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                                          ค ำน ำ 
  

รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ผลงานวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)  
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัว
บ่งชี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานสู่สาธารณชน 
สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๔ 
ส่วน คือ 

 ส่วนที่ ๑ ส่วนน า ประกอบด้วย ประวัติภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน
หลักสูตรและนิสิต ประเภทและจ านวนบุคลากรและงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพ กิจกรรม
การด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพ ผลการประเมินตนเองเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ และการเทียบเคียง
กับเป้าหมายในรอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ รายงาน
หลักฐานร่องรอย และอกสารอ้างอิง  

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมิน 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
 
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความคาดหวังว่ารายงานการประเมินตนเองของ

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่
แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจใน
มาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านที่สนใจต่อไป 

       
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง) 
         (หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์)           

  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า   
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ๑ 
ส่วนที่ ๑ ส่วนน า ๒ 
              ประวัติความเป็นมา  ๓ 
              ปรัชญา ๓ 
              ปณิธาน ๓ 
              วิสัยทัศน ์ ๓ 
              พันธกิจ ๓ 
              โครงสร้างการบริหารงาน ๔ 
              นิสิตทั้งหมด  ๕ 
              บุคลากร  ๖ 
              ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (บทสรุปผู้บริหาร) ๖ 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ๘ 
               ตารางสรุปผล ส๑ ๘ 
              ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามล าดับองค์ประกอบคุณภาพ ๑๐ 
              องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ๑๐ 
              องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๑๕ 
              องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๔๕ 
              องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ๕๑ 
              องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๖๘ 
              องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๖๕ 
              องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๗๗ 
              องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๗๐ 
              องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๙๗ 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง ๑๐๗ 
              จุดเด่น แนวทางการส่งเสริม และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางในการพัฒนา ๑๐๗ 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก ๑๑๐ 

 



หน้า ๑ 
 

บทสรุปส ำหรับนักบริหำร 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอน
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น ๕ หลักสูตร คือ 

๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
๒. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (จันทบุรี) 
๓. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ไทย  กลุ่มสาขาวิชาการเมืองเปรียบเทียบ  กลุ่มสาขาวิชาปกครองท้องที่ไทย  กลุ่มสาขาวิชาปกครองท้องถิ่น
ไทย  

๔. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริการจัดการ)  
๕. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริการจัดการ) 

 งบประมาณในปี ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๑๓๔,๘๙๖,๓๐๐ บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
๑,๑๔๘,๖๐๐ บาท และเงินรายได้ ๑๓๓,๗๔๗,๗๐๐ บาท 

จากรายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผลการด าเนินงานของภาควิชารัฐศาสตร์ 
ในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีโดยพิจารณาแยกตามประเภท ดังนี้  พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า   

องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๒  การเรียนการสอน อยู่ในระดับ ๔.๐๖ 
องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต อยู่ในระดับ ๕  คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๔  การวิจัย อยู่ในระดับ ๓.๙๔   
องค์ประกอบที่ ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับ ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและจัดการ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณอยู่ในระดับ ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน 



 

หน้า ๒ 
 

 ส่วนที ่ ๑ 
ส่วนน า 

 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการจัดตั้งภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (มศว. บางแสน) มีอาจารย์ประจ า ๒ คน คือ รอง
ศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยุทธ์ เวทางค์กูร บริการสอนให้นิสิตที่เรียน
วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๙ หน่วยกิต   
  พ.ศ. ๒๕๑๘ มีอาจารย์ประจ าครบ ๓ คน โดยได้อัตราอาจารย์เพิ่ม ๑ อัตรา คือ ดร.อัษฎากร 
เอกแสงศรี เปิดสอนวิชาโทรัฐศาสตร์ โดยมี ๑๗ รายวิชาพ.ศ. ๒๕๒๔ รองศาสตราจารย์ศรุติ สกุลรัตน์ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยุทธ์ เวทางค์กูร ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากเครื่องบิน
ฝึกซ้อมตก  
 พ.ศ. ๒๕๒๕ ดร.สัญญา จัตตานนท์ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์แทน ดร.อัษฎากร เอกแสงศรี ซึ่งขอ
โอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๓๓ จดัตั้งเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 พ.ศ. ๒๕๓๕ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ ได้เข้ามาเป็นอาจารย์แทน ดร.สัญญา จัตตานนท์ ซึ่งขอ
ลาออก เนื่องจากปัญหาสุขภาพ 
 พ.ศ. ๒๕๓๖ รองศาสตราจารย์ชนะ ประณมศรี จากเกษียณอายุราชการ  
  พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทรัฐศาสตร์  
 พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับอาจารย์เพ่ิม ได้แก่ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข และอาจารย์พัชราภา  
ตันตราจิน ท าให้ภาควิชารัฐศาสตร์มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น ๑๘ คน  
 พ.ศ. ๒๕๕๒ อาจารย์สรชัย ศรีนิศานต์สกุล ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ได้มีการรับ
อาจารย์เข้าใหม่ ได้แก่ ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒) 
  พ.ศ. ๒๕๕๓  ภาควชิารัฐศาสตร์ได้รับอาจารย์ประจ าบางเวลาเพ่ิม ได้แก่ ดร.ปรีชา  
เปี่ยมพงศ์สานต์  ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ )  รวม ๒๓ คน ได้เปิดหลักสูตร ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร คือ 
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ และหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ๔ กลุ่มวิชา  ได้แก ่ กลุ่มสาขาวิชาการเมืองการปกครองไทย  กลุ่มสาขาวิชาการเมือง
เปรียบเทียบ  กลุ่มสาขาวิชาปกครองท้องที่ไทย  กลุ่มสาขาวิชาปกครองท้องถิ่นไทย                   
 พ.ศ. ๒๕๕๔  รบัอาจารย์เพ่ิมอีก ๑ อัตรา คือ อาจารย์จักรี  ไชยพินิจ ( ๔ มกราคม ๒๕๕๔ )
พ.ศ.๒๕๕๔    
 
 
 
 
 

 



 

หน้า ๓ 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา  
 สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 
 
ปณิธาน    

๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญาใฝ่หาความรู้และคุณธรรม  
๒.  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ  
๓.  เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะ 

ภาคตะวันออก 
 
วิสัยทัศน์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ ภาคตะวันออก เพ่ือเป็นฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศ
และสังคม 
 
พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้งงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ บริการวิชาการ และส่งเสรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มรประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 
อัตลักษณ์  
 เป็นแหล่งความรู้ด้านรัฐศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
ท้องถิ่นภาคตะวันออก 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์     
 ๑.  ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ ที่มีคุณภาพ    
 ๒.  สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์    
 ๓.  บริการวิชาการ และรักษา พัฒนา ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี  
 ๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์   
 ๑.  บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม  
 ๒.  ผลงานวิจัยด้านรัฐศาสตร ์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ   
 ๓.  การบริการวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม  
 ๔.  นิสิต บัณฑิต บุคลากรของภาควิชารัฐศาสตร์มีส่วนร่วม และร่วมสืบสาน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
 ๕.  ภาควิชารฐัสาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอยู่บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
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เป้าหมายของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 ๑.  ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม มีความรู้
ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒.  ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น      
 ๓.  ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ และมี
งานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ (อย่างน้อย ๓ โครงการต่อปี)   
 ๔.  ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอนงานวิจัย และ
ศักยภาพอ่ืน ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ๕.  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 ๖.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

โครงสร้างการบริหารส่วนงาน 
 

 
  
 
 
 

 

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
(4 กลุ่มวิชา)  
กลุ่มสาขาวิชา การเมืองการปกครองไทย 
กลุ่มสาขาวิชา การเมืองเปรียบเทียบ 
กลุ่มสาขาวิชา ปกครองท้องที่ไทย 
กลุ่มสาขาวิชา ปกครองท้องถิ่นไทย 
 

  
 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 

 

หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต 3 กลุ่มวิชา 
 กลุ่มวิชารัฐศาสตรศ์ึกษา 
 กลุ่มวิชาการปกครองและบรหิารงานท้องถิ่น 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

 

หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
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ตารางที่  ๑ จ านวนนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทั้งหมดในรอบการประเมิน  
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

 
ล าดับ หลักสูตร จ านวนนิสิต 

ภาคปกติ 
จ านวนนิสิต 
ภาคพิเศษ 

จ านวนนิสิต 
รวม 

 
๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๔๑๓ ๙๕๔ ๑,๓๖๗ 

๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (จันทบุรี) - ๕๒ ๕๒ 

๓ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
(๔ กลุ่มวิชา) 

๑๓๗ - ๑๓๗ 

๔ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ) 

- ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ) 

- - - 

 ทั้งหมด ๕๕๐ ๑,๑๐๖ ๑,๖๕๖ 

 
        ข้อมูล ณ วันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
คณาจารย์ / บุคลากร (อาจน าเสนอในรูปแบบของตาราง) 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด                ๑๕  คน 
จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง      ๑๓ คน 
จ านวนอาจารย์ทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ       ๒ คน 
 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

 งบประมาณเงินแผ่นดิน        ๑,๑๔๘,๖๐๐  บาท 
 งบประมาณเงินรายได้      ๑๓๓,๗๔๗,๗๐๐  บาท 
     รวมทั้งสิ้น  ๑๓๔,๘๙๖,๓๐๐  บาท 
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                                         รายชื่อบุคลากรภาควิชารัฐศาสตร์ 
 

ล าดับที่ อาจารย ์ วันที่เริ่มปฎิบัติงาน หมายเหตุ 
๑ ดร.โชติสา  ขาวสนิท ๔ มิ.ย. ๕๐  
๒ อ.พัชราภา  ตันตราจิน ๑ ธ.ค. ๕๑ ลาศึกษาต่อ 
๓ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง ๓ ส.ค. ๕๒  
๔ ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข ๑ ธ.ค. ๕๑  
๕ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล ๑๑ ส.ค. ๕๒  
๖ อ.สกฤติ  อิสริยานนท์ ๑ พ.ค. ๕๐  
๗ อ.สรชัย  ศรีนิศานต์สกุล ๒๕ ต.ค. ๔๘ ลาศึกษาต่อ ๑ เม.ย. ๒๕๕๒ 
๘ อ.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว ๑ ธ.ค. ๔๖  
๙ อ.จักรี  ไชยพินิจ ๔ ม.ค. ๕๔  

๑๐ ดร.ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต์ ๑ ต.ค. ๕๓                         
๑๑ รศ.ชนะ ประณมศรี ๑ ต.ค.๕๒  
๑๒. อ.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ ๑ ต.ค. ๕๔-๓๐ ก.ย. ๕๕ ๐.๕ 

๑๓. อ.ชัยณรงค์ เครือนวน ๑ ต.ค. ๕๔-๓๐ ก.ย. ๕๕ ๐.๕ 

๑๔. อ.ยุทธพงษ์  วุฒิการโกศล ๑ ต.ค. ๕๔-๓๐ ก.ย. ๕๕ ๐.๕ 

๑๕. อ.ประสิทธิ์  เงินชัย ๑ ต.ค. ๕๔-๓๐ ก.ย. ๕๕ ๐.๕ 

๑๖. อ.สะถิระ เผือกประพันธ์ ๑ ต.ค. ๕๔-๓๐ ก.ย. ๕๕                  ๐.๕ 
๑๗. อ.ดั่งหวัง  ประณมศรี ๑ ต.ค. ๕๔-๓๐ ก.ย. ๕๕                  ๐.๕ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ (บทสรุปผู้บริหาร) 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๑๗  โดยจัดตั้งภาควิชารัฐศาสตร์ภายใต้
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่วิทยาลัยวิชา
การศึกษาได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ได้ถูกจัดรวมให้อยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อมีการยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒวิทยาเขตบางแสนขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา ภาควิชารัฐศาสตร์
ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาโทให้กับนิสิต ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 
และเริ่มท าการสอนนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโทมาจนถึงปัจจุบันและเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ สภา
มหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

จากรายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผลการด าเนินงานของภาควิชา
รัฐศาสตร์ ในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีโดยพิจรณาแยกตามประเภท ดังนี้  พิจารณาตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า   

องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๒  การเรยีนการสอน อยู่ในระดับ ๔.๐๖ 
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องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต อยู่ในระดับ ๕  คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๔  การวิจัย อยู่ในระดับ ๓.๙๔   
องค์ประกอบที่ ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับ ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและจัดการ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณอยู่ในระดับ ๕ คะแนน  
องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน 

 
จุดเด่น 
ภาควิชารัฐศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีเหมาะสมในการพัฒนา 

ผลงานทางวิจัยที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและน าสิ่งที่ได้ศึกษาวิจัยมาบูรณาการพัฒนากับการเรียน
การสอน 
 
 ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ควรจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนและเสนอผลงานของคณาจารย์เพื่อส่งเสริมให้มี
ระบบของการจัดความรู้และเครือข่ายนักวิชาการระหว่างกัน 
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ส่วนที่  ๒ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตาราง ส ๑  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน     กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 

    กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
       กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 
    ค 1  สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
          ค 2  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
      กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
    โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 

ตัวบ่งชี้ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรลุ 
X  =  ไม่บรรลุ 

คะแนน 
การประเมิน 

ตนเอง 
(ตามเกณฑ์ 

สกอ.) 

หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑ ๘ ข้อ ๘ ข้อ  ๕ 
ใช้คะแนน 

คณะฯ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑ ๔ ข้อ ๔ ข้อ  ๔  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ ร้อยละ ๕๐ 
๘ X ๑๐๐ 

๕๕.๑๗  ๔.๖๐ 
 

๑๔.๕  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๓ ร้อยละ ๑๐ 
๒ X ๑๐๐  

๑๓.๗๙  ๒.๓๐  
๑๔.๕ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔ ๗ ข้อ ๕ ข้อ  ๔  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๕ ๕ ข้อ ๕ ข้อ  ๕ 
ใช้คะแนน 

มหาวิทยาลยั 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๖ ๖ ข้อ ๖ ข้อ  ๕  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๗ ๕ ข้อ  ๕ ข้อ  ๔  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๘ ๕ ข้อ ๕ ข้อ  ๔  

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑ ๖ ข้อ ๖ ข้อ  ๔  

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า ๙ 

 

ตัวบ่งชี้ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 =  บรรลุ 
X  =  ไม่บรรลุ 

คะแนน 
การประเมิน 

ตนเอง 
(ตามเกณฑ์ 

สกอ.) 

หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ 
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒ ๕ ข้อ ๕ ข้อ  ๔  

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ  ๕  

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒ ๖ ข้อ ๖ ข้อ  ๕  

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๓ ๕ ข้อ ๒๗,๓๑๗ X ๕ ๑.๘๒ X ๑.๘๒  

  ๗๕,๐๐๐     

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑ ๔ ข้อ ๒ ข้อ X ๒  

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒ ๔ ข้อ ๒ ข้อ X ๒  

ตวับ่งช้ีที ่๖.๑ ๕ ข้อ ๑ ข้อ X ๑  

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑ 
๗ ข้อ 

๗ ข้อ          ๕ 
ใช้คะแนน 

คณะฯ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๒ ๕ ข้อ ๕ ข้อ  ๕ 
ใช้คะแนน 

คณะฯ 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๓ ๕ ข้อ ๕ ข้อ  ๕ 
ใช้คะแนน 

มหาวิทยาลยั 

ตัวบ่งช้ีที ่๗.๔ 
๖ ข้อ 

๖ ข้อ 
 ๕ ใช้คะแนน 

คณะฯ 

ตัวบ่งช้ีที ่๘.๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ  ๕ ใช้คะแนน 
คณะฯ 

ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑ 
๙ ข้อ ๙ ข้อ  ๕ ใช้คะแนน 

คณะฯ 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ ๔.๐๓  

 

 



 

หน้า ๑๐ 
 

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 ด้านการเรียนการ

สอน 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 และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
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 หมายเลข
เอกสาร 

ข้อ ๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑.๑-๐๑ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ฯ ตามโครงการสัมมนาบุคลากรและ
ลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี ๑.๑-๐๒ และ

๑.๑ – ๐๑ 
๑.๑ – ๐๒ 
๑.๑ – ๐๓ 
๑.๑ – ๐๔ 
๑.๑ – ๐๕ 



 

หน้า ๑๑ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลข
เอกสาร 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ 
ก.ย. ๒๕๕๒ ๑.๑-๐๓ โดยแผนยุทธศาสตร์นี้เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ๑.๑-๐๑ ตลอดจนสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 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 านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและ 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน ซึ่งคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามมหาวิทยาลัย ฯ คือ กลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
โดยพิจารณาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)  
๑.๑-๐๔ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 
๑.๑-๐๕ ควบคู่กันไปเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนของคณะ ฯ โดยอ้างอิงคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑.๑-๐๖ 
   ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ประชาคมรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ร่วมกันระดม
ความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามเพ่ือน าไปสู่การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
แผนกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดขึ้นนี้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน 
หลักธรรมาภิบาล  

๑.๑ – ๐๖ 
(ใช้ข้อมูลและ
คะแนนของ

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 



 

หน้า ๑๒ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลข
เอกสาร 

ข้อ ๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ร่วมกับ คณะฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์อย่าฯ ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ระดับคณะ ฯ ไปสู่ทุก
หน่วยงาน โดยคณบดีได้ชี้แจงและท าความเข้าใจให้บุคลากรงเชื่อมโยงกัน เป็นประจ าทุกปี 
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้จัดโครงการ ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผล
การด าเนินงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ณ โรงแรมพลาคลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จ.ระยอง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

๑.๑ – ๐๗ 
๑.๑ – ๐๘ 

(ใช้ข้อมูลและ
คะแนนของ

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

ข้อ ๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ร่วมกับคณะ ฯ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)  
ซ่ึงด าเนนิการในโครงการการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี โดยที่ประชุมได้ด าเนินการ
ดังนี้ 

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 
   โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยมีการระบุความสอดคล้องไว้ในแผนปฏิบัติการครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามท่ี
มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด ๑.๑-๐๑ 

๑.๑ – ๐๑ 
(ใช้ข้อมูลและ
คะแนนของ

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

ข้อ ๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ร่วมกับคณะ ฯ ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน

๑.๑ – ๐๑ 
(ใช้ข้อมูลและ



 

หน้า ๑๓ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลข
เอกสาร 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๑.๑-๐๑ ในโครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือ
ทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 

คะแนนของ
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

ข้อ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  ภาควิชารัฐศาสตร์ร่วมกับคณะ ฯ มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕  ซึ่งได้ด าเนินการครบทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
ปรากฏในเล่มแผนยุทธศาสตร์ ๑.๑-๐๑ ดังรายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

๑.๑ – ๐๑ 
๑.๑ – ๐๙ 

(ใช้ข้อมูลและ
คะแนนของ

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

ข้อ ๖ คณะ ฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นประจ าทุก 
๒ ไตรมาส อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อคณบดีเพ่ือพิจารณา ตามบันทึก
ข้อความ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๔ และบันทึกข้อความวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ไตรมาสที่ ๓-๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
และ ไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๑-๔ ตามล าดับ ๑.๑-๑๐ 

๑.๑ – ๑๐ 
(ใช้ข้อมูลและ
คะแนนของ

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

ข้อ ๗ คณะ ฯ ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕4 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ เพ่ือ
พิจารณา ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันที่ 
๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ ๑.๑-๑๑ 

๑.๑ – ๑๑ 
(ใช้ข้อมูลและ
คะแนนของ

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

ข้อ ๘ คณะกรรมการประจ าคณะได้มอบหมายให้งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน น าผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ 
วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ ๑.๑-๑๑ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ โดยการจัดโครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับ
ความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงบุคลากรของคณะฯ ในการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๕ ๑.๑-๑๒  

๑.๑ – ๑๑ 
๑.๑ – ๑๒ 

(ใช้ข้อมูลและ
คะแนนของ

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

 
 
 
 



 

หน้า ๑๔ 
 

ผลการประเมินตนเอง :  
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนาแผน ๘ ข้อ ๘ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ใช้เอกสารอ้างอิงของคณะรัฐศาสตร์ 

และนิติศาสตร์ 
ร ๑.๑ –๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า ๑๕ 
 

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

๒.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๓.  ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก)  ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย   
 (หมายเหตุ: ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘)  

๔.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ 
ข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา 
ที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร    

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

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

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

๘.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
(เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง) 



 

หน้า ๑๖ 
 

 
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 ภาควิชารัฐศาสตร์ มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ด าเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยการเสนอหลักสูตรใหม่ต้อง
ผ่านการพิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ คณะกรรมการประจ า
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ 
และน าเสนอขออนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด และน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาภายใน ๑ เดือนนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
     ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ภาควิชารัฐศาสตร์  ได้ก าหนดให้มี
การศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ศึกษาความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างานเพ่ือให้ทราบจุดที่
ควรปรับปรุงหลักสูตร  
      นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้การเสนอหลักสูตรปรับปรุงจะต้องผ่านการพิจารณา
ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และน าเสนอขอ
อนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ
อุดมศึกษาก าหนด และน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

ร ๒.๑ – ๑ - ๐๑ 
  

ข้อ ๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานและการ
อนุมัติการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และหากมีการพิจารณาปิดหลักสูตรใดจะได้ด าเนินการตามระบบ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ
ประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภา

ร ๒.๑ – ๑ - ๐๑ 



 

หน้า ๑๗ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
วิชาการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด และน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการปิด
หลักสูตร  

ข้อ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ด าเนินการเปิดสอนหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๙ ส าหรับนิสิตสาขารัฐศาสตร์ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๙ -๒๕๕๓ และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๙ 
ส าหรับนิสิตสาขารัฐศาสตร์ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ -๒๕๕๓ ซึ่ง
ทั้งสองหลักสูตรในข้างต้นมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการให้มีระบบ
การศึกษา การคิดหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ก าหนดการลงทะเบียน ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา 
เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ และยังมี
การด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ฯ ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน  
      นอกจากนี้ ภาควิชารัฐศาสตร์ยังได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 
2 หลักสูตร และเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ส าหรับนิสิตสาขารัฐศาสตร์
ที่ เข้ าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ หลักสูตรรั ฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ ส าหรับนิสิตสาขารัฐศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ส าหรับนิสิตสาขารัฐศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หลักสูตร
ทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ทางภาควิชาฯได้ด าเนินการให้มี คณะกรรมการ
รั บผิ ดชอบหลั กสู ต ร เ พ่ื อด า เ นิ นการตามกรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินกลาง
ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การ
สนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุมติดตาม และประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ที่ก าหนด  
    ทั้งนี้ภาควิชารัฐศาสตร์มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้กลางตามกรอบ

ร ๒.๑ –๓- ๒ 
ร ๒.๑ –๓- ๓ 
ร ๒.๑ –๓- ๔ 
ร ๒.๑ –๓- ๕ 
ร ๒.๑ –๓- ๖ 
ร ๒.๑ –๓- ๗ 
ร ๒.๑ –๓- ๘ 
ร ๒.๑ –๓- ๙ 

ร ๒.๑ –๓- ๑๐ 
ร ๒.๑ –๓- ๑๑ 
ร ๒.๑ –๓- ๑๒ 
ร ๒.๑ –๓- ๑๓ 
ร ๒.๑ –๓- ๑๔ 
ร ๒.๑ –๓- ๑๕ 
ร ๒.๑ –๓- ๑๖ 
ร ๒.๑ –๓- ๑๗ 
ร ๒.๑ –๓- ๑๘ 
ร ๒.๑ –๓- ๑๙ 
ร ๒.๑ –๓- ๒๐ 

 



 

หน้า ๑๘ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ หมายเลขเอกสาร 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้  

(๑) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับข้อที่ ๑-๕ และตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องผ่าน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดข้อที่ ๖ และ ข้อที่ ๘-๑๐ 

(๒) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้บังคับข้อที่ ๑-๕ และตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องผ่านอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดข้อที่ ๖ และ ข้อที่ ๘-๑๐      

(๓) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๔ มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับข้อที่ ๑-๕ และตัวบ่งชี้
บังคับที่ต้องผ่านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดข้อที่ ๖ 
และ ข้อที่ ๘-๑๐      

ทั้งนี้  ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการต่อ
คณะกรรมการควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินการหลักสูตรและประเมิน
หลักสูตร และสาธารณชน   

ข้อ ๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ ใช้กลไกก ากับดูแลของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินการหลักสูตรและ
ประเมินหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ
แรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 
โดยจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ที่ก าหนด  และจัดท ารายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของแต่ละ
หลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ผลการประเมินและ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม ก ากับ 
ติดตามการด าเนินการหลักสูตรและประเมินหลักสูตรของคณะฯ ต่อไป 

ร ๒.๑ –๔- ๒๑ 
ร ๒.๑ –๔- ๒๒ 
ร ๒.๑ –๔- ๒๓ 

 

ข้อ ๕ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อ ๖ ไม่ต้องด าเนินการ  
ข้อ ๗ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อ ๘ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์  

 
 
 



 

หน้า ๑๙ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

๔ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๗๙๐/๒๕๕๔ 

เรื่ อ ง  แนวปฏิบั ติ ก ารขออนุมั ติ หลั กสู ต ร
การศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการ
ยกเลิกหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๑ – ๐๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

http://cid.buu.ac.th/offer/ofe
rcurriculum.pdf 
เว็บไซต์ของงานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๙ 
 

ร ๒.๑ –๓- ๐๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๓ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ) พ.ศ.๒๕๔๙ 

ร ๒.๑ –๓- ๐๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๔ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๔  

ร ๒.๑ –๓- ๐๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๕ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๐๕ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๖ มติคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ครั้งที่ พิเศษ/2553 วาระที่ 4 หัวข้อ 
4.1 ว่าด้วยการเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๐๖ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๗ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ร ๒.๑ –๓- ๐๗ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๘ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๐๘ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๙ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เรื่องการ ร ๒.๑ –๓- ๐๙ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

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


 

หน้า ๒๐ 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๐ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๑๐ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๑ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เรื่องการ
แต่ ง ตั้ ง คณะกร รมการ วิ พากษ์ หลั กสู ต ร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๑๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๒ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่องการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.
๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๑๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๓ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่องการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๑๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๔ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่องการ
แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2554 

ร ๒.๑ –๓- ๑๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๑๕ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๑๖ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๑๗ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 



 

หน้า ๒๑ 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑๒ มคอ.๗ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 
ร ๒.๑ –๓- ๑๘ 

 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๑๓ มคอ .๗  หลั กสู ต ร รั ฐ ศาสตรมหาบัณฑิ ต 

(เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๑๙ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๔ มคอ.๗ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ กลุ่ม
วิชา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๑ –๓- ๒๐ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๖ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ ๐๐๕๖/
๒๕๕๕ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม 
ก ากับ ติดตามการด าเนินการหลักสูตรและ
ประเมินหลักสูตร 

ร ๒.๑ –๔- ๒๑ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๗ รายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ
แต่ละหลักสูตรของภาควิชารัฐศาสตร์ 

น ๒.๑ –๔- ๒๒ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

(ปรากฎในมคอ.7) 
๑๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม 

ก ากับ ติดตามการด าเนินการหลักสูตรและ
ประเมินหลักสูตรครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

