกสารองค์ประกอบที่ ๖ 

๓ รายงานการประชุมภาควิชา ฯ ๖.๑ – ๐๓ แฟ้มเอกสารองค์ประกอบที่ ๖ 
๔ รายวิชา ๒๑๙๒๒๑ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน

ท้องถิ่น (อ.สกฤติ อิสริยานนท์) รายวิชา 
๒๑๗๓๒๘ วัฒนธรรมกับการพัฒนา (ดร.รุ้งนภา  
ยรรยงเกษมสุข) รายวิชา ๒๒๐๒๐๔ ภาษา
กฎหมายไทย (อ.ประทีป ทับอัตตานนท์) 

๖.๑ – ๐๔ แฟ้มเอกสารองค์ประกอบที่ ๖ 

๕ กิจกรรม/โครงการของงานกิจกรรมนิสิต  ๖.๑ – ๐๕ แฟ้มเอกสารองค์ประกอบที่ ๖ 
๖ ภาพประกอบของนายสัญญา ฟักมี เป็นสมาชิก 

วงดนตรีเล่นเครื่องเล่น กลองชุด แคน ระนาด  
นายสมถวิล สวาสนา เป็นผู้ขับร้องเพลง 

๖.๑ – ๐๖ แฟ้มเอกสารองค์ประกอบที่ ๖ 

๗ เว็บไซต์คณะ ฯ  ๖.๑ – ๐๗ แฟ้มเอกสารองค์ประกอบที่ ๖ 
๘ ใบบอกข่าว  ๖.๑ – ๐๘ แฟ้มเอกสารองค์ประกอบที่ ๖ 

 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ :     ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ และผู้บริหารทุกระดับของคณะ ฯ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมี 
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน 
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และพัฒนาคณะ ฯ 
๓. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง 

สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในคณะ ฯ 
๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ 

ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  
๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของคณะ ฯ เต็มตามศักยภาพ 
๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ ฯ และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๗. คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ประเมินผลการบริหารงานของคณะ ฯ และผู้บริหาร 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพามีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามค าสั่งที่ ๒๘๐๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๑ และค าสั่งที่ 
๒๘๐๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๓ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะประเภทหัวหน้าภาควิชา ที่ ๓๕๓๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๓ 
หน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดไว้ดังนี้ ๗.๑ – ๐๑ 
  ๑. วางนโยบายและแผนงานของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
  ๒. จัดระบบการบริหารงานภายในคณะ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
  ๓. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ส าหรับคณะ  
เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย 
  ๔. พิจารณาออกข้อบังคับ และระเบียบ ตามที่สภาสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
  ๕. ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  ๖. พิจารณาน าเสนอเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ในคณะต่อมหาวิทยาลัย 
  ๗. จัดการวัดผล ประเมินผลและควบคุมก ากับติดตามการประกันคุณภาพ

๗.๑ – ๐๑ 
๗.๑ – ๐๒ 
๗.๑ – ๐๓ 
๗.๑ – ๐๔ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
การศึกษาของคณะ 
  ๘. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
  ๙ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย  
หรือมีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนด 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะ ฯ 
   จากการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ได้มีการประชุม
ร่วมกับผู้บริหารคณะ ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๑๒ ครั้ง ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ – พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยพิจารณาเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ
จ านวน ๑๕๗ เรื่อง และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จ านวน ๑๒๗ เรื่อง รายงาน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ๗.๑ – ๐๒ และ
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ไดด้ าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยรวบรวมข้อมูล สรุป และวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้คณะ ฯ ได้
แนะน าประวัติของกรรมการประจ าคณะ ฯ ทุกท่านในเว็บไซต์ของคณะ ฯ 
๗.๑ – ๐๓ 

ข้อ ๒ ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ ฯ ได้ร่วมกันก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ไว้ดังนี้  
   นโยบายคณะ ฯ (เล่มแผนยุทธศาสตร์) ๗.๑ – ๐๔ 
๑. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
  ๑.๑ จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  ๑.๒ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  ๑.๓ พัฒนาคณะสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
  ๑.๔ ส ารวจและส่งเสริมคุณลักษณะพิเศษของนิสิตและบุคลากร 
เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะ ฯ 
๒. นโยบายด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
  ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากร 
  ๒.๒ ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน 
๓. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๓.๑ สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๔. นโยบายด้านการบริหาร 
  ๔.๑ บริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
  ๔.๒ ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงในการบริหารงาน 
  ๔.๓ เสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน 
   วิสัยทัศน์ของคณะ ฯ  
“เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
ภาคตะวันออก เพ่ือเป็นฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศและสังคม”  

๗.๑ – ๐๔ 
๗.๑ – ๐๕ 
๗.๑ – ๐๖ 
๗.๑ – ๐๗ 
๗.๑ – ๐๘ 
๗.๑ – ๐๙ 
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   พันธกิจของคณะ ฯ 
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ บริการ
วิชาการและส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล” 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
๒. สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
๓. บริการวิชาการ และรักษาพัฒนาธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์ 
๑. บัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
๒. ผลงานวิจัยของคณะ ฯ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
๓. การบริการวิชาการของคณะ ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคม 
๔. นิสิต บัณฑิต บุคลากรของคณะ ฯ ส่วนร่วม และร่วมสืบสาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
๕. คณะ ฯ บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอยู่บนพื้นฐาน 
ธรรมาภิบาล 
   ซึ่งการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ของคณะ ฯ ผู้บริหารและบุคลากรได้หารือและพิจารณาร่วมกัน
ในการประชุมโครงการการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี ๗.๑ – ๐๕ และ
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เพ่ือทราบ 
๗.๑ – ๐๖ทั้งนี้คณะ ฯ ได้ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของคณะ ฯ ให้บุคลากรทุกระดับและสาธารณะ
ได้รับทราบในเว็บไซต์ของคณะ ฯ ๗.๑ – ๐๗ ทั้งนี้คณบดี ผู้บริหาร และ
บุคลากรได้น าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยมาเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ ฯ โดยมอบหมายให้คุณสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะ ฯ (สัญญา
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์) ๗.๑ – ๐๘ และได้น าผลการด าเนินงานระบบ
สารสนเทศตามแผนกลยุทธ์ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ และรายงานต่อคณบดีปีละ 
๒ ครั้ง ๗.๑ – ๐๙ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารได้ใช้ประกอบการพิจารณาหรือ
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ตัดสินใจ  

ข้อ ๓ ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ที่มอบหมาย พร้อมทั้งในเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ฯ จ านวน ๒ ครั้ง ๗.๑ – ๑๐ ส าหรับส านักงานคณบดีมีการประชุม
หัวหน้างาน จ านวน ๕ ครั้ง ได้แก ่ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๓ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วนัที่ ๒๐ ม.ค. 
๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ 
มี.ค. ๒๕๕๔ ๗.๑ – ๑๑ โดยผู้บริหารให้บุคลากรทุกคนรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งแจ้งแผน 
การด าเนินงานในระยะสั้น ๆ ให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบด้วย ๗.๑ – ๑๒  
ส าหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการติดตาม 
แผนยุทธศาสตร์นั้น คณะ ฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ ฯ  
๗.๑ – ๑๓  

๗.๑ – ๑๐ 
๗.๑ – ๑๑ 
๗.๑ – ๑๒ 
๗.๑ – ๑๓ 

 

ข้อ ๔ คณบดีและผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะ ฯ มีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการ เช่น การแต่งตั้งให้ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม เช่น ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
การประชุมภาควิชา การประชุมหัวหน้างานสายสนับสนุน ซึ่งคณะกรรมการ 
ทุกชุด คณะ ฯ ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นโดยมีส่วนร่วมตาม 
หลักธรรมาภิบาล เป็นต้น ๗.๑ – ๑๔ 

๗.๑ – ๑๔ 

ข้อ ๕ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ า 
คณะ ฯ ได้แก่ อ.วงศ์ภิญโญ เชียงทอง และ อ.มานิต วิทยาเต็ม ร่วมถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบรรยายเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
และประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะ ฯ 
ในกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาเป้าหมาย  
ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ในโครงการสัมมนาบุคลากรและ
ลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ ฯ 
วันที่ ๕-๖ พ.ค. ๒๕๕๔ สวนนงนุช ๗.๑ – ๑๕ นอกจากนี้ในส่วนบุคลากร
สายสนับสนุนยังได้ใช้ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอนงานบุคลากรที่เข้าใหม่ และ
ผู้บริหารยังให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็น 
การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๗.๑ – ๑๖ ทั้งนี้ผู้บริหารยังให้นโยบาย
ในการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานในสายงานของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ 
ประสบการณ์ และศักยภาพที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๗.๑ – ๑๕ 
๗.๑ – ๑๖ 
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และบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ ฯ  

ข้อ ๖ ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ ฯ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ ๗.๑ – ๑๗ 
  ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของ
ประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี
ทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยผู้บริหารและบุคลากรคณะ ฯ ได้ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมุ่งเน้นผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 
  ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหาราชการตามแนวทาง 
การก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงคณะ ฯ ด าเนินงานตามหลัก 
๕ ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สุขนิสัย) เช่น การสะสาง ท าให้
คณะ ฯ มีกระดาษ reuse เพ่ือความประหยัด ตามหลักการบริการจัดการ
ทรัพยากร โดยพาบุคลากรไปศึกษาดูงาน ๕ ส ที่บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนท  
  ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางหรือเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ที่มีลิงค์ ถาม-ตอบ การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง  
ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔ ณ ห้อง KA ๕๐๐ เพ่ือเป็น
การสร้างความมั่นใจและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างคณะ ฯ และ
ผู้ปกครองนิสิต 
  ๔. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความ
รบัผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ โดย
คณะ ฯ ได้มอบหมายให้บุคลากรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือแสดงถึง
ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการออกค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือมอบหมาย

๗.๑ – ๑๗ 
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งานจากผู้บริหารคณะ ฯ ในการก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ  
เป็นต้น 
  ๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการที่เปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่
ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนใน 
การด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ โดย
คณะ ฯ จัดการประชุมในระดับคณะ ฯ และมีการประชุมในระดับภาควิชา 
เพ่ือถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน หรือการประชุม
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม โดยมีการ
บันทึกรายงานการประชุม ฯ ที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  ๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ 
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา โดยคณะ ฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ฯ ชุดต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาเรื่องราว อย่างเปิดเผยและเป็นไป
ตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การประชุมกรรมการประจ าคณะ ฯ  
การประชุมภาควิชา การประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ 
  ๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจ
การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วย
การปกครองอ่ืน ๆ โดยมหาวิทยาลัย/ คณะ ฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 
แต่งตั้งรองคณบดี แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร 
ฯลฯ เพ่ือให้การด าเนินงานเพ่ือให้มีกระบวนการ ขั้นตอน การตัดสินใจที่เป็น
ระบบตามสายงานบังคับบัญชาที่เหมาะสม  
  ๘. หลักนิตธิรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือคณะ ฯ 
ใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักในการ
ด าเนินงาน 
  ๙. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม คณะ ฯ รับนิสิตโครงการพิเศษ เช่น การรับ
นิสิตต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรของคณะ ฯ เป็นต้น รวมถึงการให้
ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดี หรือมีความโดดเด่นในการจัดท ากิจกรรม การ
ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ การขอรับทุนอุดหนุนการ
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วิจัยของบุคลากรและคณาจารย์ภายในคณะ 
  ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลง
ทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการ
ใช้กระบวนการพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่
ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย 
เอกฉันท์ เช่น การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ การประชุมภาควิชา 
การประชุมหัวหน้างาน หรือการเข้าร่วมสัมมนาและแสดงความคิดเห็นใน 
การสัมมนาอาจารย์เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพัฒนาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

ข้อ ๗ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ไดป้ระเมินผลการบริหารงานของคณะ ฯ  
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านทุนการพัฒนา 
ความเชี่ยวชาญและผลงานทางวิชาการ ผลการด าเนินงานด้านงานวิชาการ 
ผลการด าเนินงานด้านแผนและการเงิน ด้านกิจการนิสิต ด้านงานวิจัย  
ผลงานวิชาการ และวารสารคณะ ฯ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๓ และผู้บริหารไดน้ า 
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ๗.๑ – ๑๘ 
  ๑. ด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร 
    - ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
    - สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ทั้งในสายงานของตนเอง
และท่ีสนใจ 
  ๒. ด้านผลงานทางวิชาการ 
    - มีการติดตามแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
  ๓. ด้านวชิาการ 
    - มีการปรับแผนการรับนิสิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม 
    - มีการติดตามผลของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาเป็นแนวทางชี้แนะใน 
การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
  ๔. ด้านการเงิน  
    - มีการติดตามแผนการใช้งบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน  
เพ่ือกระตุ้นในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ๕. ด้านงานวิจัย  
    - มีการกระตุ้นให้บุคลากรของบประมาณเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ 

๗.๑ – ๑๘ 



อรพร:D/SAR ปี 2553 หน้า ๑๐๓ 

 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
  ๖. ด้านงานวารสารคณะ ฯ 
    - ปรับปรุงคุณภาพงานวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการ

ประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑  
๗.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๒ รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ  

๗.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๓ เว็บไซต์ประวัติคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ๗.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๔ เล่มแผนยุทธศาสตร์  ๗.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๕ โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒ 
ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี  

๗.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒  

๗.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๗ เว็บไซต์หน้าแรกของคณะ ฯ เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ๗.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๘ ระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะ ฯ  ๗.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๙ ผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศตามแผนกลยุทธ์  ๗.๑ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
จ านวน ๒ ครั้ง  

๗.๑ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๑๑ รายงานการประชุมหัวหน้างาน ๕ ครั้ง ๗.๑ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๑๒ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของ 

หัวหน้างานตามรายงานการประชุมหัวหน้างาน 
๗.๑ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๑๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ  
ในเว็บไซต์ของคณะ ฯ  

๗.๑ – ๑๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
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๑๔ การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  ๗.๑ – ๑๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๑๕ โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะ ฯ วันที่ ๕-๖ พ.ค. ๒๕๕๔ สวนนงนุช  

๗.๑ – ๑๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๑๖ คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ๗.๑ – ๑๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๑๗ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ๗.๑ – ๑๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๑๘ ผลการประเมินการบริหารงานทีเ่ป็นรูปธรรม  ๗.๑ – ๑๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ 
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ 

๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ 
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น 
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ เกี่ยวกับพันธกิจด้าน 
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๐๐๓๘/๒๕๕๔ วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีรองคณบดีเป็นประธาน  
๗.๒ – ๐๑ และท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ 

๗.๒ – ๐๑ 
๗.๒ – ๐๒ 



อรพร:D/SAR ปี 2553 หน้า ๑๐๕ 

 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดประเด็นความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย ทั้งนี้ได้รายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ 
เม.ย. ๒๕๕๔ ดังนี ้๗.๒ – ๐๒ 
  ๑. การผลิตบัณฑิต 
    ๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตร 
    ๒. การประเมินหลักสูตร 
    ๓. การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
  ๒. การวิจัย 
    ๑. แนวทางการขอทุนวิจัย 
    ๒. การอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท าวิจัย 
    ๓. การรวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของบุคลากรภายใน
คณะ ฯ  

ข้อ ๒ คณะ ฯ ก าหนดให้คณาจารย์และบุคลากรเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ดังรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๔ ๗.๒ – ๐๒ 

๗.๒ – ๐๒ 

ข้อ ๓ คณะ ฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดโดย 
การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะ ฯ เช่น  
  ๑. โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง การเลือกตั้งโดยตรงหัวหน้าเขต 
ในอินโดนีเซีย โดย Prof. Amzulain Rifai วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๓ 
  ๒. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การสร้างความสมานฉันท์เพ่ือ 
ลดความขัดแย้งในสังคมไทย วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔ และได้มีการค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีดังปรากฏในเว็บไซต์ ในหัวข้อเรื่อง ความเครียด..ภัย
เงียบในสังคมไทย และทางออก เป็นต้น ๗.๒ – ๐๓ 

๗.๒ – ๐๓ 

ข้อ ๔ คณะ ฯ และภาควิชาฯ ได้ร่วมกันรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) ในเว็บไซต์ 
งานวิชาการ ๗.๒ – ๐๔ และวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมายของคณะ ฯ ๗.๒ – ๐๕ ได้แก่ 
  ๑. ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๗.๒ – ๐๔ 
๗.๒ – ๐๕ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ในพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  
  ๒. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก  
  ๓. องคป์ระกอบการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนใน 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ชลบุรี  
  ๔. ความสมานฉันท์กับการลดความขัดแย้งในสังคมไทย  
  ๕. การพัฒนา ความทันสมัย และวัฒนธรรม คุนหมิงและมาลัง 
ประเทศอินโดนีเซีย  
  ๖. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ๗. ความเครียด..ภัยเงียบในสังคมไทย และทางออก  
  ๘. จริยธรรมส าหรับครู – อาจารย์ เป็นต้น  

ข้อ ๕ คณะ ฯ น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง เช่น ความสมานฉันท์กับการลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
จริยธรรมส าหรับครู-อาจารย์ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ความเครียด..ภัยเงียบในสังคมไทย และทางออก เป็นต้น ๗.๒ – ๐๓ 

๗.๒ – ๐๕ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ คณะกรรมการ ๐๐๓๘/๒๕๕๔ วันที่ ๔ เม.ย. 

๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบัน 
สู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 

๗.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๔ 

๗.๒ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๓ โครงการที่เกี่ยวข้อง ๗.๒ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๔ เว็บไซต์งานวิชาการ ๗.๒ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๕ วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ๗.๒ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓ :     ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
***ใช้คะแนนของมหาวิทยาลัยบูรพา*** 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
๒. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย 

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ 
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด  

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ***ใช้คะแนนของมหาวิทยาลัยบูรพา*** ๗.๓ – ๐๑ 
ข้อ ๒  ๗.๓ – ๐๒ 
ข้อ ๓  ๗.๓ – ๐๓ 
ข้อ ๔  ๗.๓ – ๐๔ 
ข้อ ๕  ๗.๓ – ๐๕ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

๕ ข้อ    สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ อ้างอิงข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบูรพา ๗.๓ – ๐๑  
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ :     ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน  
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่าง เช่น 
               -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาคารสถานที่)   
               -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
               -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
               -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ 
  -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ 
ของอาจารย์และบุคลากร     
               -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  -  อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้ 
จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒ 

๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน 

เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๖. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ แต่งตั้งค าสั่งที่ ๐๐๔๔/๒๕๕๒ คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีคณบดีเป็นประธาน
กรรมการที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ ฯ ๗.๔ – ๐๑ 

๗.๔ – ๐๑ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ ได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด 
ความเสี่ยง จ านวน ๕ ด้าน ดังนี ้๗.๔ – ๐๒ 
๑. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 

๗.๔ – ๐๒ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
    - การเบิกจ่ายไม่เปน็ไปตามแผน 
๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
    - การก าหนดกลยุทธ์ผดิพลาด 
    - กิจกรรมตามแผนกลยุทธไ์ม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
    - การตัดสินใจผิดพลาดในการเปิดหลักสูตร 
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ 
    - บุคลากรขาดทักษะความช านาญท าให้ท างานผิดพลาด 
    - เทคโนโลยี (การสูญหายของข้อมูล เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส) 
    - ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ของคณะ ฯ 
๕. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก 
    - สภาพเศรษฐกิจ / สังคม / การเมือง 

ข้อ ๓ คณะ ฯ ได้วิเคราะห์ ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดบัความเสี่ยงโดยระบุอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว 
๗.๔ – ๐๒ 

๗.๔ – ๐๒ 

ข้อ ๔ คณะ ฯ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยสร้าง
มาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค ๔ T เพื่อลดมูลเหตุของ 
แต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย ๗.๔ – ๐๒ และด าเนินการ
ตามแผนโดยมีผู้รบัผิดชอบในทกุๆ ด้าน  ๗.๔ – ๐๓ 

๗.๔ – ๐๒ 
๗.๔ – ๐๓ 

ข้อ ๕ คณะ ฯ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงาน 
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง ๗.๔ – ๐๓ 

๗.๔ – ๐๓ 

ข้อ ๖ คณะ ฯ น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
คณะ ฯ ไปใช้ในการปรบัแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๔  
ดังจะเห็นได้จากแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๔  
๗.๔ – ๐๔ 

๗.๔ – ๐๔ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบบริหารความเสี่ยง ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ แต่งตั้งค าสั่งที่ ๐๐๔๔/๒๕๕๒ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 
๗.๔ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๒ แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๓ ๗.๔ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 
๗.๔ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๔ แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๔ ๗.๔ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๓. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน 

และบุคลากร 
๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ  

๒ ครั้ง 
๕. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป 

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน 

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ แต่งตั้งค าสั่งที่ ๐๑๓๘/๒๕๕๒ คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากร

เพ่ือการจัดสรรงบประมาณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ๘.๑ – ๐๑ เพ่ือ
วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่

๘.๑ – ๐๑ 
๘.๑ – ๐๒ 



อรพร:D/SAR ปี 2553 หน้า ๑๑๑ 

 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ต้องใช้ส าหรับการด าเนินงานของคณะ ฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
๘.๑ – ๐๒ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ (๑ ต.ค. ๕๒-๓๐ ก.ย. ๕๓)  

ข้อ ๒ คณะ ฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ตามแผนประมาณ 
การรายรับ ๘.๑ – ๐๓ โดยค านึงถึงแผนการรับนิสิต ๘.๑ – ๐๔ และ 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามนโยบายในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งปรากฎอยู่ในเล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๘.๑ – ๐๕ มหาวิทยาลยับูรพา  
ซึ่งคณะ ฯ ได้ด าเนินงานตามแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ทุกระดับการศึกษา  

๘.๑ – ๐๓ 
๘.๑ – ๐๔ 
๘.๑ – ๐๕ 

ข้อ ๓ คณะ ฯ มีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ทีส่อดคล้องกับแผนปฎิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๘.๑ – ๐๖  
ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ ฯ และบุคลากร ตามเล่มรายละเอียด
งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

๘.๑ – ๐๖ 

ข้อ ๔ คณะ ฯ ให้งานการเงินจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยคณะ ฯ 
มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ฯ อย่างสม่ าเสมอ ดังนี้  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๒  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันที่ ๑๕ ธ.ค. 
๒๕๕๒  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๒  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ 
๒๒ เม.ย. ๒๕๕๓  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๓  ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๓  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วนัที่ ๑๘ ม.ค. 
๒๕๕๔ ๘.๑ – ๐๗ 

๘.๑ – ๐๗ 

ข้อ ๕ คณะ ฯ ได้น าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของคณะ ฯ อย่างต่อเนื่อง โดย
มีการค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ๘.๑ – ๐๘ โดยงานการเงินน าข้อมูล
ค่าใช้จ่ายจากระบบบัญชีสามมิติมาวิเคราะห์และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตั้งแต่ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๒  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๒  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ ก.พ. 
๒๕๕๒  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๓  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  วันที่ 
๒๕ พ.ค. ๒๕๕๓  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓  ครั้งที่ ๗/
๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๓  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๓ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๔ ๘.๑ – ๐๗ 

๘.๑ – ๐๗ 
๘.๑ – ๐๘ 

ข้อ ๖ คณะ ฯ อ้างอิงหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบ ๘.๑ – ๐๙ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ภายนอกของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งท าหน้าที่ในการตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด ซึ่งคณะ ฯ 
รายงานเงินทดรองราชการ ๘.๑-๐๙ ไปยังมหาวิทยาลัย ฯ ทุกเดือน โดย
ขั้นตอนการตรวจสอบภายในและภายนอกจึงอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ฯ  
ซึ่งครอบคลุมทุกคณะ ฯ ๘.๑ – ๑๐ 

๘.๑ – ๑๐ 

ข้อ ๗ คณบดีได้ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ปรากฎในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตั้งแต่ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๖ 
พ.ย. ๒๕๕๒  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๒  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ 
วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๒  ครั้งที ่๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๓  ครั้งที่  
๕/๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๓  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๓  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๓  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ ส.ค. 
๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที ่๑๘ ม.ค. ๒๕๕๔ ๘.๑ – ๐๗ 

๘.๑ – ๐๗ 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการเงิน 
และงบประมาณ 

๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรเพื่อการจัดสรรงบประมาณ 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  
๘.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๒ แผนกลยุทธท์างการเงิน ๘.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
๓ แผนประมาณการรายรบั  ๘.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
๔ แผนการรับนสิิต  ๘.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
๕ เล่มงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  
๘.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๖ แผนปฎบิัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ๘.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ ฯ ๘.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
๘ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนสิิต  ๘.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
๙ รายงานเงินทดรองราชการ ๘.๑ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๑๐ งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ฯ  ๘.๑ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
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องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ 
พันธกิจและพฒันาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควชิา หรือหน่วยงานเทียบเทา่ และด าเนนิการ 
ตามระบบที่ก าหนด 

๒. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบัน 

๓. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
๔. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบดว้ย ๑)  

การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานประเมนิ
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบนัและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามก าหนดเวลา ฃโดยเป็นรายงาน 
ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online  และ ๓) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน      

๕. มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้ม ี
การพัฒนาผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธท์ุกตัวบ่งชี้ 

๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้ ๙ องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใชบ้ณัฑิต  
และผู้ใชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั  

๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างสถาบนัและมีกิจกรรม 
ร่วมกัน 

๙. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึน้ และเผยแพร่ 
ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ ๔ 
หรือ ๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ หรือ ๘ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๙ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 
เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้ง ดร.โชตสิา ขาวสนทิ ผูช้่วยคณบดี 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ๙.๑ – ๐๑ และบุคลากรฝ่ายประกนั
คุณภาพการศึกษา โดยมนีางอรพร สดใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการ นางสาวลักษณารีย ์สุริศร นายณัฐกฤตย์ แจงกลาง และ 
นางสาวเจนจิรา ไตรสารศรี ลูกจ้างรายวนั เพื่อรับผิดชอบและประสานงาน 
ด้านการประกันคุณภาพ เพื่อท าให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
ในระดับภาควชิา ส านักงานคณบดี และหน่วยงานเทียบเทา่ ด าเนินไป 
อย่างต่อเนื่องทุกระดับ ส าหรับระบบและแผนงาน ได้มีการแต่งตั้งติดตาม 

๙.๑ – ๐๑ 
๙.๑ – ๐๒ 
๙.๑ – ๐๓ 
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การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อท าหนา้ที่ในการก าหนด  
๙.๑ – ๐๒ ระบบและนโยบายในการด าเนนิการด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของคณะ ฯ โดยคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ เห็นชอบแผนการด าเนินงานดา้น
การประกันคุณภาพการศึกษา และให้น าไปด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ของ 
คณะ ฯ ๙.๑ – ๐๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่  
๘/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๓ รายงานการประชุมภาควิชารฐัศาสตร์ รายงาน
การประชุมภาควชิานิติศาสตร์ รายงานคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ และเพื่อให้การด าเนินงานมีการพฒันา
ต่อเนื่องทุกปี คณะ ฯ จึงมีกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยมี  
๙.๑ – ๐๑ ค าสั่งแต่งตั้งที่ ๐๐๔๗/๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๔ เพื่อประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน อันจะน าไปสูก่ารปรับปรุงใหม่ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ ได้ก าหนด ๙.๑-๐๒ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา และให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ ฯ และมีกลไกการติดตามตรวจสอบ 
ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม 
ในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับคณะ ฯ และภาควิชา โดยกลไกการปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล ภาควิชา และระดับคณะ ฯ ผ่าน 
การประชุมในระดับต่าง ๆ และคณะ ฯ มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ คุณภาพทั้งระดับภาควิชา
และคณะ ฯ เพ่ือก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้คณะ ฯ ยังให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ๙.๑-๐๔ เช่น โครงการสัมมนานักกิจกรรม  
วันที่ ๒๖-๒๘ เม.ย. ๒๕๕๔ โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษาบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ และ
วงจร PDCA ตลอดจนขั้นตอนการจัดท าโครงการ และในโครงการสัมมนา
บุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา วันที่ ๕-๖ พ.ค. ๒๕๕๔ สวนนงนุช ผูช้่วยคณบดี ฯ ได้เสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองให้บุคลากรของคณะ ฯ ได้
พิจารณาเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ และ ๙.๑-๐๔ โครงการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๔ พัทยา ชลบรุี คณบดีได้ให้
ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมากและได้ทบทวน
เอกสารข้อมูลเพ่ือประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาอีกครั้ง เป็นต้น 

๙.๑ – ๐๒ 
๙.๑ – ๐๔ 
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ข้อ ๓ คณะ ฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ ฯ 
ดังนี้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นแหล่งความรู้ด้านรัฐศาสตร์ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ส าหรับองค์กรและชุมชนภาคตะวันออก 
โดยมีอัตลักษณ์ของคณะ ฯ คือ นิสิตรักษ์สุขภาพ รับใช้สังคม ซึ่งมี
รายละเอียดตามตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑.๑ และตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑.๒ ๙.๑ – ๐๕ 