น ๒.๑ –๔- ๒๓ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

 



 

หน้า ๒๒ 
 

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 ค๑ และ 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 าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
 ๒.  แปลงการค่าเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ 
ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
ผลการด าเนินงาน : 
 ภาควิชารัฐศาสตร์มีอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกจ านวน ๙.๕ คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา
รัฐศาสตร์ทั้งหมด ๑๔.๕ คน อันประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
       จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

x ๑๐๐ 

                ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ x ๕ 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

x ๕ 



 

หน้า ๒๓ 
 

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = ๕๕.๑๗ 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 
   คะแนนที่ได้ = ๔.๖๐ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 

ร้อยละ
๓.๘๘ 

๔.๖๐ ๔.๖๐  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม        
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ รายชื่อคณาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกและวันเข้าท างาน 
ร ๒.๒ –๑- ๐๑ ฝ่ายบุคคล 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
 

  ๘ 
 ๑๔.๕ 

x ๑๐๐ 

  ๕๕.๑๗ 
     ๖๐ x ๕ 



 

หน้า ๒๔ 
 

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 าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ 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 : 
 

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =  
 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = ๑๐.๒๖ 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  
 
   คะแนนที่ได้ = ๒.๒๙ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
          จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

x ๑๐๐ 

                  ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 

x ๕ 

   ๒  
๑๔.๕ 

x ๑๐๐ 

  ๑๓.๗ 
     ๓๐ x ๕ 



 

หน้า ๒๕ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าที่ด ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
๑.๕๕ 

๒.๒๙ ๒.๒๙  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม        
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ รายชื่อคณาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการและวันที่ได้รับค าสั่งอนุมัติ 
ร ๒.๓ –๑- ๐๑ ฝ่ายบุคคล 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
 



 

หน้า ๒๖ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ :     ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  

๒.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
๓.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนน าความรู้และทักษะจากการพัฒนามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
๕.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
๖.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

สายสนับสนุน 
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 ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะฯโดยคณะฯได้จัดให้มีแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีแผนการบริหารคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดย
อาศัยข้อมูลอัตราก าลังของคณาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่
ต้องการในอนาคตภายใน ๕ ปี อาทิ “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของบุคลากร” อันเป็นโครงการ
ที่จัดขึ้นเพ่ือให้พนักงานสายสนับสนุนได้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องหน้าที่
รับผิดชอบและการจัดท าเอกสารภาระงาน ตลอดแนวทางการปฏิบัติงานที่
ส าคัญ หรือ “โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการวัดผลการศึกษา” 
เพ่ือให้คณาจารย์ได้ทราบถึงวิธีการประเมินและวัดผล ตลอดจนฝึกฝน

ร ๒.๔ –๑- ๐๑ 
ร ๒.๔ –๑- ๐๒ 



 

หน้า ๒๗ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
เทคนิคการสอน  

ข้อ ๒ ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะฯในการด าเนินการโดยมีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี้ 
   ๑. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนด
แนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ได้อาจารย์หรือบุคลากรภายใต้
เวลาที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบอัตราอัตราก าลังที่วางแผนไว้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ ฯ  
   ๒. มีการวิเคราะห์งานโดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งรวมทั้งความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะที่จ าเป็น
ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน ร่วมกับคณะฯ  
   ๓. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน มีการก าหนด
เส้นทางเดินของต าแหน่งงานของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการ
เข้า-ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่มและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
และติดตามผลร่วมกับคณะฯ  
   ๔. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
และเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็น
รายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารของคณะ ฯ 

ร ๒.๔ –๒- ๐๓ 
ร ๒.๔ –๒- ๐๔ 

 

ข้อ ๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้คณาจารย์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
     ๑ ภาควิชา ฯ  สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่
สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน   ทั้งยังมีการจัดสวัสดิการ การเอาใจ
ใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน และมีการสร้าง
บรรยากาศของความสุขในการท างาน โดยมีการริเริ่มด าเนินการจัดท า
กองทุน ฯ สวัสดิการแก่บุคลากรทุกคนร่วมกับคณะ ฯ 
     ๒ ภาควิชา ฯ มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ
คณาจารย์ร่วมกับคณะ ฯ เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบโดยเร็ว ผ่านทางเว็ปไซด์ของคณะ ฯ
เกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์  
     นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัล
ในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานใน
กระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืนๆ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว  
     ๓ ภาควิชา ฯ มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น 

ร ๒.๔ –๓- ๐๗ 
ร ๒.๔ –๓- ๐๘ 
ร ๒.๔ –๓- ๐๙ 
ร ๒.๔ –๓- ๑๐ 
ร ๒.๔ –๓- ๑๑ 

 



 

หน้า ๒๘ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยข่าว
ประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณผ่านทางเว็ปไซด์ของคณะ ฯ เกี่ยวกับข่าว
ประกาศเกียรติคุณ และนอกจากนี้ยังน ามาประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย  
     ๔ ภาควิชา ฯ มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน โดยในการ
ประชุมภาควิชา ฯ แต่ละครั้งหัวหน้าภาควิชา ฯ จะเปิดโอกาสให้คณาจารย์
ประจ าภาควิชา ฯ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน  
และยังมีช่องทางการสื่อสารอื่นอีกหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน เช่นการสื่อสารผ่านทางทางเว็ปไซด์
ของคณะ ฯ ในส่วนของจดหมายเวียน  
     ๕ ภาควิชา ฯ ด าเนินการร่วมกับคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย มีนโยบาย
ดูแลสุขภาพบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม โดยมีการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย 
อุปกรณ์การออกก าลัง และโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร  
นอกจากนี้ ในส่วนของภาควิชา ฯ ที่ได้ด าเนินการร่วมคณะ ฯ ยังจัดให้มีการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยการจัดท าประกันสุขภาพกับบริษัท บูพา ประกัน
สุขภาพ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเป็นสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกคนอีกด้วย 

ข้อ ๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ ด าเนินการร่วมกับคณะ ฯ จัดให้มีระบบการติดตามให้
คณาจารย์น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตร่วมกับคณะ ฯ  โดยการจัด
โครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์” ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงาน ในเรื่องวิธีการสอน เทคนิคการสอนและวิธีการวัดผล
การเรียนรู้ของนิสิต ทั้งนี้ได้ก าหนดให้คณาจารย์น าความรู้และทักษะที่ ได้
จากการอบรมดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ และให้มีการรายงานผลการน าไปใช้เมื่อสิ้นภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป 

ร ๒.๔ –๔- ๑๒ 

ข้อ ๕ ภาควิชารัฐศาสตร์ ด าเนินการร่วมกับคณะ ฯที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการจัดให้มีการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณโดยประกาศจรรยาบรรณอาจารย์ให้คณาจารย์ทุกท่านได้
ทราบและถือปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดโครงการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน อันเป็นการ 

ร ๒.๔ –๕- ๑๓ 
ร ๒.๔ –๕- ๑๔ 
ร ๒.๔ –๕- ๑๕ 

  
  



 

หน้า ๒๙ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ส่งเสริมปลูกฝังให้คณาจารย์ทุกท่านถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์
อย่างสม่ าเสมอ โดยหัวหน้าภาควิชา ฯ จะด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาต่อไป 

ข้อ ๖ - ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ - 
(ข้อมูลอ้างอิงจากคณะฯ) 

- ไม่มี - 

ข้อ ๗ - ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ - 
(ข้อมูลอ้างอิงจากคณะฯ) 

- ไม่มี - 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบการพัฒนาคณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน 

๗ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม       
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ร ๒.๔ –๑- ๐๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๒ โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการวัดผล

การศึกษา 
ร ๒.๔ –๑- ๐๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๓ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการ
สรรหาหหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงงาน
และลูกจ้าง 

ร ๒.๔ –๒- ๐๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งของพนักงงงานและลูกจ้าง 

ร ๒.๔ –๒- ๐๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๕ ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

ร ๒.๔ –๒- ๐๕ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
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๖ แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สมรรถนะหลักประกอบการท างาน และสมรถถนะ
สายงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย
บูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ร ๒.๔ –๒- ๐๖ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๗  ร่างโครงการกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะ ฯ ร ๒.๔ –๓- ๐๗ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๘ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/promote/news.php) 
เว็ปไซด์ของคณะ ฯ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ร ๒.๔ –๓- ๐๘ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๙ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/news.php?category_id=-2 0 5 
เว็ปไซด์ของคณะ ฯ เกี่ยวกับข่าวประกาศเกียรติคุณ 

ร ๒.๔ –๓- ๐๙ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๐ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/login.php?return_url=/mail.p
hp เว็ปไซด์ของคณะ ฯ ในส่วนของจดหมายเวียน  

ร ๒.๔ –๓- ๑๐ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๑ โครงการประกันสุขภาพบูพาของคณะ ฯ ร ๒.๔ –๓- ๑๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๒ โครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์”   

ร ๒.๔ –๔- ๑๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๘ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ร ๒.๔ –๕- ๑๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๙ ประกาศจรรยาบรรณอาจารย์ของคณะ ฯ ร ๒.๔ –๕- ๑๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๐ ประกาศจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
บูรพา 

 ร ๒.๔ –๕- ๑๕ http://senate.buu.ac.th/n
ewweb/index.php?option
=com_content&view=arti
cle&id=48&Itemid=65 
เว็บไซต์สภาพนักงานของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/promote/news.php
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http://www.polsci-law.buu.ac.th/login.php?return_url=/mail.php
http://www.polsci-law.buu.ac.th/login.php?return_url=/mail.php
http://www.polsci-law.buu.ac.th/login.php?return_url=/mail.php
http://senate.buu.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=65
http://senate.buu.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=65
http://senate.buu.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=65
http://senate.buu.ac.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=65
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ :     ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า ๘ FTES ต่อเครื่อง 
๒. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม 

การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
๓. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  

อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
๔. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา 

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ 
ด้านอาหาร และสนามกีฬา 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย 
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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  

 
*****ใช้คะแนนและข้อมูลของมหาวิทยาลัยบูรพา***** 

น ๒.๕ – ๑-๐๑ 
ข้อ ๒ 
ข้อ ๓ 
ข้อ ๔ 
ข้อ ๕ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อม 

การเรียนรู้ 

๗ ข้อ 
๗ ข้อ ๕ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 

 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ รายงานสรุปเกี่ยวกับห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 

และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
ทุกข้อตามตัวบ่งชี้นี้ 

ร ๒.๕ – ๑-๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
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ตวับ่งชี้ท่ี 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 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร ดังนี้ 
     ๑) ภาควิชา ฯ ร่วมกับคณะฯในการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรให้มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดให้การจัดการเรียน
การสอนแก่นิสิตทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา ต้องมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้ เรี ยน ยอมรับ
ความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 

ร ๒.๖ –๑- ๐๑ 
ร ๒.๖ –๑- ๐๒ 
ร ๒.๖ –๑- ๐๓ 
ร ๒.๖ –๑- ๐๔ 
ร ๒.๖ –๑- ๐๕ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรื อพัฒนา
ความรู้ใหม่ๆด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอน
และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสัมฤทธิผลใน
การเรียนรู้ และก าหนดให้มีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพร้อม
ทั้งรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมก ากับ ติดตามการด าเนินการหลักสูตรและ
ประเมินหลักสูตรต่อไป  
     ๒) ภาควิชา ฯ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
รายวิชา กล่าวคือ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ การอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท า
กรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย การเรียนรู้นอกสถานที่รวมทั้งฝึกงานและฝึก
ประสบการณ์ 

ข้อ ๒ ทุกรายวิชาที่ภาควิชารัฐศาสตร์ได้ท าการเปิดสอนมีรายละเอียดของรายวิชา
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
     ๑) ทุกรายวิชาตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ 
กลุ่มวิชา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ได้เริ่มด าเนินการสอนในภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ นั้น มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา โดยแต่ละรายวิชาไดร้ะบุรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา ลักษณะและการด าเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรี ยน 
แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และ
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
     ๒) คณาจารย์ภาควิชา ฯ ได้ด าเนินการแจกรายละเอียดของรายวิชาและ
แผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน  
     ๓) คณาจารย์ภาควิชา ฯ ได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาโดยมี
การประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาทั้งนี้ตามที่
ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา 

ร ๒.๖ –๒- ๐๖ 
ร ๒.๖ –๒- ๐๗ 
ร ๒.๖ –๒- ๐๘ 

ข้อ ๓ ทุกหลักสูตรของภาควิชารัฐศาสตร์ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการท าวิจัย โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรก าหนดให้ต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อการเรียนการสอน

ร ๒.๖ –๓- ๐๙ 
ร ๒.๖ –๓- ๑๐ 
ร ๒.๖ –๓- ๑๑ 
ร ๒.๖ –๓- ๑๒ 



 

หน้า ๓๕ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ต่างๆ การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การท ากรณีศึกษา และรวมถึงมีการ
ก าหนดให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ มีรายวิชาซึ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทั้งในสถานการณ์และมีประสบการณ์
จริง อาทิ รายวิชา ๖๗๑๑๔๑ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งได้มี
การจัดรายชั่วโมงที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้จ าลองสถานการณ์เป็นตัวแทน
ของแต่ละประเทศเสมือนอยู่ในเวทีสหประชาชาติ หรือรายวิชา 
๖๗๗๔๘๑ ฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครองและการบริหารงาน
ท้องถิ่น ซึ่งได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการท างาน
ร่วมกับชุมชน ตลอดจนเตรียมความพร้อมสู่การท างานในสายท้องถิ่น
ในอนาคต 