๙.๑ – ๐๕ 

ข้อ ๔ คณะ ฯ ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  
   ๑. การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 
อย่างครบถ้วนผ่านการประชุมในระดับต่าง ๆ และโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยน าหลักในเรื่อง PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพใน 
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ โดย ๙.๑-๐๖ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๒ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๓) 
ทุกหน่วยงานและมีการด าเนินการสืบเนื่องมาถึงการรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ –  
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔) ทุกหน่วยงาน  
   ๒. หนว่ยงานต่าง ๆ ได้จัดท า ๙.๑-๐๗ รายงานการประเมินตนเอง และ 
มีการประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการตรวจ 
ประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ตามก าหนดเวลา ซึ่งเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online โดยการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ ทุกหน่วยงาน และ 
มีการด าเนินการสืบเนื่องมาถึงการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔) 
ทุกหน่วยงาน  
   ๓. คณะ ฯ มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
ไปท า ๙.๑-๐๘ แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ ตาม ๙.๑-๐๙
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๓  

๙.๑-๐๖ 
๙.๑-๐๗ 
๙.๑-๐๘ 
๙.๑-๐๙ 

ข้อ ๕ คณะ ฯ ได้น า ๙.๑-๐๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๒ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๒-๓๑ พ.ค. ๒๕๕๓) มาปรับปรุงการท างาน
ของคณะ ฯ ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ทุกตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งมี รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ เป็นประธาน ผศ.ดร.ระพินทร์ 
ฉายวิมล และคุณเวทกา กลิ่นวิชิต เป็นกรรมการ และนางอรพร สดใส เป็น
เลขานุการ และมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา 
ดังนี้  
 
 

๙.๑ – ๑๐ 
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   จุดเด่น 
   ๑. คณะ ฯ มีการด าเนินการและพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพได้อย่างครบถ้วน มีการให้ความรู้แก่นิสิต และน าผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒. มีการด าเนินนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี ที่เข้มแข็ง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
   ๓. มีกระบวนการภายใน (Internal Process) ในระดับดีมาก อันเกิดจาก
ความมุ่งม่ันตั้งใจของผู้น า คณาจารย์ และบุคลากรในการร่วมกันพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการภายใน 
   จุดทีค่วรพัฒนา 
   ๑. ควรเร่งจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมจ านวน
คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้สูงขึ้น 
     ส าหรับการปรับปรุงงานด้านแผนพัฒนาบุคลากร คณะ ฯ ได้ติดตามการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร และติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
   ๒. จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งเร่งหากลยุทธ์ในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้มากข้ึน 
    ส าหรับการปรับปรุงงานด้านแผนการด าเนินงานด้านการวิจัย คณะ ฯ  
ได้ติดตามการด าเนินงานด้านการวิจัย เพื่อจัดท าแผนการวิจัย และติดตาม 
การด าเนินงานด้านการวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
แห่งการวิจัย และยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ  
   ๓. ควรน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/ 
โครงการ/ กิจกรรม เพื่อสะท้อนให้เห็นการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
     ส าหรับการปรับปรุงงานด้านแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะ ฯ ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ทางการเงินและงบประมาณ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ทางการเงิน และติดตามการด าเนินงานด้านการเงินอย่างสม่ าเสมอ 
   ๔. ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 
ของคณะ ฯ 
     ส าหรับการปรับปรุงงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
จัดการความรู้ คณะ ฯ ได้ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และติดตาม
การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศ เพ่ือจัดท าแผน และ
ติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
   ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา 
   ๑. การพัฒนาปัจจัยน าเข้าที่ยังไม่ได้คุณภาพ อันได้แก่ การเพิ่มจ านวน
คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ และเร่งด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 
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     คณะ ฯ สนับสนุนทุนการศึกษาให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ จ านวน ๓ คน 
   ๒. การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ รวมทั้งการแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น 
     หน่วยงานส่งเสริมการวิจยัของคณะ ฯ ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และเผยแพร่แหล่ง 
ทุนวิจัยภายนอก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมในคณะ ฯ ได้รับทราบ 
ทั้งนีค้ณะ ฯ ได้จัดท าวารสารเพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยให้เป็น 
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้คณาจารย์ยังได้
แสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก โดยได้รับทุนในการท าวิจัยในปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ เป็นเงินจ านวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ โดยน าแผน 
กลยุทธ์ทางการเงินสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบ 
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ส าหรับการพัฒนางานด้านการเงินและงบประมาณ คณะ ฯ ได้วิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินสู่การปฏิบัติ และติดตามการด าเนินงานด้านการเงินอย่างเป็นระบบ 
   ๔. พัฒนาการเรียนรู้และฐานความรู้ของคณาจารย์และบุคลากรโดยใช้ 
การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ 
      การพัฒนาการเรียนรู้และฐานความรู้ของคณาจารย์และบุคลากร คณะ 
ฯ ได้ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพ่ือให้เป็นไป 
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
     การด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นมี
การติดตามการด าเนินงานจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ ฯ ภายใต้การก ากับของยุทธศาสตร์ และ
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 

ข้อ ๖ คณะ ฯ ได้จัดท า ๙.๑-๑๐ ระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครบทั้ง ๙ องค์ประกอบคุณภาพที่สามารถใช้งานร่วมกับ 
ทั้งในระดับบุคคล ภาควิชา คณะ ฯ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
ข้อมูลส านักงานคณบดี ได้แก่ งานสารบรรณ งานบุคคล งานกิจการนิสิต  
งานวิชาการ งานการเงิน งานพัสดุ งานประกันคุณภาพการศึกษา  
งานห้องสมุด งานวิจัย งานบัณฑิตศึกษา เป็นต้น ซึ่งปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ 
ของคณะ ฯ  

๙.๑ – ๑๐ 

ข้อ ๗ คณะ ฯ ได้จัด ๙.๑-๐๔ โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้าง เพื่อทบทวน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สวนนงนุช  
โดยมีนิสิตและผู้ใช้บัณฑิตเข้าร่วม เพื่อประชุมพิจารณาเก่ียวกับการทบทวน
เป้าหมายและติดตามการด าเนินงานตามแผนและตัวบ่งชี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้

๙.๑ – ๐๔ 
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ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ ตามพันธกิจ
ของคณะ ฯ  

ข้อ ๘ คณะ ฯ มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย ฯ และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยสืบเนื่องมาจาก ๙.๑-๐๔ 
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จ.นครนายก โดยมีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ท าให้บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และนิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษากับบุคลากรและนิสิตของหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท าให้มีการติดต่อสื่อสารและได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
เกี่ยวกับ ๙.๑-๐๔ การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังได้ ๙.๑-๐๔ ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ฯ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
กองแผนงาน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ท าให้คณะ ฯ ได้รับความรู้ด้าน 
การร่วมกิจกรรมและการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้นและน า
ความรู้ดังกล่าวมาใช้พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ ฯ ต่อไป 

๙.๑ – ๐๔ 
 

ข้อ ๙ คณะ ฯ มีการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีจากการไปเข้าร่วมการประชุมการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมาเป็น
แนวปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ไป 
เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้น า ๙.๑-๑๑ วิธีการจัดรูปเล่มโครงการต่าง ๆ มา
หารือกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเสนอให้การจัดท าโครงการควร
จะต้องมีการจัดรูปเล่มเพื่อน าเสนออย่างเป็นระเบียบและสวยงาม และฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดท าเล่มตัวอย่าง และเผยแพร่ให้หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในคณะ ฯ ได้รับทราบและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

๙.๑ – ๑๑ 
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ผลการประเมินตนเอง :  
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 

๙ ข้อ ๙ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

 
      ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑.๑  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นแหล่งความรู้ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
           และนิติศาสตร์ ส าหรับองค์กรและชุมชนภาคตะวันออก 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีแผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชนภาคตะวันออก  
และด าเนนิการตามแผน  
 ๒.  มีระบบและกลไกในการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชนภาคตะวันออก 
 ๓.  คณาจารย์มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องการพัฒนาองค์กรและ 
ชุมชนภาคตะวันออก 
 ๔.  มีงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีสอดคล้องการพัฒนาองค์กรและชุมชนภาคตะวันออก 
 ๕.  มีการบริการวิชาการด้านการพัฒนาองค์กรและชุมชนภาคตะวันออก  

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
๙.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๒ ระบบและนโยบายในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ฯ 

๙.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๓ รายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง ๙.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
๔ โครงการที่เกี่ยวข้อง ๙.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
๕ อัตลักษณ์ของคณะ ฯ ๙.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
๖ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ 
๙.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๗ รายงานการประเมินตนเอง  ๙.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
๘ แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ  ๙.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
๙ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๓  ๙.๑ - ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๑๐ ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๙.๑ - ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๑๑ วิธีการจัดรูปเล่มโครงการต่าง ๆ  ๙.๑ - ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ ๙.๑.๑ – ๐๑ ใน

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชนภาคตะวันออก และ
ด าเนินการตามแผน ฯ  

๙.๑.๑ – ๐๑ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ มีระบบและกลไกในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและ
ชุมชนภาคตะวันออก ๙.๑.๑ – ๐๒ โดยผ่านยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ ๔ 
ประเด็น คือ ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
ที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ บริการวิชาการและรักษาพัฒนาธ ารง 
ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี และส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน คณะ ฯ มี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและการ
บริหารงานท้องถิ่น ทั้งนี้คณะ ฯ ได้พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น ขึ้นใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดย
มีกลไกในการด าเนินงาน ได้แก่ คณาจารย์ ซึ่งคณะ ฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ในแผนพัฒนาบุคลากร  
   นอกจากนี้คณะ ฯ ยังมีแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน และมีโครงการ
บริการวิชาการ ได้แก่ ๙.๑.๑ – ๐๓ 
  ๑. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕๓  
อ.ธีระ กุลสวัสดิ์  
  ๒. ความรู้ความเข้าใจการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยของนิสิตมหาวิทยาลัยในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล 
ภาคตะวันออก ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
  ๓. ความผูกพันและความพึงพอใจที่มีต่อองค์การของบุคลากร เทศบาล
ต าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 
  ๔. การปรับตัวกับปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง อ.สโรชา แพร่ภาษา 
  ๕. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตใน
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก อ.ธีระ กุลสวัสดิ์ 
  ๖. โครงการเทคนิคการพูด การเจรจา และการปราศรัย ต่อสาธารณะ