(๒) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีรายวิชา ๖๗๑๕๗๓ วิธี
วิทยาการวิจัยทางสังคม อันเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งนอกห้องเรียนผ่านการท าวิจัย อาทิ การฝึกลงพ้ืนที่เพ่ือ
เก็บข้อมูล การฝึกการสัมภาษณ์ การฝึกการรวบรวมและจัดระเบียบ
ข้อมูล เป็นต้น 

(๓) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ได้มีรายวิชา ๖๗๒๕๗๑ ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางรัฐศาสตร์ อัน
เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการผ่านการ
ท าวิจัย อาทิ การเก็บข้อมูล การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การสัมภาษณ์ การ
รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล เป็นต้น  

ข้อ ๔ ทุกหลักสูตรของภาควิชารัฐศาสตร์ มีการเชิญบุคลากรผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษทั้ง
รายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา รวมทั้งมีการน านิสิตฟังการบรรยายและ
เยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดให้นิสิตเข้ารับการ
ฝึกงาน ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติ
และมีความรู้ทางวิชาการท่ีทันสมัย  

ร ๒.๖ –๔- ๑๓ 
ร ๒.๖ –๔- ๑๔ 
ร ๒.๖ –๔- ๑๕ 

ข้อ ๕ - ไม่ได้ด าเนินการ - - ไม่มี - 
ข้อ ๖ ภาควิชารัฐศาสตร์ ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดให้มีการประเมิน

ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และมี
การประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์หนังสือ ต ารา 
และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น ในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยผลการ

ร ๒.๖ –๖- ๑๖ 



 

หน้า ๓๖ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
นอกจากนี้ ยังมีการน าผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนุบสนุนการเรียนรู้ด้วย  

ข้อ ๗ ภาควิชารัฐศาสตร์มีการจัดการประชุมคณาจารย์ ประธานหลักสูตร และ
คณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินจากนิสิตไปพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป 

ร ๒.๖ –๗- ๑๗ 
ร ๒.๖ –๗- ๑๘ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการจัด 
การเรียนการสอน 

๖ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เรื่องการ

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ 

ร ๒.๖ –๑- ๐๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๒ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ 

ร ๒.๖ –๑- ๐๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๓ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ 

ร ๒.๖ –๑- ๐๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๔ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ ๐๐๕๖/
๒๕๕๕ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม 
ก ากับ ติดตามการด าเนินการหลักสูตรและ
ประเมินหลักสูตร 

ร ๒.๖ –๑- ๐๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๕ ประมวลการสอนรายวิชาทุกรายวิชาในทุก ร ๒.๖ –๑- ๐๕ ภาควิชารัฐศาสตร์ 



 

หน้า ๓๗ 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
หลักสูตรที่เปิดสอนของภาควิชารัฐศาสตร์ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๖ มคอ.๓ รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๖ –๒- ๐๖ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้ม มคอ.๓  

๗ มคอ.๓ รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๖ –๒- ๐๗ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้ม มคอ.๓  

๘ มคอ.๓ รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๔ 

ร ๒.๖ –๒- ๐๘ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้ม มคอ.๓  

๙ ประมวลรายวิ ชาและมคอ . ๓  รายวิ ช า
๖๗๑๑๔๑ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ร ๒.๖ –๓- ๐๙ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๐ ประมวลรายวิ ชาและมคอ . ๓  รายวิ ช า 
๖๗๗๔๘๑ ฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครอง
และการบริหารงานท้องถิ่น 

ร ๒.๖ –๓- ๑๐ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๑ ประมวลรายวิ ชาและมคอ . ๓  รายวิ ช า
๖๗๑๕๗๓ วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม 

ร ๒.๖ –๓- ๑๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๒ ประมวลรายวิ ชาและมคอ . ๓  รายวิ ช า
๖๗๒๕๗๑ ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทาง
รัฐศาสตร์ 

ร ๒.๖ –๓- ๑๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๓ ตัวอย่างหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๔ 

ร ๒.๖ –๔- ๑๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๔ ตัวอย่างหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๖ –๔- ๑๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๕ ตัวอย่างหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๖ –๔- ๑๕ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๖ ระบบการประเมินการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

ร ๒.๖ –๖- ๑๖ http://assess.buu.ac.th/ 
ระบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิต
ต่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๗ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์  ร ๒.๖ –๗- ๑๗ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

http://assess.buu.ac.th/


 

หน้า ๓๘ 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๘ รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์ ร ๒.๖ –๗- ๑๘ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

 



 

หน้า ๓๙ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๗ :    ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

๑. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อยส าหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

๒. มีการน าผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดผล 
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

๕. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ที่จัดโดยสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

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

๗. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์ 
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 ภาควิชารัฐศาสตร์ ด าเนินการร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย ท าการ

ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเป็นระยะๆ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการ

ร ๒.๗ – ๑- ๐๑ 



 

หน้า ๔๐ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
เรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้ 
มากที่สุด  

ข้อ ๒ ภาควิชารัฐศาสตร์  ด า เนินการร่วมกับคณะ ฯ น าผลการส ารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจากข้อ 
๑. มาใช้ดังนี้ 
     ๑) น ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบปีพ.ศ.๒๕๕๔ โดยเฉพาะ
ประเด็นการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการศึกษา และการประเมินผล รวมถึงมีการวางระบบการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร มีการวางระบบการ
ก ากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะ
ช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต  
     ๒) น ามาใช้ในปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน 
และแก้ปัญหาร่วมกันส าหรับผู้เรียนที่จ าเป็นต้องรับการพัฒนาเป็นพิเศษ 
ส าหรับน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ต่อไปด้วย  

ร ๒.๗ –๒- ๐๒ 
ร ๒.๗ –๒- ๐๓ 
ร ๒.๗ –๒- ๐๔ 

ข้อ ๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ด าเนินการร่วมกับคณะฯ ในการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีการวางแผนการจัดหา
งบประมาณหรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเ พียงพอตามแผนงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ของคณะฯ 
ทั้งนี้  ภาควิชาฯยังได้สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดท าเว็ป
ไซต์ห้องสมุดของคณะฯ เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ 
ทุกเวลา 

ร ๒.๗ –๓- ๐๕ 
ร ๒.๗ –๓- ๐๖ 
ร ๒.๗ –๓- ๐๗ 

 

ข้อ ๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ด าเนินการร่วมกับคณะ ฯ  มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยหน่วยส่งเสริมการวิจัย 
ผลิตเอกสาร ต าราได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุม

ร ๒.๗ –๔- ๐๘ 
ร ๒.๗ –๔- ๐๙ 



 

หน้า ๔๑ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
วิชาการท่ีเกิดข้ึนในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้นิสิตรับรู้  
ทั้งทางเว็ปไซด์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ ฯ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดหางบประมาณให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการทั้งภายในสถาบันหรือนอกสถาบันตามแผนงบประมาณประจ าปี 
๒๕๕๔ และประจ าปี ๒๕๕๕ ของคณะ ฯ 

ข้อ ๕ ภาควิชารัฐศาสตร์ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตตามแผน
งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๔ และประจ าปี ๒๕๕๕  ของคณะฯ และมีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการเทศน์มหาชาติ ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยฯ ทางภาควิชาฯได้ส่งคณาจารย์และนิสิตจ านวนหนึ่งเข้าร่วม
ในโครงการดังกล่าว เป็นต้น 

ร ๒.๗ –๕- ๑๐ 

ข้อ ๖ - ไม่ต้องด าเนินการ - - ไม่มี - 
ข้อ ๗ - ยังไมไ่ดด้ าเนินการตามเกณฑ์ - - ไม่มี - 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อ

บัณฑิต  คณะรั ฐศาสตร์ และนิติ ศาสตร์  ใน
ภาพรวม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของกอง
แผนงานมหาวิทยาลัยบูรพา 

ร ๒.๗ –๑- ๐๑ http://planning.buu.ac.t
h/module/page.php?m
odule=content/researc
h&file=report.php 

เว็บไซต์ของกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๒ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่องการ

แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตร
ร ๒.๗ –๒- ๐๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

http://planning.buu.ac.th/module/page.php?module=content/research&file=report.php
http://planning.buu.ac.th/module/page.php?module=content/research&file=report.php
http://planning.buu.ac.th/module/page.php?module=content/research&file=report.php
http://planning.buu.ac.th/module/page.php?module=content/research&file=report.php


 

หน้า ๔๒ 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

๓ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

ร ๒.๗ –๒- ๐๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๔ ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (๔ กลุ่มวิชา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๔ 

ร ๒.๗ –๒- ๐๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๕ เล่มงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๔  ในส่วนที่
เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร ๒.๗ –๓- ๐๕ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๖ เล่มงบประมาณ ประจ าปี  ๒๕๕๕ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร ๒.๗ –๓- ๐๖ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๗ http://medline.lib.buu.ac.th/polsci_law  
เ ว็ บ ไซต์ห้ อ งสมุ ดขอ งคณะรั ฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์  

ร ๒.๗ –๓- ๐๗ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๘ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/promote/index.php 
เว็ปไซด์หน้าหน่วยส่งเสริมการวิจัย ผลิตเอกสาร 
ต าราคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ร ๒.๗ –๔- ๐๘ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เรื่องการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย 

ร ๒.๗ –๔- ๐๙ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๐ ร า ย ล ะ เ อี ย ด โ ค ร ง ก า ร เ ท ศ น์ ม ห า ช า ติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ร ๒.๗ –๕- ๑๐ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

 

http://medline.lib.buu.ac.th/polsci_law
http://www.polsci-law.buu.ac.th/promote/index.php
http://www.polsci-law.buu.ac.th/promote/index.php


 

หน้า ๔๓ 
 

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 
๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ด าเนินการร่วมกับคณะฯ ก าหนดพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร คือ ตรงต่อเวลา สามัคคี จิตอาสา มีน้ าใจ 

ร ๒.๘ –๑- ๐๑ 
 

๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ ๑ ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
ภาควิชาฯ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ประกาศคุณธรรมจริยธรรมนิสิต
หน้าเว็ปไซด์ของคณะฯ ป้ายส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือคู่มือหลักสูตรต่างๆของ
คณะฯ เป็นต้น 

ร ๒.๘ –๒-๐๒ 
ร ๒.๘ –๒-๐๓ 
ร ๒.๘ –๒-๐๔ 

๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ ๑ โดยระบุตัวบ่งชี้
และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน เช่น โครงการค่ายอาสา

ร ๒.๘ –๓- ๐๕ 
  
 



 

หน้า ๔๔ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
รัฐศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ เป็นต้น  

๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ได้ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 
๓. โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของตัว
บ่งชี้ 

ร ๒.๘ –๔- ๐๖ 
 

๕ - ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - - ไม่มี - 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ที่จัดให้กบันักศึกษา 

๕ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
เป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ประกาศคุณธรรมจริยธรรมนิสิตของคณะ ฯ ร ๒.๘ –๑- ๐๑ 

 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 
๒ http://www.polsci-law.buu.ac.th/ 

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมนิสิตหน้าเว็ปไซด์
ของคณะฯ 

ร ๒.๘ –๒-๐๒ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๓ ป้ายส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ร ๒.๘ –๒-๐๓ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๔ คู่มือนิสิตหลักสูตรต่างๆ ร ๒.๘ –๒-๐๔ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๕ โครงการค่ายอาสารัฐศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ ร ๒.๘ –๓- ๐๕ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

๖ ผลประเมินโครงการค่ายอาสารัฐศาสตร์สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๓  ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

ร ๒.๘ –๔- ๐๖ 
 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
แฟ้มองค์ประกอบที่ ๒ 

 
 

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


 

หน้า ๔๕ 
 

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 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ภาควิชาฯ ได้จดัให้มีการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละชั้นปี
ท าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาแก่นิสิตในด้านต่างๆ ทั้งที่เก่ียวข้องกับวิชาการ
การลงทะเบียนเรียน การใช้ชีวิตของนิสิต การขอทุนอุดหนุนทาง
การศึกษา การเตรียมพร้อมส าหรับนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อ รวมทั้ง
นิสิตที่ต้องการท างาน นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทะเบียน เพ่ิม ลดรายวิชาต่างๆ ทางคณะได้จัดให้งานวิชาการมี
หน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นิสิตเกี่ยวกับขั้นตอน 
ต่างๆ เช่น การลงทะเบียน การเพิ่มถอนรายวิชา การงดเรียน การ
เปลี่ยนประเภทนิสิต การลาพักการเรียน การรักษาสภาพนิสิต การ
คืนสภาพนิสิต การย้ายสาขา การย้ายคณะนอกจากนั้นในส่วนการ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต และในส่วนของการใช้ชีวิตและกิจกรรม
ต่างๆ ในคณะฯ และมหาวิทยาลัย ทางคณะฯไดจ้ัดให้มีงานกิจการ
นิสิตที่ท าหน้าที่ในการดูแล ให้ค าปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิต การท า
กิจกรรม การขอรับทุน การฝึกงาน การหางานท า การรักษาพยาบาล 
ฯลฯ 

ร ๓.๑ – ๐๑ 
ร ๓.๑ – ๐๒ 

ข้อ ๒ ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะฯ และงานกิจการนิสิต ในการจัดบริการ ร ๓.๑ – ๐๒ 



 

หน้า ๔๖ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต โดยมีการน าข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อให้
นิสิตรวมทั้งศิษย์เก่าได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการศึกษาต่อประกาศให้ทุนประกาศการจัดงาน/กิจกรรม
ต่างๆ ของคณะฯ ประกาศการประชุมวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ 
เป็นต้น ปรากฎตามรูปที่น าเสนอ ๓.๑ – ๐๒ 

ข้อ ๓ ภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต ได้แก่ โครงการนิเทศนิสิตรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ
วิชาชีพการปกครองและการบริหารท้องถิ่น หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔   และ โครงการ
เดินขบวนล้อเลียนการเมือง จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

ร ๓.๑ – ๐๓ 

ข้อ ๔ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยขน์ต่อศิษย์เก่าโดยภาควิชา
ฯ ร่วมกับคณะฯในการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ในเวบไซต์ของคณะบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
เช่น ข่าวการรับสมัครงาน การศึกษาต่อ การอบรมสัมนาต่างๆ
http://www.polscilaw.buu.ac.th/student/news.php เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับศิษย์เก่าผ่าน
หน้าเว็ปเพจของ Face Book 

ร ๓.๑ – ๐๒ 

ข้อ ๕ ภาควิชาฯ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่า ได้แก่ โครงการมหกรรมถนนประชาธิปไตย ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๑๒-๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔  โครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ 
บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
และโครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ ความขัดแย้งการเมืองไทยและ
แนวทางแก้ไข ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  และโครงการ
สัมมนาวิชาการในหัวข้อ ความจริงทางการเมืองในรัฐสภา เมื่อวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕   

ร ๓.๑ – ๐๓ 

ข้อ ๖ ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะฯ และงานกิจการนิสิตในการการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓ และทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕  

ร ๓.๑ – ๐๔ 

ข้อ ๗ -ยังไม่มีการด าเนินการ-  
 
 
 
 
 

http://www.polscilaw.buu.ac.th/student/news.php
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

๖ ข้อ ๖ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ระบบฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย  
๓.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

๒ แฟ้มภาพ ๓.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
๓ แฟ้มโครงการ/กิจกรรม  ๓.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
๔ ผลการประเมิน  ๓.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ :     ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑.  สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

๒. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
๓. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม 

ที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย ๕ ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
            -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
           -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
            -  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
            -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
            -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน  
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

๕. สถาบันมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. สถาบันมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 

นักศึกษา 
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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 หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ ภาควิชาฯ ร่วมกับคณะฯ ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ได้แก่ ๑.คุณธรรมจริยธรรม ๒.
ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๒ – ๐๑  
 

ร ๓.๒ – ๐๑ 

ข้อ ๒ ภาควิชา ร่วมกับคณะในการจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ได้แก่ โครงการฝึกอบรม สัมมนา
นักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๕  

ร. ๓.๑ – ๐๓ 

ข้อ ๓ ภาควิชาฯ ได้ส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้
ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย ๕ ประเภทส าหรับ
ระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
ป.ตรีกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
          - งานสัมมนารัฐประศาสศาสตร์ เรื่อง การเมืองกับการมี 
ส่วนร่วมของนิสิต วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ 
          - งานสัมมนารัฐประศาสศาสตร์ เรื่อง มหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ 
          - โครงการสร้างความสมานฉันท์เพ่ือลดความขัดแย้งใน
สังคมไทย วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔ นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม           
           ๒.  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
          - โครงการสิงห์สัมพันธ์ วันที่ ๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๓ 
           - ในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาและงานบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมกันจัดงานกีฬา โครงการด้าน
สัมพันธ์บัณฑิตศึกษารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์บูรพา “สิงห์ตราชูสาน
สัมพันธ์”  ครั้งที่ ๓ โดยงานกีฬามีเป้าหมายในการเสริมสร้างการ
ส่งเสริมสุขภาพและการนันทนาการ 
           ๓.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

ร ๓.๑ – ๐๓ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
          - โครงการค่ายศึกษาพัฒนาชุมชน วันที่ ๑๐-๑๓ ก.พ. 
๒๕๕๔ ณ เกาะสีชัง 
           ๔.  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
          - โครงการธรรมะประดับใจ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๓ 
          - โครงการสร้างความสมานฉันท์เพ่ือลดความขัดแย้งใน
สังคมไทย วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๔ นิสิตปริญญาโท การจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง 
           ๕.  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโครงการพิธีไหว้
ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๓ 
             

ข้อ ๔ ภาควิชา ฯ ร่วมกับคณะฯ ในการด าเนินการสนับสนุนให้นิสิตสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ ฯ และระหว่างมหาวิทยาลัย ฯ 
และท ากิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
การจัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต เมื่อวันที่ ๑๕-
๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ร ๓.๑ – ๐๒ 

ข้อ ๕ ทางคณะฯ และงานกิจการนิสิตได้ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (๓.๑ – ๐๓  
แฟ้มเอกสารโครงการ) 

ร ๓.๒ – ๐๒ 

ข้อ ๖ -ยังไม่มีการด าเนินการ-  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๔ คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ แฟ้มเอกสารโครงการ ๓.๑ – ๐๓ ๓.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
๒ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓  

ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ๓.๒ – ๐๑ 

๓.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

๓ รายงานผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

๓.๒ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 
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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 

                   -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

           -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

                   -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ของสถาบัน 

 

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 ภาควิชาฯ ได้ร่วมกับคณะฯในการสร้างระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัย  ผ่านกระบวนการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และการก าหนดกล
ยุทธ์ของคณะ ฯ โดยมีหน่วยส่งเสริมการวิจัยดูแลบริหารจัดการด้านการ
วิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ซึ่งการด าเนินการจัดท าแผน
ด้านการวิจัย และมีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและการผลิต
เอกสาร ต ารา โดยมี อ.สกฤติ อิสริยานนท์ เป็นหัวหน้าหน่วย และ น.ส.
เมทินา อุทารส ต าแหน่งนักวิจัย รับผิดชอบด าเนินงานเกี่ยวกับระบบงาน
วิจัยให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิจัย และ
บัณฑิตศึกษา ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานวิจัย 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดโดยการจัดสรรและตั้งงบประมาณ
เกี่ยวกับการวิจัย โดยระบบและกลไกเหล่านี้ได้มีการน าเสนอและรายงาน
การด าเนินงานคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ฯ ยังมีระบบและกลไก หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย ระเบียบการรับงานวิจัย การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย รวมถึงงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัย  

๔.๑ – ๑ – ๐๑ 

ข้อ ๒ ภาควิชาฯ สนับสนุนการ บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรียนการสอน ผ่านทางการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น ใน
รายวิชาการวิจัยส าหรับนักรัฐศาสตร์ ได้มอบหมายให้นิสิตได้จัดท าหัวข้อ
งานวิจัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้นิสิตได้เลือกหัวข้อตามท่ีตนเอง
สนใจและถนัด เป็นต้น ซึ่งได้รับการดูแลและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์
ประจ าวิชา และให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยโดยได้เชิญอาจารย์ในภาควิชา
และอาจารย์พิเศษให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  

๔.๑ – ๒ – ๐๑ 

ข้อ ๓ คณะฯ ได้สร้างระบบและกลไกในการสนับสนุนให้คณาจารย์ประจ าคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยระบบและ
กลไกดังกล่าวสะท้อนผ่านกิจกรรมที่คณะ ฯ ด าเนินการ อาทิ โครงการ
แนะน าวิธีการในการท างานวิจัย รวมทั้งการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย 
คณะ ฯ ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอทุนอุดหนุนงานวิจัย โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขอทุนวิจัย กระบวนการนี้จึง
เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่ผู้ขอทุนอุดหนุนการวิจัยโดย

๔.๑ – ๓ – ๐๑ 



 

 หน้า ๕๓ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 

ปริยาย ภาควิชาได้ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เช่น 
การสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในเวทีต่าง ๆ เป็นต้น 
ทั้งนี้คณะ ได้ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่คณาจารย์และนักวิจัย 
โดยระบุอยู่ในประกาศการขอรับสมัครทุน ตลอดจนมีการเผยแพร่ใน
เว็บไซต์คณะ ฯ และเว็บไซต์งานส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา  

รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณการวิจัยของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔ คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับทุนการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือ
เป็นทุนวิจัย ดังนี้  

๔.๑ – ๔ – ๐๑ 

ข้อ ๕ ภาควิชา ฯร่วมกับคณะฯ ในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ฯ ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     

 -  งานวิจัยฯ มี อ.สกฤติ อิสริยานนท์ และ น.ส.เมทินา อุทารส ในฐานะ
นักวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านนี้ในฐานะหน่วยวิจัย                

 -  ห้องสมุดคณะ ฯ ห้อง QS๒-๖๐๕ โดยมีนางสาวธารทิพย์ ภวะวิภาต 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

 -  คณะ ฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะ ฯ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ คือ น.ส.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ 

 -  คณะ ฯ จัดสัมมนาวิชาการโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ 
รวมถึงการจัดโครงการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการรัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

๔.๑ – ๕ – ๐๑ 

ข้อ ๖ ภาควิชาฯร่วมกับคณะฯในการ ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนใน
การจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มี
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอย่างครบถ้วนทุกประเด็น โดยคณะ ฯ ได้แจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

๔.๑ – ๖ – ๐๑ 

ข้อ ๗ คณะฯ น าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้าน ๔.๑ – ๗ – ๐๑ 



 

 หน้า ๕๔ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 

การวิจัยของคณะ ฯ อาทิเช่น การเพิ่มงบประมาณการวิจัย, การจัด
โครงการสนับสนุนในการน าเสนอผลงานวิจัย, การจัดอบรมด้านการวิจัย 
เป็นต้น 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๗ ข้อ ๗ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 

 เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 

๑ -ค าสั่งแต่งตั้งงานส่งเสริมงานวิจัยและการผลิต
เอกสาร ต ารา 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิจัย 
และบัณฑิตศึกษา 

-แผนงานด้านวิจัย 

-ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง
ทุนอุดหนุนงานวิจัย 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

๔.๑ – ๑ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 



 

 หน้า ๕๕ 
 

๒ -ประมวลรายวิชา มอค ๓ 

-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนิสิต 

๔.๑ – ๒ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓ -ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ ๐๑๒๒/
๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัย 

-โครงการอบรม,สัมมนาวิชาการ 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน” 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
(เรื่องการอนุมัติงบประมาณในการอบรม  สัมมนา
ในต่างประเทศ) 

-ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาจริยธรรม 

-จรรยาบรรณการวิจัย (ในเว็บไซต์คณะฯ, 
มหาวิทยาลัย, ประกาศทุน) 

-เว็บไซต์งานส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา 

๔.๑ – ๓ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ -แผนฯ ของคณะ 

-ประกาศให้ทุน, ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน, 
สัญญาทุน 

-ประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัย 

-สัญญาจ้างท างานวิจัย 

-นโยบายมหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณ
ร้อยละ ๑๐ ด้านการวิจัย 

-งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

๔.๑ – ๔ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๕ -ค าสั่งแต่งตั้งหน่วยส่งเสริมการวิจัยฯ ๔.๑ – ๕ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 



 

 หน้า ๕๖ 
 

-ห้องสมุดคณะฯ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

-งบประมาณในการสนับสนุนการจัดหาหนังสือ, 
การจัดซื้อหนังสือ 

-ฐานข้อมูลงานวิจัยในระบบสารสนเทศ เช่น TDC 
เป็นต้น 

-ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (Web 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย) 

-โครงการสัมมนาวิชาการโดย (ศาสตราจารย์รับ
เชิญ) 

-โครงการจัดประชมวิชาการ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๖ -รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ๔.๑ – ๖ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๗ -รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ๔.๑ – ๗ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 



 

 หน้า ๖๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ :     ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน 

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

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 

 

 



 

 หน้า ๖๑ 
 

ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลข
เอกสาร 

ข้อ ๑ ภาควิชาฯร่วมกับคณะฯในการจัดก าหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ 
ตลอดจนก าหนดกลไกผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานระบบ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี Peer Review 
ได้แก่  

   ๑. คณะ ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการเข้าร่วมประชุมผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

เช่น โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น  

   ๒. คณะ ฯ ได้จัดท าวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานวารสารระดับชาติ โดยมีการตั้งกองบรรณาธิการ ขึ้น เพื่อเป็น
กลไกการท างานด้านวารสาร และเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยทั้งของ
บุคลากร นิสิต ในคณะฯ และบุคคลภายนอกคณะ ฯ  

๔.๒ – ๑ – 
๐๑ 

ข้อ ๒ คณะฯ มีหน่วยส่งเสริมงานวิจัยและห้องสมุด ร่วมกับคณะกรรมการด้านการ
จัดการความรู้ของคณะฯ ร่วมกันด าเนินการวางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ในการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย  

๔.๒ – ๒ – 
๐๑ 

ข้อ ๓ ภาควิชาฯ ได้มีการเผยแพร่ผลงานจากการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยสู่สาธารณชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็ปไซต์ของคณะฯ, 
จดหมายข่าว, บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๔.๒ – ๓ – 
๐๑ 

ข้อ ๔ - ๔.๒ – ๔ – 
๐๑ 

ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดจากหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเว็บไซต์ส านักบริการวิชาการ  

๔.๒ – ๕ – 
๐๑ 



 

 หน้า ๖๒ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลข
เอกสาร 

ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมี
การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯ 
และบ่มเพาะวิสาหกิจ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (เฉพาะกลุ่ม 
ค๑ และ ง) แต่เนื่องจากผลงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไม่ใช่
สิ่งประดิษฐ์ จึงไม่สามารถน าไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ ตามเว็บไซต์
ส านักบริการวิชาการ ๔.๒ – ๑๐ 

๔.๒ – ๖ – 
๐๑ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค ์

๕ ข้อ ๔ ๔  สูงกว่าเป้าหมาย 

  เป็นไปตาม  

     เป้าหมาย 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 

๑ -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยส่งเสริมการวิจัย 

-วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 

-ระบบสารสนเทศของคณะฯ (ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการวิจัย) 