๙.๑.๑ – ๐๒ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ 
  ๗. โครงการเทคนิคการพูด การเจรจา และการปราศรัย ต่อสาธารณะ
ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๕ ก.ย. ๒๕๕๓ 
  ๘. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และเทคนิคการพูดการเจรจา และการ
พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๒ วันที่  
๙-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ 
  ๙. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และเทคนิคการพูดการเจรจา และการ
พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๓ วันที่ 
๑๐-๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔ 
  ๑๐. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และเทคนิคการพูดการเจรจา และการ
พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๔ วันที่ 
๑๘-๑๙ พ.ค. ๒๕๕๔ 
   ในส่วนงานวิจัยและการบริการวิชการแก่ชุมชน คณะ ฯ มีหน่วยส่งเสริม
งานวิจัย และงานบริการวิชการ คือ อ.สกฤติ อิสริยานนท์ และ น.ส.เมทินา 
อุทารส เป็นกลไกท่ีส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรและ
ชุมชนภาคตะวันออก 

ข้อ ๓ คณะ ฯ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่
สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรและชุมชนภาคตะวันออก เช่น ดร.เทียนชัย 
ศศิศาสตร์ อ.อนุรัตน์ อนันทนาธร ดร.สกฤติ อิสริยานนท์  
อ.โอฬาร ถิ่นบางเตียว  
   นอกจากนี้คณาจารย์ยังได้รับเชิญให้บริการวิชาการด้วยการเป็นวิทยากร 
และการจัดโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและชุมชน 
ภาคตะวันออก เช่น ๙.๑.๑ – ๐๓ 
  ๑. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕๓  
อ.ธีระ กุลสวัสดิ์  
  ๒. ความรู้ความเข้าใจการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยของนิสิตมหาวิทยาลัยในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล 
ภาคตะวันออก ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
  ๓. ความผูกพันและความพึงพอใจที่มีต่อองค์การของบุคลากร เทศบาล
ต าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 
  ๔. การปรับตัวกับปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง อ.สโรชา แพร่ภาษา 
  ๕. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตใน
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก อ.ธีระ กุลสวัสดิ์ 
  ๖. โครงการเทคนิคการพูด การเจรจา และการปราศรัย ต่อสาธารณะ
ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ 

๙.๑.๑ – ๐๓ 
๙.๑.๑ – ๐๔ 
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  ๗. โครงการเทคนิคการพูด การเจรจา และการปราศรัย ต่อสาธารณะ
ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๕ ก.ย. ๒๕๕๓ 
  ๘. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และเทคนิคการพูดการเจรจา และการ
พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๒ วันที่  
๙-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ 
  ๙. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และเทคนิคการพูดการเจรจา และการ
พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๓ วันที่ 
๑๐-๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔ 
  ๑๐. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และเทคนิคการพูดการเจรจา และการ
พัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๔ วันที่ 
๑๘-๑๙ พ.ค. ๒๕๕๔ 
  นอกจากนี้คณะ ฯ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ปัจจุบนัมี ๙.๑.๑ – ๐๔ 
คณาจารย์จ านวน ๔๗ คน ซึ่งคณาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนทางด้าน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์มาโดยตลอด ท าให้คณาจารย์
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และคณาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ให้กับนิสิตซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้
คณาจารย์ยังเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการท างานวิจัย การบริการ
วิชาการ การเป็นวิทยากร การเป็นที่ปรึกษา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ภาคตะวันออก ในส่วนนี้น่าจะยืนยันได้ว่าคณาจารย์ของคณะ ฯ มีความรู้
และศักยภาพในด้านการพัฒนาองค์กรและชุมชนภาคตะวันออกได้ 

ข้อ ๔ คณะ ฯ มี ๙.๑.๑ – ๐๓ งานวิจยัหรือผลงานทางวชิาการทีส่อดคล้องกับ 
การพัฒนาองค์กรและชุมชนภาคตะวันออก ดังนี้  
  ๑. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ของเทศบาลต าบลบางวัวคณารกัษ์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕๓  
อ.ธีระ กุลสวัสดิ ์ 
  ๒. ความรู้ความเข้าใจการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม 
ระบอบประชาธปิไตยของนิสิตมหาวิทยาลยัในพื้นที่พัฒนาชายฝัง่ทะเล 
ภาคตะวันออก ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
  ๓. ความผูกพันและความพึงพอใจที่มีต่อองค์การของบุคลากร เทศบาลต าบล
บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 
  ๔. การปรับตัวกับปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การเปลี่ยนแปลง 
อ.สโรชา แพร่ภาษา 
  ๕. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตในมหาวิทยาลัยใน
ภาคตะวันออก อ.ธีระ กุลสวัสดิ์ 
   นอกจากนี้นสิิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษายังมีงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์อันจะเป็นแหล่งความรู้ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
และนิติศาสตร์ ส าหรับองค์กรและชุมชนภาคตะวนัออก เช่น รายวิชาสัมมนารัฐ

๙.๑.๑ – ๐๓ 
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ประศาสนศาสตร์ ของ อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก ได้ให้นิสิตเลือกหัวข้องานวิจัย 
ตามความถนัด ความสนใจ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมนีิสิตบางคนเลือกที่จะ
ท างานวิจัยที่เก่ียวกับกรณีศึกษาในท้องถิ่น ส่วนในระดบับัณฑิตศึกษา งานนิพนธ์
ของนิสิตส่วนใหญ่เป็นงานที่ศึกษาเฉพาะกรณีในท้องถิ่นภาคตะวันออก ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและชุมชนภาคตะวันออกเป็นอย่างยิ่ง 

ข้อ ๕ คณะ ฯ จัดบริการวชิาการแก่ชมุชนเพื่อพัฒนาบุคลากรในองคก์รและชุมชนภาค
ตะวันออก ดังนี ้๙.๑.๑ – ๐๓ 
  ๑. โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการพูด การเจรจา และการปราศรัย  
ต่อสาธารณะส าหรับนักบริหารท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ 
  ๒. โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการพูด การเจรจา และการปราศรัย  
ต่อสาธารณะส าหรับนักบริหารท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๕ ก.ย. ๒๕๕๓ 
  ๓. โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น า เทคนิคการพดู การเจรจา 
และการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๒  
วันที่ ๙-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ 
  ๔. โครงการฝึกอบรม เร่ือง การพัฒนาภาวะผู้น า เทคนิคการพดู การเจรจา 
และการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๓  
วันที่ ๑๐-๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔ 
  ๕. โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น า เทคนิคการพดู การเจรจา 
และการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าทุกสาขา รุ่นที่ ๔  
วันที่ ๑๘-๑๙ พ.ค. ๒๕๕๓ 
   ซึ่งการบริการวิชาการดังกลา่วเป็นประโยชน์ต่อผู้น าท้องถิ่น และผู้ที่เก่ียวข้อง
เป็นอย่างมาก 

๙.๑.๑ – ๐๓ 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ แผนปฏิบัติการ ๙.๑.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
๒ ระบบและกลไก ๙.๑.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
๓ โครงการบริการวิชาการที่เก่ียวข้อง ๙.๑.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
๔ รายชื่อคณาจารย์ ๙.๑.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
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       ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑.๒   อัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ “นิสิตรักษ์สุขภาพ รับใช้สังคม” 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 ๑.  มีการก าหนดแผนการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ ฯ 
 ๒.  มีการสร้างระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะ ฯ 
 ๓.  มีกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างทั้งอัตลักษณ์ของคณะ ฯ และของมหาวิทยาลัย ฯ 
 ๔.  นิสิตทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการที่คณะ ฯ จัด 
 ๕.  มีการปฎิบัติและมีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่ออัตลักษณ์ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑  
จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะ ฯ ก าหนดแผนการปฎิบัติงาน ๙.๑.๒ – ๐๑ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของคณะ ฯ คือ “นิสิตรักษ์สุขภาพ รับใช้สังคม” ซึ่งปรากฎอยู่ในโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๓ 

๙.๑.๒ – ๐๑ 

ข้อ ๒ คณะ ฯ มีระบบที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ ฯ ได้แก่ “นิสิตรักษ์
สุขภาพ รับใช้สังคม” โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์คณะ ฯ ทั้งนี้ 
คณะ ฯ มีงานกิจการนิสิต งานบัณฑิตศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนให้นิสิตรักษ์สุขภาพ รับใช้สังคม ๙.๑.๒ – ๐๒ 

๙.๑.๒ – ๐๒ 

ข้อ ๓ คณะ ฯ จัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างทั้งอัตลักษณ์ของคณะ ฯ และ 
ของมหาวิทยาลัย ฯ ให้แก่นิสิต ดังนี้ ๙.๑.๒ – ๐๓ 
  ๑. โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ และบริเวณลานจอดรถ
หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร) 
  ๒. โครงการกีฬาสัมพันธ์นิติศาสตร์สามสถาบัน ครั้งที่ ๒  
วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๕๔ 
  ๓. โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา “สิงห์ตราชูสานสัมพันธ์”  
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬากลางเชาน์ มณีวงษ์  
นิสิตปริญญาโท (ร+น) 
  ๔. โครงการสิงห์สัมพันธ์ ๒๕๕๓ 
  ๕. โครงการ“ค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ ๒” วันที่  
๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชกูฎ  
จ.จันทบุรี (น) 

๙.๑.๒ – ๐๓ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
  ๖. โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน วันที่ ๑๐-๑๓ ก.พ. ๒๕๕๔  
ณ เกาะสีชัง (ร) 
  ๗. โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๓  

ข้อ ๔ นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่
คณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ฯ จัด ได้แก่ โครงการต่อไปนี้ ๙.๑.๒ – ๐๓ 
  ๑. โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ วันที่  ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ และบริเวณลานจอดรถ
หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร) 
  ๒. โครงการกีฬาสัมพันธ์นิติศาสตร์สามสถาบัน ครั้งที่ ๒  
วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๕๔ 
  ๓. โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา “สิงห์ตราชูสานสัมพันธ์”  
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬากลางเชาน์ มณีวงษ์  
นิสิตปริญญาโท (ร+น) 
  ๔. โครงการสิงห์สัมพันธ์ ๒๕๕๓ 
  ๕. โครงการ“ค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ ๒” วันที่  
๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชกูฎ  
จ.จันทบุรี (น) 
  ๖. โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน วันที่ ๑๐-๑๓ ก.พ. ๒๕๕๔  
ณ เกาะสีชัง (ร) 
  ๗. โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๓ 

๙.๑.๒ – ๐๓ 

ข้อ ๕ คณะ ฯ จัดโครงการที่สอดคล้องกับทั้งอัตลักษณ์ของคณะ ฯ พร้อมทั้ง
ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่ออัตลักษณ์ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก 
คะแนนเต็ม ๕ ในทุกโครงการ เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
และโครงการดังกล่าวในครั้งต่อไป ๙.๑.๒ – ๐๔ 

๙.๑.๒ – ๐๔ 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

อัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ “นิสิตรักษ์สุขภาพ  

รับใช้สังคม” 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ แผนการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของณะ ฯ 

คือ “นิสิตรักษ์สุขภาพ รับใช้สังคม” 
๙.๑.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
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ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๒ ระบบและกลไก ๙.๑.๒ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
๓ โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ๙.๑.๒ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
๔ รายงานการประชุม ๙.๑.๒ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
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จุดเด่น แนวทางการส่งเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่  ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดเด่น 

๑. ผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกันตั้งแต่ 
ส านักคณบดี ภาควิชา และคณะ ฯ โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ถูกก าหนด  
และครอบคลุมพันธกิจของคณะ ฯ ทั้ง ๔ ด้าน  

๒.  คณะ ฯ ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาแผนครบถ้วนทุกกระบวนการตั้งแต่การ
วางแผน ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี และค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ และมีการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๓ ครบถ้วนทั้ง ๔ พันธกิจ ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงาน
และประเมินผล และน าผลไปปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

๑. คณะ ฯ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานในรูปแบบโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายและ 
มีลักษณะบูรณาการภารกิจ ๔ ด้านมากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่  ๒  การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

๑.  อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนค่อนข้างมาก  
๒.  มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนในเกณฑ์ดี โดยให้ความส าคัญกับการเน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 
๓.  การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้นิสิตประสบความส าเร็จ 

แนวทางการส่งเสริม 
๑.  ส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เช่น การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น  
๒.  ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับความรู้และการฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญและสามารถน าไปใช้ได้ควรมีการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้นิสิตได้จัดท าหรือเข้าร่วมกิจกรรมในหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติโดยคณะให้การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ เช่น งบประมาณ เป็นต้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ยังมีเป็นจ านวนน้อย 
๒.  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ยังไม่มีการน าผลประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนา

หลักสูตรทุกหลักสูตร 
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๓.  ยังขาดการพัฒนาทักษะของนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์เพ่อน าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
แนวทางในการพัฒนา 

๑.  ส่งเสริมให้คณาจารย์น าผลงานวิจัย เอกสาร ต าราทางวิชาการ ให้มากขึ้น เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการให้มากข้ึน เช่น ให้ทุนท าวิจัย จัดระบบพ่ีเลี้ยงในการให้ค าแนะน านักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นต้น 

๒.  ควรก าหนดระบบและกลไกให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร น าผลการประเมินหลักสูตรที่
ได้ด าเนินการแล้วมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสื่อสารเรียนการสอนห้องเรียน เป็นต้น 

๓.  ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือนิสิต ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้จัดท าบทความจาก
วิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยแนะน าวิธีการ แนวทาง รวมทั้งงบประมาณ
สนับสนุน 
 
องค์ประกอบที่  ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดเด่น 

๑.  คณะฯ มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับนิสิตที่สอดคล้องกับกิจกรรมทั้ง ๕ ด้าน และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่หลากหลาย และมีการน าผลการประเมินมาร่วมประชุมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเสมอ 
แนวทางการส่งเสริม 

๑.  ให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับมหาบัณฑิตเห็นความส าคัญของการท ากิจกรรมและ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  กิจกรรมส าหรับศิษย์ศิษย์เก่ายังมีน้อยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย 
แนวทางในการพัฒนา 

๑.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.  ตั้งสมาคม/ชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและ

สร้างความสัมพันธ์อันดี 
 
องค์ประกอบที่  ๔  การวิจัย 
จุดเด่น 

๑.  มีงบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยที่เพียงพอ 
แนวทางการส่งเสริม 

๑.  ประชาสัมพันธ์หรือจัดโครงการ การสัมมนา อบรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ให้เป็นที่ประจักษ์ 
จุดที่ควรพัฒนา 



[อรพร D/SAR 30 มิ.ย. 2554] หน้า ๑๖๐ 

 

๑.  งบประมาณวิจัยจากภายนอกยังมีน้อย และการท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัย
ภายนอกยังมีอยู่น้อย 
แนวทางในการพัฒนา 

๑.  ส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างความร่วมมือกับนักวิจัยหรือคณาจารย์จากสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อน าไปสู่การสร้างความร่วมมือในการสร้างงานวิจัย 
 

องค์ประกอบที่  ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
จุดเด่น 

๑.  มีบริการวิชาการสู่สังคมที่ตอบสนองความต้องการได้หลากหลายประเด็นและหลากหลายกลุ่ม
คน 
แนวทางการส่งเสริม 

๑.  เพ่ิมกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการสู่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ 
อัตลักษณ์ของคณะ ฯ 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการทางสังคมที่คณาจารย์และนิสิตร่วมกันด าเนินการมีอยู่น้อย 
๒.  การบูรณาการการบริการทางวิชาการสู่สังคมกับการวิจัยและกับการเรียนการสอนยังมีไม่มาก 

แนวทางในการพัฒนา 
๑.  คณาจารย์ส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ไปจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
๒.  เสริมสร้างความเข้าใจการบูรณาการงานวิจัยสู่สังคมกับการวิจัยและการเรียนการสอน  

เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการในภาคปฏิบัติ 
 
 

องค์ประกอบที่  ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

๑.  มีกิจกรรมโครงการเพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
แนวทางการส่งเสริม 

๑.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า 
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  การบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนยังมี
จ านวนน้อย 
แนวทางในการพัฒนา 
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๑.  ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพ่ือให้รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมีการบูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
 
องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น 

๑.  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านต่าง ๆ 
๒.  ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกหน่วยงานเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้คณะ ฯ พัฒนาไป 

สู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
แนวทางในการพัฒนา 

๑.  จัดอบรม/โครงการการจัดการความรู้เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
 
องค์ประกอบ  ๘  การเงินและงบประมาณ 
จุดเด่น 

๑.  คณะ ฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒.  คณะ ฯ มีระบบการรายงานงบประมาณโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 
แนวทางการส่งเสริม 

๑.  คณะ ฯ จะจัดส่งบุคลากรที่เก่ียวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณของคณะ ฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

องค์ประกอบที่  ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดเด่น 
๑. คณะ ฯ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วนทุกกระบวนการทุกระดับ  

โดยผ่านการก าหนดนโยบายและการให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ ฯ และมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการประกัน
คุณภาพ โดยมีการก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบประสานงาน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการท างานส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ 

๒. คณะ ฯ มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
ระหว่างสถาบันต่าง ๆ 



[อรพร D/SAR 30 มิ.ย. 2554] หน้า ๑๖๒ 

 

แนวทางการส่งเสริม 

๑. คณะ ฯ มีการพัฒนาและจัดอบรมภายในรวมทั้งส่งบุคลากรภายในไปฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มมากข้ึน เพ่ือให้น าความรู้ในเรื่องการอบรมมาพัฒนาคณะ ฯ ใน
การประกันคุณภาพภายในมากข้ึน 

๒. คณะ ฯ จะพัฒนาหาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษาร่วมกันกับสถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. คณะ ฯ ยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับผู้ประเมินคุณภาพภายในค่อนข้างน้อย 
แนวทางในการพัฒนา 
๑. คณะ ฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรไปอบรมระดับผู้ประเมินคุณภาพภายในมากขึ้น เพื่อให้ 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

****************** 
 



ส่วนที ่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
 

ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จากระบบฐานข้อมูล CHE QA Online 
 



ขอ้มลูพ้ืนฐาน (Common Data Set) ในระบบฐานขอ้มลู Cheqa Online System ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓
ตั้งแตว่ันที ่๑ มถุินายน ๒๕๕๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ส่วนงาน คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ล าดบัที่ ชื่อขอ้มลูพ้ืนฐาน ขอ้มลูอ้างอิง

ส าหรับตวับ่งชี้
หน่วยนับ

รอบปีของการเก็บขอ้มลู
๑ จ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนทัง้หมด ๑๑
๒ - -ระดับอนุปริญญา ๐
๓ - -ระดับปริญญาตรี  ๖
๔ - -ระดับ ป.บัณฑิต ๐
๕ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑ ๐ ปีการศึกษา 
๖ - -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) ๐
๗ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) ๑
๘ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) ๓
๙ - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐

๑๐ - -ระดับปริญญาเอก  ๑
๑๑ จ านวนหลักสูตร(ทีไ่ม่ใช่วิชาชีพ)ทีเ่ปิดสอนทัง้หมด ๑๑
๑๒ - -ระดับอนุปริญญา ๐
๑๓ - -ระดับปริญญาตรี  ๖
๑๔ - -ระดับ ป.บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑ ๐ ปีการศึกษา
๑๕ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) ข้อ ๓-๘ ๐
๑๖ - -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) ๐
๑๗ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) ๑
๑๘ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) ๓
๑๙ - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐
๒๐ - -ระดับปริญญาเอก  ๑
๒๑ จ านวนหลักสูตรวิชาชีพทีเ่ปิดสอนทัง้หมด ๐หนา้ที ่1 จาก 15