-ประกาศมหาวิทยาลัย การให้เงินอุดหนุนในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

๔.๒ – ๑ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 



 

 หน้า ๖๓ 
 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
(การสนับสนุน และส่งเสริมการอบรม สัมมนา
วิชาการ) 

-โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

-ค าสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารการเมือง  
การบริหาร และกฎหมาย เลขท่ีค าสั่ง ๐๑๐๗/
๒๕๕๒ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒ -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยส่งเสริมการวิจัย 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ 

-การสรุปและเผยแพร่ผลงานวิจัย (โดยย่อ/เข้าใจได้
ง่าย) เช่น เว็บไซต์, วิทยุชุมชน, จดหมายข่าว, 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิจัยของคณะฯ เป็น
ต้น  

๔.๒ – ๒ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓ -รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

-การสรุปและเผยแพร่ผลงานวิจัย (โดยย่อ/เข้าใจได้
ง่าย) เช่น ในเว็บไซต์, วิทยุชุมชน, จดหมายข่าว, 
บอร์ดประชาสมพันธ์ข่าวสารวิจัยของคณะฯ เป็น
ต้น 

-รายชื่อหน่วยงานที่มีการส่งวารสารไปให้ 

๔.๒ – ๓ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ -รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

-หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัย 

๔.๒ – ๔ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๕ -ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยสิทธิบัตร และ
อนุสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๕๑ 

-ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยลิขสิทธิ์  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔.๒ – ๕ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 



 

 หน้า ๖๔ 
 

๖ -ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยสิทธิบัตร และ
อนุสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

-ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยลิขสิทธิ์  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔.๒ – ๖ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 



 

 หน้า ๖๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ :     เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕  

๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒  จ าแนกเป็น ๓ กลุม่สาขาวิชา  

๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕   =  ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน   

   ๑.๒  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕   =  ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน  

๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕   =  ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน  

๒. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค๑ และ ง  จ าแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา  

๒.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕   =  ๑๘๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน    

๒.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕   =  ๑๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน  

๒.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕   =  ๗๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน  

 



 

 หน้า ๖๖ 
 

สูตรการค านวณ : 

๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  

 

๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ =  

 

ผลการด าเนินงาน : 

 

คะแนนที่ได้   =   ๖๕๐,๐๐๐/๑๒.๕ 

                 =   ๕๒,๐๐๐  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….............................................................................................................................. .......... 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

๕๐,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๓.๔๗  สูงกว่าเป้าหมาย 

 เป็นไปตาม  

     เป้าหมาย 

 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

      จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 

x ๕ 



 

 หน้า ๖๗ 
 

รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 

๑ -ประกาศทุน 

-สัญญาทุน 

๔.๓ – ๑ – ๐๑ องค์ประกอบที่ ๔ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 

 

 



หน้า ๗๓ 
 

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  
 
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 ภาควิชารัฐศาสตร์ให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง

เป็นพันธกิจหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยในระดับ
คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับและติดตามการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยมีตัวแทนจากภาควิชารัฐศาสตร์เข้าร่วม
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งท าหน้าที่ในการวาง
ระบบ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนด  

ร ๖.๑ – ๐๑ 

ข้อ ๒ ภาควิชาฯ เห็นความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และ
การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในส่วนของการ
จัดการเรียนการสอน ได้มีการบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมเข้าการเรียนการสอนในรายวิชา ๒๑๗๓๒๘ 

ร ๖.๑ – ๐๒ 
 



หน้า ๗๔ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
วัฒนธรรมกับการพัฒนา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผู้สอนได้
มอบหมายให้นิสิตแบ่งกลุ่มและท ารายงาน โดยให้นิสิตได้เลือกพ้ืนที่/
ชุมชนที่ต้องการลงไปศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งนิสิตได้มีการ
แบ่งกลุ่มและท าการศึกษายังพ้ืนที่จริงและท าการสัมภาษณ์บุคคล/
ชาวบ้านในพื้นที่ และเข้าร่วมงานกิจกรรมงานประเพณีที่จัดขึ้น 
(เฉพาะบางกลุ่มท่ีไปศึกษาและอยู่ในช่วงที่พ้ืนที่/ชุมชนนั้นจัดงาน
พอดี) เพ่ือท าความเข้าใจ และน าเสนอในรูปของรายงาน และมีการ
น าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในชั้นเรียนที่น าเสนอผลการท ารายงาน
ของพ้ืนที่/ชุมชนอ่ืน  
ในส่วนของการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับ 
กิจกรรมนิสิต  ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมที่ทางคณะฯ หรือ ภาควิชา จัดเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดังที่ปรากฏในแผนการจัดกิจกรรมนิสิต โดยมีโครงการดังนี้ ๖.๑ – 
๐๒ 
  ๑. โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ คณะฯ วันที่ ๒๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒. โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ถวายเทียนพรรษา คณะฯ 
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๓. โครงการวันสงกรานต์ คณะฯ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๕ 
      

ข้อ ๓ ภาควิชาฯ และคณาจารย์สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์
คณะ ฯ ๖.๑ – ๐๔ และใบบอกข่าว ๖.๑ – ๐๕  เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและการบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
นิสิต 
 

ร ๖.๑ – ๐๔ 
ร ๖.๑ – ๐๕ 

ข้อ ๔ ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดย
การประเมินผลแบ่งออกเป็น 

๑. การประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน คือในรายวิชา

ร ๖.๑ – ๐๒ 
ร ๖.๑ – ๐๓ 

 



หน้า ๗๕ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
วัฒนธรรมกับการพัฒนา ได้ด าเนินการผ่านแบบประเมิน
การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน มีผลการประเมินการบูรณาการในรายวิชาร 
๖.๑ – ๐๓  

๒. ภาควิชาร่วมกับคณะฯ และงานกิจการนิสิต ด าเนินการ
จัดท าการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต มีผลการประเมินของ
โครงการดังต่อไปนี้ ๖.๑ – ๐๒ 
๑. โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ คณะฯ วันที่ ๒๖ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ถวายเทียนพรรษา 
คณะฯ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. โครงการวันสงกรานต์ คณะฯ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ 
๒๕๕๕ 

 
ข้อ ๕ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต โดย
ในส่วนของ 

๑. การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้มีการน าผลการ
ประเมินของนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มาเป็นแนวทางใน
การบูรณาการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ด้วยการตระหนักถึงการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไปพร้อมๆ กัน 
ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จึงได้มีปรับการเรียนการสอนโดย
ให้นิสิตได้มีโอกาสเลือกพ้ืนที่/ชุมชนเพ่ือลงไปศึกษาด้วย
ตัวเอง และน าเสนอในชั้นเรียน 

๒. ทางคณะฯ ได้มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของ
การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต
มาปรับปรุงการด าเนินกกิจกรรม  โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ทางคณะได้
จัดขึ้น ได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง พร้อมทั้งมีการเชิญชวนและประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้า เพ่ือให้นิสิตที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ 

 

ข้อ ๖ ไม่ได้ด าเนินการ  



หน้า ๗๖ 
 

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 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
๖.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๖ 

๒ กิจกรรม/โครงการของงานกิจกรรมนิสิต ๖.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๖ 
๓ ผลการประเมินการบูรณาการการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
๖.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๖ 

๔ เว็บไซต์คณะ ฯ ๖.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๖ 
๕ ใบบอกข่าว ๖.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๖ 

 
 



หน้า ๗๗ 
 

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 
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 ๒๘๐๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๓ และค าสั่งที่ 
๑๗๓๗/๒๕๕๔ วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๔ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะประเภทหัวหน้าภาควิชา ที่ ๓๕๓๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๓ และ 
ค าสั่งที่ ๓๐๕๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๔  ๗.๑-๐๑  หน้าที่ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ที่ก าหนดไว้ดังนี้ ๗.๑ – ๐๒ 
  ๑. วางนโยบายและแผนงานของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
  ๒. จัดระบบการบริหารงานภายในคณะ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

ส ๗.๑ – ๐๑ 
ส ๗.๑ – ๐๒ 
ส ๗.๑ – ๐๓ 
ส ๗.๑ – ๐๔ 
(ใช้ข้อมูลและ

คะแนนของคณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์) 



หน้า ๗๘ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
  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
การศึกษาของคณะ 
  ๘. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
  ๙ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีมอบหมาย  
หรือมีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนด 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะ ฯ 
   จากการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ได้มีการประชุม
ร่วมกับผู้บริหารคณะ ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๑๒ ครั้ง ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ – พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยพิจารณาเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ
จ านวน ๑๕๑ เรื่อง และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จ านวน ๑๗๐ เรื่อง  
โดยได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
๗.๑ – ๐๓ โดยมีการออกแบบสอบถามเพ่ือให้คณะกรรมการประจ าได้ท า
การประเมินตนเองตามอ านาจหน้าที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และให้
คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ๗.๑-๐๔ 

ข้อ ๒ ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ ฯ ได้ร่วมกันก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ไว้ดังนี้  
   นโยบายคณะ ฯ (เล่มแผนยุทธศาสตร์) ๗.๑ – ๐๕ 
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 

ส ๗.๑ – ๐๕ 
ส ๗.๑ – ๐๖ 
ส ๗.๑ – ๐๗ 
ส ๗.๑ – ๐๘ 
ส ๗.๑ – ๐๙ 
(ใช้ข้อมูลและ

คะแนนของคณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์) 



หน้า ๗๙ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
๔. นโยบายด้านการบริหาร 
  ๔.๑ บริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
  ๔.๒ ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงในการบริหารงาน 
  ๔.๓ เสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน 
   วิสัยทัศน์ของคณะ ฯ  
“เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
ภาคตะวันออก เพ่ือเป็นฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศและสังคม”  
   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 ผู้บริหารและบุคลากรได้หารือและพิจารณา
ร่วมกันในการประชุมโครงการการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพื่อทบทวน
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี ๗.๑ 
– ๐๖ และน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๗/
๒๕๕๒ เพ่ือทราบ ๗.๑ – ๐๗ ทั้งนี้คณะ ฯ ได้ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของคณะ ฯ ให้บุคลากรทุก
ระดับและสาธารณะได้รับทราบในเว็บไซต์ของคณะ ฯ ๗.๑ – ๐๘ ทั้งนี ้



หน้า ๘๐ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากรได้น าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยมา
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ ฯ โดยมอบหมายให้คุณสุทธาทิพย์ 
จับใจเหมาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะ 
ฯ และได้น าผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศตามแผนกลยุทธ์ ตามตัวบ่งชี้
คุณภาพ และรายงานต่อคณบดีปีละ ๒ ครั้ง ๗.๑ – ๐๙ เพ่ือเป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารได้ใช้ประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจ  

ข้อ ๓ ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ที่มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณบดีเพ่ือพิจารณา ปี
ละ  ๒  ครั้ง  และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ปีละ 
๑ ครั้ง ๗.๑ – ๑๐ ส าหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
ในการติดตามแผนยุทธศาสตร์นั้น คณะ ฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์ของคณะ ฯ  

ส ๗.๑ – ๑๐ 
(ใช้ข้อมูลและ

คะแนนของคณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์) 

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 – ๐๑ 

ส ๗.๑ – ๐๑ 
(ใช้ข้อมูลและ

คะแนนของคณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์) 

ข้อ ๕ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ า 
คณะ ฯ ได้แก่ อ.วงศ์ภิญโญ เชียงทอง และ อ.มานิต วิทยาเต็ม ร่วมถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ รองคณบดี (ดร.สกฤติ อิสริยานนท์) บรรยายเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และประกัน
คุณภาพการศึกษา บรรยายเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะ ฯ ในกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในโครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ ฯ ณ โรงแรมพลาคลิฟ 
บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. ระยอง เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ก.ค. ๒๕๕๔   
๗.๑ – ๑๑ นอกจากนี้ในส่วนบุคลากรสายสนับสนุนยังได้ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพ่ือ
สอนงานบุคลากรที่เข้าใหม่ และผู้บริหารยังให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตาม
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน
บุคลากร เมื่อวันที่ ๑-๒๒ มี.ค. ๒๕๕๕ ๗.๑ – ๑๒ ทั้งนี้ผู้บริหารยังให้
นโยบายในการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม 

ส ๗.๑ – ๑๑ 
ส ๗.๑ – ๑๒ 
(ใช้ข้อมูลและ

คะแนนของคณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์) 



หน้า ๘๑ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
สัมมนาที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานในสายงานของตนเอง เพ่ือให้มีความรู้ 
ประสบการณ์ และศักยภาพที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ ฯ  

ข้อ ๖ ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ ฯ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  
  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 ซึ่งคณะ 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
รับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ โดย
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
คณะ ฯ ได้มอบหมายให้บุคลากรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือแสดงถึง
ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการออกค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือมอบหมาย
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 าเนินงานเพื่อให้มีกระบวนการ ขั้นตอน การตัดสินใจที่เป็น
ระบบตามสายงานบังคับบัญชาที่เหมาะสม  
  ๘. หลักนิติธรรม (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
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดี หรือมีความโดดเด่นในการจัดท ากิจกรรม การ
ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ การขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยของบุคลากรและคณาจารย์ภายในคณะ 
  ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลง
ทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการ
ใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์ 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 ได้ประเมินผลการบริหารงานของคณะ ฯ  
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ 
๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕ และผู้บริหารได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง ๑๐ หลัก ตามข้อ ๖  ๗.๑ – ๑๓ 

ส ๗.๑ – ๑๓ 
(ใช้ข้อมูลและ

คะแนนของคณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์) 

 
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 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามค าสั่งที่ ๒๘๐๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ 
ต.ค. ๒๕๕๓ และค าสั่งที่ ๑๗๓๗/๒๕๕๔ วันที่ ๔ 
ส.ค. ๒๕๕๔ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะประเภทหัวหน้าภาควิชา ที่ ๓๕๓๐/๒๕๕๓ 

ส ๗.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
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วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๓ และค าสั่งที่ ๓๐๕๔/๒๕๕๔ 
วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ 

๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑  

ส ๗.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓ รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ  

ส ๗.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ รายงานการประเมินผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ของคณาจารย์และบุคลากรของคณะ 

ส ๗.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๕ เล่มแผนยุทธศาสตร์  ส ๗.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

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

ส ๗.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒  

ส ๗.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๗ เว็บไซต์หน้าแรกของคณะ ฯ  
ระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะ ฯ 

ส ๗.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๘ รายงานผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศตามแผน
กลยุทธ์ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ และรายงานต่อคณบดี
ปีละ ๒ ครั้ง 

ส ๗.๑ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๙ ผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศตามแผนกลยุทธ์  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
จ านวน ๒ ครั้ง 

ส ๗.๑ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๐ โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะ ฯ ณ โรงแรมพลาคลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จ. ระยอง เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ก.ค. ๒๕๕๔   

ส ๗.๑ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๑ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติงานบุคลากร เมื่อวันที่ ๑-๒๒ 
มี.ค. ๒๕๕๕ 

ส ๗.๑ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕ 

ส ๗.๑ – ๑๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
 
 
 
 



หน้า ๘๕ 
 

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 
 ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร (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 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและ

ติดตามการจัดการความรู้ขึ้น เพ่ือด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ของคณะ ฯ และก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ 
และครอบคลุมพันธกิจ ๒ ด้าน คือ การผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
     การผลิตบัณฑิต  ประเด็นความรู้ คือ การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป้าหมายในการจัดการความรู้คือ คณาจารย์ของ
คณะ ฯ  
     การวิจัย  ประเด็นความรู้ คือ การพัฒนาศักยภาพในการวิจัย  
เป้าหมายในการจัดการความรู้ คือ คณจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
     ในการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้  
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบใน

ส ๗.๒ – ๐๑ 
ส ๗.๒ – ๐๒ 

(ใช้ข้อมูลและคะแนน
ของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์) 



หน้า ๘๖ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้  ดังที่กล่าวไป
ข้างต้น 

ข้อ ๒ กลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ น าเสนอรวมไปในข้อ ๑  ส ๗.๒ – ๐๒ 
ข้อ ๓ คณะ ฯ ได้จัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
     ด้านการผลิตบัณฑิต งานวิชาการได้จัด “โครงการฝึกอบรม
เทคนิคการสอนและการวัดผลการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ” เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  โดยคณาจารย์ของคณะ ฯ ได้เข้าร่วม
การฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับการเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โดยคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ระหว่างคณาจารย์ผู้ท าการสอนด้วยกันเอง และวิทยากร ทั้งนี้
คณาจารย์บางท่านที่ได้เข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีรอง
ศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร ก็ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน  เพื่อค้นหาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งข้อสรุปหนึ่งที่ได้จากการร่วมกันอภิปรายคือ 
ผู้สอนสามารถเลือกใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนได้
หลากหลายรูปแบบ แต่ผู้สอนคือกลไกส าคัญในการเลือกรูปแบบให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและกลุ่มเรียน  ทั้งนี้สองกลุ่มเรียนผู้เรียนอาจ
แตกต่างกัน เวลาเรียนแตกต่างกัน ธรรมชาติของผู้เรียนแตกต่างกัน 
ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้จักผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม และปรับแนวทางการเรียน
การสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มากท่ีสุด 
     นอกจากนี้ ในแต่ละภาควิชายังได้มีการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนในแต่ละภาคการศึกษาอยู่เสมอ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนและทดลองวิธีการที่เหมาะสมอยู่เสมอ 
     ด้านการวิจัย  หน่วยส่งเสริมการวิจัย ได้จัด “โครงการอบรมวิจัย
ในชั้นเรียน” ขึ้นเมื่อวันที่ ๕, ๑๙ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๕  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากร รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และร่วมอภิปรายกับวิทยากรที่มีความช านาญ
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิจัยในชั้นเรียน ในประเด็นที่เก่ียวกับ
วิธีการในการท าวิจัย การค้นหาหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน  ประเด็นที่
สอดคล้องต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน โดยมุ่งเน้นไป

ส ๗.๒ – ๐๓ 
ส ๗.๒ – ๐๔ 
ส ๗.๒ – ๐๕ 
ส ๗.๒ – ๐๖ 

(ใช้ข้อมูลและคะแนน
ของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์) 



หน้า ๘๗ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ที่การให้ความส าคัญกับผู้เรียน 
     นอกจากนี้ ทางคณะยังมีการจัด “โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย” 
โดยผู้อ านวยการกองสลากกินแบ่ง ซึ่งท าให้เห็นถึงแนวทางในการ
แสวงหาหัวข้อการวิจัยในทิศทางและมุมมองใหม่ อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
     ทั้งสองโครงการข้างต้นที่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ 
คณะ ฯ ได้เข้าร่วม ได้มีการจัดท าบทสรุปที่ได้จากการจัดโครงการ 
และการอภิปรายในตอนท้าย  รวบรวมไว้ที่งานสารบัญ และเผยแพร่
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ KM  ระบบจดหมายเวียนอิเล็คโทรนิค 
และบนเว็ปไซต์ของคณะฯ  

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ไดด้ าเนินการให้มีการรวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยงานห้องสมุดและงานวารสาร และเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) ปรากฏในเว็บไซต์ของคณะ ฯ  
www.polsci-law.buu.ac.th  บอร์ดประชาสัมพันธ์ KM  ระบบ
จดหมายเวียนอิเลคโทรนิค และวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย 

ส ๗.๒ – ๐๖ 
ส ๗.๒ – ๐๗ 

(ใช้ข้อมูลและคะแนน
ของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์) 

ข้อ ๕ คณะ ฯ ไดน้ าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง  
      ด้านการผลิตบัณฑิต  คณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และได้มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ  และคณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เทคนิคการสอนและการวัดผลการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่
ได้รับการอบรม และได้มีการน าเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของกลุ่มนิสิต เนื้อหาของรายวิชา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน เป็นต้น  
     ด้านการวิจัย การจัดโครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย ได้ให้มุมมองใน
การเสนอหัวข้อวิจัยใหม่ๆ แก่คณาจารย์และผู้วิจัย  และมีคณาจารย์
บางท่านน าไปปรับกับความสนใจในสาขาวิชาที่สนใจและยื่นเสนอ
ของทุนการวิจัยจากคณะ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ และ ๒/๒๕๕๕  
นอกจากนี้ในส่วนของการเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมวิจัยในชั้น
เรียน  คณาจารย์ได้อภิปรายแลกเปลี่ยน และพัฒนาหัวข้อการวิจัยใน

ส ๗.๒ – ๐๘ 
(ใช้ข้อมูลและคะแนน
ของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์) 

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


หน้า ๘๘ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ชั้นเรียน และเตรียมน าเสนอเพ่ือขอทุนการวิจัยจากคณะ ฯ ในครั้ง
ต่อไป 
 

 
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 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการ

จัดการความรู้ ๐๐๓๘/๒๕๕๔ วันที่ ๔ เม.ย. 
๒๕๕๔  

๗.๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

๗.๒ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓ โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการวัดผล

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
๗.๒ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
๔ โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน ๗.๒ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
๕ โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย ๗.๒ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
๖ แฟ้มภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๗.๒ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
๗  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ๗.๒ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
๘ เค้าโครงหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน ๗.๒ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๘๙ 
 

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  



หน้า ๙๐ 
 

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 ๐๐๔/๒๕๕๒ คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ เพ่ือด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงของคณะฯ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจึงมีค าสั่ง  
ที่ ๐๐๓๑/๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และติดตามการ
บริหารความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพ่ือทดแทน
คณะกรรมการบราหรความเสี่ยงชุดเก่า โดยมีคณบดีเป็นประธาน

ส ๗.๔ – ๐๑ 
(ใช้ข้อมูลและคะแนน
ของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์) 



หน้า ๙๑ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
กรรมการที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะ ฯ ๗.๔ – ๐๑ 

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

ส ๗.๔ – ๐๒ 
(ใช้ข้อมูลและคะแนน
ของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์) 

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

ส ๗.๔ – ๐๒ 
(ใช้ข้อมูลและคะแนน
ของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์) 
ข้อ ๔ คณะ ฯ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยสร้าง

มาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค ๔ T เพื่อลดมูลเหตุของ 
แต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย ๗.๔ – ๐๒ และด าเนินการ
ตามแผนโดยมีผู้รบัผิดชอบในทกุๆ ด้าน  ๗.๔ – ๐๓ 

ส ๗.๔ – ๐๒ 
ส ๗.๔ – ๐๓ 

(ใช้ข้อมูลและคะแนน
ของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์) 
ข้อ ๕ คณะ ฯ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงาน 

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง ๗.๔ – ๐๓ 

ส ๗.๔ – ๐๓ 
(ใช้ข้อมูลและคะแนน
ของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์) 
ข้อ ๖ คณะ ฯ น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า

คณะ ฯ ไปใช้ในการปรบัแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ดังจะเห็นได้จากแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๕  
๗.๔ – ๐๔ 

ส ๗.๔ – ๐๔ 
(ใช้ข้อมูลและคะแนน
ของคณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์) 
 
 
 
 
 



หน้า ๙๒ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบบริหารความเสี่ยง ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ แต่งตั้งค าสั่งที่ ๐๐๔๔/๒๕๕๒ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง วันที่และค าสั่ง ที่ ๐๐๓๑/๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ส ๗.๔ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒ แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๔ ส ๗.๔ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 

ส ๗.๔ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๕ ส ๗.๔ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๙๓ 
 

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 หมายเลข
เอกสาร 

ข้อ ๑ คณะ ฯ แต่งตั้ง ค าสั่งที่ ๐๐๗๑/๒๕๕๒ คณะกรรมการวิเคราะห์ความ
ต้องการการใช้ทรัพยากร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ค าสั่งที่  
๐๑๓๘/๒๕๕๒ คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ  
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ค าสั่งที่ ๐๐๖๔/๒๕๕๕  คณะกรรมการวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  วันที่ ๓๐  
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ๘.๑ – ๐๑ เพ่ือวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ส าหรับการด าเนินงานของคณะ ฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 

๘.๑ – ๐๑ 
๘.๑ – ๐๒ 

(ใช้ข้อมูลของ
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 



หน้า ๙๔ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลข
เอกสาร 

ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
๘.๑ – ๐๒ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ  

ข้อ ๒ คณะ ฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ตามแผนประมาณ 
การรายรับ ๘.๑ – ๐๓ โดยค านึงถึงแผนการรับนิสิต ๘.๑ – ๐๔ และ 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามนโยบายในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัย
บูรพา ซึ่งปรากฎอยู่ในเล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๘.๑ – ๐๕ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งคณะ ฯ ได้
ด าเนินงานตามแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗  
ทุกระดับการศึกษา  

๘.๑ – ๐๓ 
๘.๑ – ๐๔ 
๘.๑ – ๐๕ 

(ใช้ข้อมูลของ
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

ข้อ ๓ คณะ ฯ มีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๘.๑ – ๐๖  
ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ ฯ และบุคลากร ตามเล่มรายละเอียด
งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

๘.๑ – ๐๖ 
(ใช้ข้อมูลของ
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

ข้อ ๔ คณะ ฯ ให้งานการเงินจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยคณะ ฯ มีการ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ฯ อย่างสม่ าเสมอ ดังนี้  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที๑่๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ๘.๑ – ๐๗ 
 
 

๘.๑ – ๐๗ 
(ใช้ข้อมูลของ
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

ข้อ ๕ คณะ ฯ ได้น าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะ ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ๘.๑ – ๐๘ โดยงานการเงินน าข้อมูลค่าใช้จ่าย
จากระบบบัญชีสามมิติมาวิเคราะห์และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ ตั้งแต่ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้ง
ที่ ๕/๒๕๕๔  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ 

๘.๑ – ๐๗ 
๘.๑ – ๐๘ 

(ใช้ข้อมูลของ
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 



หน้า ๙๕ 
 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลข
เอกสาร 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที๑่๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ๘.๑ – ๐๗ 

ข้อ ๖ คณะ ฯ อ้างอิงหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งท าหน้าที่ในการตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด ซึ่งคณะ ฯ รายงานเงิน
ทดรองราชการ ๘.๑ - ๐๙ ไปยังมหาวิทยาลัย ฯ ทุกเดือน โดยขั้นตอนการ
ตรวจสอบภายในและภายนอกจึงอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งครอบคลุม
ทุกคณะ ฯ ๘.๑ – ๑๐ 

๘.๑ – ๐๙ 
๘.๑ – ๑๐ 

(ใช้ข้อมูลของ
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

ข้อ ๗ คณบดีได้ติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ปรากฎในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ครัง้ที่ ๓/
๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วนัที่ ๒๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ 
๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที๑่๑/๒๕๕๔ วันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๘.๑ – ๐๗  รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๘.๑ – ๑๑ 
 

๘.๑ – ๐๗ 
๘.๑ – ๑๑ 

(ใช้ข้อมูลของ
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์) 

 
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 ค าสั่งที่ ๐๐๗๑/๒๕๕๒ คณะกรรมการวิเคราะห์ความ