ล าดบัที่ ชื่อขอ้มลูพ้ืนฐาน ขอ้มลูอ้างอิง
ส าหรับตวับ่งชี้

หน่วยนับ
รอบปีของการเก็บขอ้มลู

๒๒ - -ระดับอนุปริญญา ๐
๒๓ - -ระดับปริญญาตรี ๐
๒๔ - -ระดับ ป.บัณฑิต ๐
๒๕ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑ ๐ ปีการศึกษา
๒๖ - -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) ข้อ ๓-๖ ๐
๒๗ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) ๐
๒๘ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) ๐
๒๙ - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐
๓๐ - -ระดับปริญญาเอก  ๐
๓๑ จ านวนหลักสูตร (ทีไ่ม่ใช่วิชาชีพ) ทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ ๘
๓๒ - -ระดับอนุปริญญา ๐
๓๓ - -ระดับปริญญาตรี ๕
๓๔ - -ระดับ ป.บัณฑิต ๐
๓๕ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) ๐
๓๖ - -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) ๐
๓๗ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) ๑
๓๘ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) ๒
๓๙ - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐
๔๐ - -ระดับปริญญาเอก ๐
๔๑ จ านวนหลักสูตรทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานสาขา

วิชาชีพ (กรณีทีเ่ป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพ) ๐
๔๒ - -ระดับอนุปริญญา ๐
๔๓ - -ระดับปริญญาตรี ๐
๔๔ - -ระดับ ป.บัณฑิต ๐หนา้ที ่2 จาก 15



ล าดบัที่ ชื่อขอ้มลูพ้ืนฐาน ขอ้มลูอ้างอิง
ส าหรับตวับ่งชี้

หน่วยนับ
รอบปีของการเก็บขอ้มลู

๔๕ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) ๐
๔๖ - -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) ๐
๔๗ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) ๐
๔๘ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) ๐
๔๙ - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐
๕๐ - -ระดับปริญญาเอก ๐
๕๑ จ านวนหลักสูตร (ทีไ่ม่ใช่วิชาชีพ) ทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑ ข้อ ๓

๓
ปีการศีกษา

๕๒ - -ระดับอนุปริญญา ๐
๕๓ - -ระดับปริญญาตรี ๑
๕๔ - -ระดับ ป.บัณฑิต ๐
๕๕ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) ๐
๕๖ - -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) ๐
๕๗ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) ๐
๕๘ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) ๑
๕๙ - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐
๖๐ - -ระดับปริญญาเอก ๑
๖๑ จ านวนหลักสูตรทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานสาขา วิชาชีพ (กรณีทีเ่ป็นหลักสูตร
สาขาวิชาชีพ) ๐

๖๒ - -ระดับอนุปริญญา ๐

๖๓ - -ระดับปริญญาตรี ๐

๖๔ - -ระดับ ป.บัณฑิต ๐

๖๕ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) ๐หนา้ที ่3 จาก 15



ล าดบัที่ ชื่อขอ้มลูพ้ืนฐาน ขอ้มลูอ้างอิง
ส าหรับตวับ่งชี้

หน่วยนับ
รอบปีของการเก็บขอ้มลู

๖๖ - -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) ๐

๖๗ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก) ๐

๖๘ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ทีม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเฉพาะในแผน ข) ๐

๖๙ - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ๐

๗๐ - -ระดับปริญญาเอก ๐

๗๑ จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทุกระดับการศึกษาทีม่ีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑ ข้อ ๖ ๐ ปีการศีกษา

๗๒ จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา ๕,๓๓๗ คน
๗๓ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) ๐
๗๔ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) ๐
๗๕ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ๗๗๔
๗๖ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ๔,๑๙๔
๗๗ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) ๐
๗๘ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) ๐
๗๙ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) ๐
๘๐ - - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) (แผน ก) ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑ ข้อ ๘ ๐ ปีการศีกษา
๘๑ - - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) (แผน ข) ๐
๘๒ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ๓๕๗
๘๓ - - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) (แผน ก) ๕
๘๔ - - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) (แผน ข) ๓๕๒
๘๕ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) ๐
๘๖ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) ๐
๘๗ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) ๐
๘๘ - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ๑๒
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๘๙ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ๗๕๙
๙๐ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า ๗๑๖
๙๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า ๔๑๒ ปีการศีกษา
๙๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ ๓๙
๙๓ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานท าก่อนเข้าศึกษา ๑๒๐
๙๔ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีศึ่กษาต่อระดับผู้ส าเร็จการศึกษา ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๐๓
๙๕ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ที ่๑ และ ๒ ๗๓
๙๖ - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีจ่บโดยแผน ก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ๒
๙๗ - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีจ่บโดยแผน ข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ๗๑ ปีการศีกษา
๙๘ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้หมด ๐
๙๙ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระ (ค่าเฉล่ีย) ๑๔,๕๑๕.๑๖
๑๐๐ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แบ่งเป็น ๒ กรณี) ๐ ปีการศึกษา
๑๐๑ - ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจ่บการศึกษาตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนน

เต็ม ๕) ๐ ปีการศึกษา
๑๐๒ - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF เฉล่ีย 

(คะแนนเต็ม ๕) ๐
๑๐๓ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แบ่งเป็น ๒ กรณี) ๐ ปีการศึกษา
๑๐๔ - ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจ่บการศึกษาตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนน

เต็ม ๕) ๐ ปีการศึกษา
๑๐๕ - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF เฉล่ีย 

(คะแนนเต็ม ๕) ตัวบ่งชี้สมศ. ที ่๒ ๐หนา้ที ่5 จาก 15
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๑๐๖ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้หมด ๐ ปีการศึกษา
๑๐๗ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แบ่งเป็น ๒ กรณี) ๐
๑๐๘ - ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาทีจ่บการศึกษาตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนน

เต็ม ๕) ๐ ปีการศึกษา
๑๐๙ - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF เฉล่ีย 

(คะแนนเต็ม ๕) ๐
๑๑๐ จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ๔๑.๕๐
๑๑๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ ตัวบ่งชี้ สมศ. ๓
๑๑๒ จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที ่๒.๒ ๐ ปีการศึกษา
๑๑๓ จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ๓๐.๕๐
๑๑๔ จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ๑๑
๑๑๕ ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาทีผ่่านมา (กรณีทีเ่ลือกใช้เกณฑ์

ประเมินเป็นค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละฯ) ๐ ปีการศึกษา
๑๑๖ จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ ๓๖.๕๐
๑๑๗ - จ านวนอาจารย์ประจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี ๐
๑๑๘ - จ านวนอาจารย์ประจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาโท ๒๙.๕๐
๑๑๙ - จ านวนอาจารย์ประจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก ๗
๑๒๐ จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตัวบ่งชี้ สมศ. ๓
๑๒๑ - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี ที ่๒.๓, ๐ ปีการศึกษา
๑๒๒ - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท ตัวบ่งชี้ สมศ. ๐
๑๒๓ - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก ที ่๑๔ ๓
๑๒๔ จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ๒
๑๒๕ - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี ๐หนา้ที ่6 จาก 15
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๑๒๖ - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท ๑
๑๒๗ - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก ๑
๑๒๘ จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ๐
๑๒๙ - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี ๐
๑๓๐ - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท ๐
๑๓๑ - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก ๐
๑๓๒ ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และศ. ปีการศึกษาทีผ่่านมา (กรณีทีเ่ลือกใช้

เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละฯ) ๐ ปีการศึกษา
๑๓๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่ง รศ. และศ. ปีการศึกษาทีผ่่านมา  (กรณีทีเ่ลือกใช้เกณฑ์

ประเมินเป็นค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละฯ) ๐
๑๓๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร ๔,๘๓๐.๗๐
๑๓๕ - -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) ๐
๑๓๖ - -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) ๐
๑๓๗ - -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ๑,๐๙๖.๐๖
๑๓๘ - -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ๓,๒๑๑.๑๔
๑๓๙ - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) ๐
๑๔๐ - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑ ข้อ ค ๐ ปีการศึกษา
๑๔๑ - -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) และ ๒.๕ ข้อ ๑ ๐
๑๔๒ - -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ๕๑๔.๐๕
๑๔๓ - -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ๐
๑๔๔ - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) ๐
๑๔๕ - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) ๐
๑๔๖ - -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) ๐
๑๔๗ - -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) ๙.๔๕หนา้ที ่7 จาก 15
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๑๔๘ จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีจ่ัดบริการให้นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที ่๒.๕ ข้อ ๑ ๐ ปีการศึกษา
๑๔๙ จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาทีม่ีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับ

สถาบัน ๑,๓๒๑
๑๕๐ ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา ๓.๙๖
๑๕๑ ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพทีเ่หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย ๓.๖๘

๑๕๒ ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา

ตัวบ่งชี้ที ่๒.๕ ข้อ ๖ ๓.๖๖ ปีการศึกษา

๑๕๓ ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทัง้มีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ๓.๗๔

๑๕๔ จ านวนหลักสูตรทีม่ีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาทุกรายวิชา

ตัวบ่งชี้ที ่๒.๖ ข้อ ๒
ปีการศึกษา

๑๕๕ จ านวนหลักสูตรทีม่ีรายวิชาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย ตัวบ่งชี้ที ่๒.๖ ข้อ ๓ ๑๑ ปีการศึกษา

๑๕๖ จ านวนหลักสูตรทีม่ีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที ่๒.๖ ข้อ ๔ ๑๑ ปีการศึกษา

๑๕๗ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ตัวบ่งชี้ที ่๒.๘ ข้อ ๓ ๗ ปีการศึกษา
๑๕๘ จ านวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ตัวบ่งชี้ที ่๒.๘ ข้อ ๔ ๗ ปีการศึกษา
๑๕๙ จ านวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมทีบ่รรลุเป้าหมาย ๗
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๑๖๐ จ านวนนักศึกษาทีไ่ด้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ตัวบ่งชี้ที ่๒.๘ ข้อ ๕ ๒ ปีการศึกษา

๑๖๑ จ านวนกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับนักศึกษาทีไ่ด้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ๒ ปีการศึกษา

๑๖๒ จ านวนกิจกรรมนักศึกษาทีม่ีการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ แยกตามประเภทกิจกรรม
๑๖๓ - -จ านวนกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ ๖
๑๖๔ - -จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ตัวบ่งชี้ที ่๓.๒ ข้อ ๓ ๓ ปีการศึกษา
๑๖๕ - -จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม ๒
๑๖๖ - -จ านวนกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๖
๑๖๗ - -จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ๓
๑๖๘ จ านวนนักวิจัยประจ าทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ๔.๑, ตัวบ่งชี้สมศ. ที.่ ๕ ๑ ปีการศึกษา
๑๖๙ จ านวนนักวิจัยประจ าทีล่าศึกษาต่อ ๐
๑๗๐

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งขี้ที ่๔.๑ ข้อ ๓ ๑ ปีการศึกษา

๑๗๑ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ด้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย ๔๒.๕๐
๑๗๒ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน ๒๐๐,๐๐๐
๑๗๓ - -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ ปีการศึกษา 
๑๗๔ - -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐ หรือ 
๑๗๕ - -  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวบ่งชี้ที ่๔.๑ ข้อ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ ปีงบประมาณ
๑๗๖ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน และตัวบ่งชี้ที ่๔.๓ ๔๑๐,๐๐๐ หรือ 
๑๗๗ - -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ ปีปฏิทิน
๑๗๘ - -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐
๑๗๙ - -  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔๑๐,๐๐๐
๑๘๐ จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) ๓๘.๕๐หนา้ที ่9 จาก 15
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๑๘๑ - -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐
๑๘๒ - -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐
๑๘๓ - -  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวบ่งชี้ที ่๔.๓ ๓๘.๕๐ ปีการศึกษา
๑๘๔ จ านวนนักวิจัยประจ าทัง้หมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) ๑
๑๘๕ - -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐
๑๘๖ - -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๐
๑๘๗ - -  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑
๑๘๘ จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทัง้หมด ตัวบ่งชี้ที ่๔.๒ ๖ ปีการศึกษา
๑๘๙ จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ ตัวบ่งชี้ที ่๔.๒ ข้อ ๑ ๖ ปีการศึกษา
๑๙๐ จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก

หรือชุมชน ตัวบ่งชี้ที ่๔.๒ ข้อ ๔ ๑ ปีการศึกษา
๑๙๑ จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตัวบ่งชี้ที ่๔.๒ ข้อ ๖ ๐ ปีการศึกษา
๑๙๒ จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ทีตี่พิมพ์ (ปริญญา

โท) ๓
๑๙๓ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์)  ที่

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติทีม่ีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ 
หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีผลงานเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ และมีผู้ประเมินบทความทีเ่ป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ ๐
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๑๙๔ บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทีม่ีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีผลงานเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความทีเ่ป็นผุ้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ

๒
๑๙๕ - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ (Journal) ทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติทีส่กอ. เผยแพร่ใน 
Website ของส านักงานฯ ๐

๑๙๖ บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ทีย่อมรับในศาสตร์นั้น
นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ 
(Journal) ทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติทีส่กอ. เผยแพร่ใน Website 
ของส านักงานฯ ๒

๑๙๗ - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่๓ ๐ ปีการศึกษา

๑๙๘ จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีเ่ผยแพร่ (ปริญญาโท) ๐
๑๙๙ - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีม่ีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) 

หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด ๐
๒๐๐ - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีม่ีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) 

หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับชาติ ๐
๒๐๑ - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีม่ีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) 

หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐
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๒๐๒ - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีม่ีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับคภูมิภาคอาเซียน ๐

๒๐๓ - จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีม่ีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับนานาชาติ (ทัง้ในและนอกประเทศ) ๐

๒๐๔ จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ทีตี่พิมพ์ (ปริญญาเอก) ๐
๒๐๕ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ของวิทยานิพนธ์ ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติทีม่ีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีผลงานเป็นทีย่อมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความทีเ่ป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ

๐
๒๐๖ บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) 

ระดับชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ทีตี่พิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทีม่ีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ี
ผลงานเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมิน
บทความทีเ่ป็นผุ้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่๔ ๒ ปีการศึกษา
๒๐๗ - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีม่ีชื่อ

ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติทีส่กอ. เผยแพร่ใน Website ของส านักงานฯ ๐
๒๐๘ บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) 

ระดับชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ทีย่อมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 
หรือบทความจากผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ (Journal) ทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ใน
บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติทีส่กอ. เผยแพร่ใน Website ของส านักงานฯ ๐
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๒๐๙ - บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI ๐

๒๑๐ จ านวนรวมของบทความวิจัยทีตี่พิมพ์ ๖
๒๑๑ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติทีม่ีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศ. หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีผลงานเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความทีเ่ป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น
จากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ ๒

๒๑๒ บทความจากผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติทีป่รากฎใน
ฐานข้อมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทีม่ีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
 ประกอบด้วยศ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีผลงานเป็นทีย่อมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความทีเ่ป็นผุ้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นจากต่างประเทศ

๖
๒๑๓ - บทความจากผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชี

รายชื่อวารสารระดับชาติทีส่กอ. เผยแพร่ใน Website ของส านักงานฯ ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่๕ ๐ ปีการศึกษา
๒๑๔ บทความจากผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติทีป่รากฎใน

ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ทีย่อมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI หรือบทความจาก
ผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ (Journal) ทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ
วารสารระดับนานาชาติทีส่กอ. เผยแพร่ใน Website ของส านักงานฯ

๐
๒๑๕ - บทความจากผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติทีป่รากฏ

ในฐานข้อมูลสากล ISI ๐หนา้ที ่13 จาก 15
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๒๑๖ จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ ๐
๒๑๗ - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด ๐
๒๑๘ - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับชาติ ๐
๒๑๙ - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่๕ ๐ ปีการศึกษา
๒๒๐ - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับคภูมิภาคอาเซียน ๐
๒๒๑ - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการ

แสดง (Performance) ระดับนานาชาติ (ทัง้ในและนอกประเทศ) ๐
๒๒๒ จ านวนรวมของผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์ ภายนอกสถาบัน ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่๖ ๑ ปีการศึกษา
๒๒๓ จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ ภายนอกสถาบัน ๐
๒๒๔ จ านวนรวมของผลงานวิชาการ ๔
๒๒๕ - บทความวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ๔
๒๒๖ - บทความวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๐
๒๒๗ - ต าราหรือหนังสือทีม่ีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่๗ ๐ ปีการศึกษา
๒๒๘ - ต าราหรือหนังสือทีใ่ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือทีม่ีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
ขอต าแหน่งทางวิชาการ                           ๐

๒๒๙ จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ที ่๕ ๑๘ ปีการศึกษา
๒๓๐ จ านวนโครงการบริการทางวิชาการทีใ่ช้กับการเรียนการสอน ร-2 ตัวบ่งชี้ที ่๕.๑ ข้อ ๒ ๑๗ ปีการศึกษา
๒๓๑ จ านวนโครงการบริการทางวิชาการทีใ่ช้กับการวิจัย ร-1 ตัวบ่งชี้ที ่๕.๑ ข้อ ๓ ๑ ปีการศึกษา
๒๓๒ จ านวนโครงการบริการทางวิชาการทีใ่ช้กับการเรียนการสอนและการวิจัย ๐ ปีการศึกษาหนา้ที ่14 จาก 15
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๒๓๓ จ านวนโครงการบริการทางวิชาการทีใ่ช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา ตัวบ่งชี้ที ่๕.๑ ข้อ ๔ ๐ ปีการศึกษา
๒๓๔ จ านวนโครงการบริการทางวิชาการทีใ่ช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ ๐ ปีการศึกษา
๒๓๕ จ านวนโครงการบริการทางวิชาการทีใ่ช้กับการขยายผลทีใ่ช้กับการต่อยอดสู่หนังสือหรือต ารา ๐ ปีการศึกษา
๒๓๖ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที ่๖.๑ ๗ ปีการศึกษา
๒๓๗ จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทัง้หมด ตัวบ่งชี้ที ่๗ ๑๘ ปีการศึกษา
๒๓๘ รายรับทัง้หมดของสถาบัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑ ต.ค. ๒๕๕๒-๓๐ กย ๒๕๕๓) ๘๔,๕๒๙,๘๐๐
๒๓๙ รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๕๕๘,๙๐๒ ปีงบประมาณ
๒๔๐ งบด าเนินการทัง้หมด ตัวบ่งชี้ที ่๘.๑ ๗๓,๐๒๙,๘๐๐
๒๔๑ ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานทีแ่ละทีดิ่น (ปีการศึกษา) ๔๗,๕๒๒,๐๓๒.๙๖
๒๔๒ เงินเหลือจ่ายสุทธิ ๒๕,๕๐๗,๗๖๗.๐๔ ปีงบประมาณ
๒๔๓ สินทรัพย์ถาวร ๑,๓๓๗,๑๗๗.๓๐
๒๔๔ จ านวนตัวบ่งชี้เพิม่เติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ตัวบ่งชี้ที ่๙ ข้อ ๙.๓ ๑ ปีการศึกษา
๒๔๕ จ านวนแนวปฏิบัติทีดี่หรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทีห่น่วยงานพัฒนาขึ้น และ

เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที ่๙.๑ ข้อ ๙ ๑ ปีการศึกษา
๒๔๖ คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่๑๕ ๒.๑๐ ปีการศึกษา
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