ต้องการการใช้ทรัพยากร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒  

๘.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
ภาควิชารัฐศาสตร ์



หน้า ๙๖ 
 

ที่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
ค าสั่งที่ ๐๑๓๘/๒๕๕๒ คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากร
เพ่ือการจัดสรรงบประมาณ  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ค าสั่งที่ ๐๐๖๔/๒๕๕๕  คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากร
ที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  วันที่ ๓๐  
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   

๒ แผนกลยุทธท์างการเงิน ๘.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘
ภาควิชารัฐศาสตร ์

๓ แผนประมาณการรายรบั  ๘.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘
ภาควิชารัฐศาสตร ์

๔ แผนการรับนสิิต  ๘.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘
ภาควิชารัฐศาสตร ์

๕ เล่มงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  

๘.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘
ภาควิชารัฐศาสตร ์

๖ แผนรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พศ. ๒๕๕๔ 
แผนปฎบิัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

๘.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘
ภาควิชารัฐศาสตร ์

๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ ฯ ๘.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘
ภาควิชารัฐศาสตร ์

๘ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนสิิต  ๘.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘
ภาควิชารัฐศาสตร ์

๙ รายงานเงินทดรองราชการ ๘.๑ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘
ภาควิชารัฐศาสตร ์

๑๐ งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ฯ  ๘.๑ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘
ภาควิชารัฐศาสตร ์

๑๑ รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘.๑ – ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘
ภาควิชารัฐศาสตร ์

 



 หน้า ๙๗ 
 

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้อง 
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ 
ตามระบบที่ก าหนด 

๒. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

๓. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑)  

การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามก าหนดเวลา ฃโดยเป็นรายงาน 
ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online  และ  
๓) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ      

๕. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี 
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

๖. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  
๙ องค์ประกอบคุณภาพ 

๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา  
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและ 
มีกิจกรรมร่วมกัน 

๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น  
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน 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.สกฤติ อิสริยานนท์ เป็น 

รองคณบดี ๙.๑ – ๐๑ และมีบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี 
นางอรพร สดใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ และนางสาว 
ลักษณารีย์ สุริศร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๙.๑ -๐๒ รับผิดชอบและ
ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับภาควิชา ซึ่งได้แก่ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ ส่วนหน่วย

๙.๑ – ๐๑ 
๙.๑ – ๐๒ 
๙.๑ – ๐๓ 
๙.๑ – ๐๔ 
๙.๑ – ๐๕ 
๙.๑ – ๐๖ 
๙.๑ – ๐๗ 
๙.๑ – ๐๘ 



 หน้า ๙๘ 
 

สอนนอกสถานที่ตั้ง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดตั้งขึ้น ๒ หน่วย ได้แก่ 
หน่วยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง และหน่วยสอนสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ และส านักงานคณบดี เพ่ือให้ด าเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
     ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายในการด าเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษา  
๙.๑ – ๐๓ และมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ๙.๑ – ๐๔ ที่ก าหนด
ขอบข่ายหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ด าเนินการโดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๙.๑ – ๐๕ 
ดังจะเห็นได้จากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ๙.๑ – ๐๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๓๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
และครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าหรับรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ประชุม ฯ ได้หารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งปรากฎในรายงานการประชุม ๙.๑ – ๐๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระดับภาควิชา
ที่ประชุม ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์ รายงาน 
การประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายงานการประชุมภาควิชา
นิติศาสตร์ รายงานคณะอนุกรรมการองค์ประกอบ ๑ - ๙ และคณะกรรมการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงาน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี คณะรัฐศาสตร์
และนิตศิาสตร์ จึงมีกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยมีค าสั่ง
แต่งตั้งท่ี ๐๐๘๖/๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙.๑ – ๐๘  
เพ่ือตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง ๖ หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ ส านักงานคณบดี 
หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง และ 
หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ  
    ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  
และได้รับการรับรองด้วยระดับคะแนน ๔.๒๑ ๙.๑ – ๐๙ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์

๙.๑ – ๐๙ 
 

(ใช้ข้อมูลของคณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร)์ 



 หน้า ๙๙ 
 

มาตรฐานระดับดี โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้น าเอาข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

   

ข้อ ๒      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ๙.๑ – ๑๐ 



 หน้า ๑๐๐ 
 

การศึกษา ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๒๐/ ๒๕๕๔  
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๙.๑ – ๑๐ และให้ความส าคัญกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีกลไกการติดตามตรวจสอบ ประเมิน  
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ ๙.๑ – ๑๑ ทั้งระดับ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาควิชา ตลอดจนคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกลไกดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยใช ้
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ๙.๑ – ๑๒ และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ปรับ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ๙.๑ – ๑๓ ก ากับ
การด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ยังให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านโครงการ/ 
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการสัมมนานักกิจกรรม ๒๕๕๕ วันที่ ๒-๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๙.๑ – ๑๔ โดย อ.ภัทรมน สาตรักษ์ บรรยายเกี่ยวกับ
ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วงจร PDCA ตลอดจน
ขั้นตอนการจัดท าโครงการ และโครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมศุภาลัย  
ป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี ๙.๑ – ๑๕ ทั้งนี้รองคณบดีไดน้ าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ได้พิจารณาและปรับปรุงแผน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าคณบดีให้
ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก  

๙.๑ – ๑๑ 
๙.๑ – ๑๒ 
๙.๑ – ๑๓ 
๙.๑ – ๑๔ 
๙.๑ – ๑๕ 

 
(ใช้ข้อมูลของคณะ

รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร)์ 

ข้อ ๓      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คือ บัณฑิตรักษ์สุขภาพ ซึ่งใช้ข้อมูลและ
คะแนนของมหาวิทยาลัยบูรพา ๙.๑ – ๑๖ 

๙.๑ – ๑๖ 
(ใช้ข้อมูลของคณะ

รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร)์ 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย  
     ๑. การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างครบถ้วนโดยผ่านการประชุมในระดับต่าง ๆ เช่น การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการองค์ประกอบ และ
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔) ๙.๑ - ๑๗ 
ซี่งมผีลการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในภาพรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๒ ทั้งนี้ยังรับการตรวจประเมิน

 
 
 
 
 
 
 

๙.๑ – ๑๗ 
๙.๑ – ๑๘ 
๙.๑ – ๑๙ 

 
(ใช้ข้อมูลของคณะ



 หน้า ๑๐๑ 
 

คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๙.๑ – ๑๘  
ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑  
     ๒. หน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ –  
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕) และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ได้น าผลการ
ตรวจประเมิน ฯ ไปจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ พร้อมทั้งจัดท าใน CHE QA 
Online  
     ๓. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔) มาประกอบการ
ก าหนดเป้าหมาย และแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๔ ๙.๑ – ๑๙ 

รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร)์ 

ข้อ ๕      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้น า ๙.๑-๐๖ ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๙.๑ – ๒๐ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – 
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔) มาปรับปรุงการท างานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ทุก 
ตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
บูรพา ซึ่งมี ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต เป็นประธาน  
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป  รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล  ผศ.ดร.สมถวิล  
จริตควร เป็นกรรมการ และนางอรพร สดใส เป็นเลขานุการ โดยมีจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา และประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้  
     จุดเด่น 
     ๑. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีกระบวนทัศน์และมีความ
มุ่งม่ันในการบริหารจัดการที่สามารถน าพาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ภายใต้ข้อจ ากัดบางประการ 
     ๒. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
     จุดที่ควรพัฒนา 
     ๑. หลักฐานและเอกสารอ้างอิงยังไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดใน 
ตัวบ่งชี้ในประเด็นและสาระที่ก าหนด 
     ในส่วนนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้วางแผนจัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙.๑ – ๒๑ ณ หอประชุมธ ารงบัวศรี ๑๐๑  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเชิญนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (กพอ.) ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากร 

๙.๑ – ๒๐ 
๙.๑ – ๒๑ 
๙.๑ – ๒๒ 
๙.๑ – ๒๓ 
๙.๑ – ๒๔ 
๙.๑ – ๒๕ 
๙.๑ – ๒๖ 
๙.๑ – ๒๗ 

 
(ใช้ข้อมูลของคณะ

รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร)์ 



 หน้า ๑๐๒ 
 

     ทั้งนีค้ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใน 
ได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ หน่วยสอน
นอกสถานที่ตั้งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 
และส านักงานคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารและส่งให้คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิง
ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ต่อไป 
     ๒. ระบบและวิธีการในการประเมินผลความส าเร็จของแผนยังไม่
ครอบคลุมและการน าผลของการประเมินไปใช้เพ่ือการพัฒนายังไม่ชัดเจน 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผน 
ศึกษาและด าเนินการจัดท าระบบและวิธีการในการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนให้ครอบคลุม และน าผลของการประเมิน ฯ ไปใช้เพ่ือการพัฒนา
อย่างชัดเจน โดยศึกษาจากคณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฯ ที่มีแนวการ
ปฏิบัติที่ดี งานนโยบายและแผนจึงได้จัดโครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติ
การประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๙ - ๒๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙.๑ – ๒๒ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จ.สระบุรี เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้ด าเนินการปรับแผน
ต่อไป 
     ๓. ระบบและกลไกในการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ๙.๑ – ๒๓ 
     ๔. สร้างระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็นที่เสี่ยงและมี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และติดตาม
การบริหารความเสี่ยง โดยมีคณบดีเป็นประธาน ๙.๑ – ๒๔ 
     ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา 
     ๑. ปรับหลักสูตรแผน ก และแผน ข ในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความ
สมดุลเพ่ือสนองตอบการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเลือกการเรียน  
แผน ก และสนับสนุนงบประมาณในการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท ๙.๑ – ๒๕ 
     ๒. การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและ
ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการเป็นสมาชิกของประชาคม
อาเซียน 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตาม
การจัดการความรู้ โดยมี ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข เป็นประธาน  
๙.๑ – ๒๖ 
     ทั้งนีค้ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ยังท าข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (AOC) ๙.๑ – ๒๗ กับประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งมีข้อตกลงดังนี้ 



 หน้า ๑๐๓ 
 

     ๒.๑  AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN FACULTY OF 
LAW OF SRIWIJAYA UNIVERSITY AND FACULTY OF POLITICAL 
SCIENCE AND LAW OF BURAPHA UNIVERSITY - 13 DECEMBER 
2009 
     ๒.๒  AGREEMENT OF COOPERATION (AOC) BETWEEN 
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA (UB) FACULTY OF ADMINISTRATIVE 
SCIENCE AND BURAPHA UNIVERSITY (BUU) FACULTY OF 
POLITICAL SCIENCE AND LAW ON COLLABORATION IN THE 
PROGRAMS OF ACADEMIC DEVELOPMENT, RESEARCH AND 
COMMUNITY HELP/ASSISTANCE - 21 FEBRUARY 2011 
     ๒.๓  AGREEMENT OF COOPERATION (AOC) BETWEEN 
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG, INDONESIA FACULT 
OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE AND BURAPHA UNIVERSITY 
(BUU), THAILAND FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW ON 
COLLABORATION IN THE PROGRAMS OF ACADEMIC 
DEVELOPMENT, RESEARCH AND COMMUNITY HELP/ASSISTANCE  
- 28 NOVEMBER 2011 เป็นต้น 

ข้อ ๖      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดท าระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
๙.๑ – ๒๘ ครบทั้ง ๙ องค์ประกอบคุณภาพท่ีสามารถใช้งานร่วมกันทั้งใน
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น ข้อมูลส านักงานคณบดี ได้แก่ งานสารบรรณ  
งานบุคคล งานกิจการนิสิต งานวิชาการ งานการเงิน งานพัสดุ  
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานห้องสมุด งานวิจัย งานบัณฑิตศึกษา 
ข้อมูลของภาควิชา เป็นต้น ซึ่งปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และยังสามารถเชื่อมต่อกับ สกอ. สมศ. ได้ด้วย 

๙.๑ – ๒๘ 
(ใช้ข้อมูลของคณะ

รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร)์ 

ข้อ ๗      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อ 
วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ธ ารง บัวศรี ๙.๑ – ๒๙
โดยมี นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(กพอ.) วิทยากร นายเมธัส บรรเทิงสุข ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวสุพัตตรา 
อุปฐาก กลุ่มพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา (กพอ.) (สกอ.) ผู้ช่วยวิทยากรจาก
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง จัดท ารายงานการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ที่
ระบุไว้ โดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส าหรับผู้ใช้บัณฑิตนั้น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ได้ใช้ข้อมูลความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต ๙.๑ – ๓๐ เป็นข้อมูลใน 
การมีส่วนร่วม  

๙.๑ – ๒๙ 
๙.๑ – ๓๐ 

(ใช้ข้อมูลของคณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร)์ 
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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 : 

ข้อ ๘     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน 
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ฯ และมีกิจกรรมร่วมกัน 
โดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
ระหว่างสถาบัน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๙.๑ – ๓๑  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมมีหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ท าให้บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
นิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษากับบุคลากรและนิสิตของหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายต่าง ๆ  
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา ท าให้มีการติดต่อสื่อสารและ 
ท ากิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ทั้งนีค้ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังได้เปิดเฟสบุ๊คของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ๙.๑ – ๓๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน 
การประกันคุณภาพการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ  

๙.๑ – ๓๑ 
๙.๑ – ๓๒ 

 
(ใช้ข้อมูลของคณะ

รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร)์ 

ข้อ ๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๙.๑ – ๓๓ โดย นางกันตา  ปานสวัสดิ์ และ
เผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่าง ๆ ๙.๑ – ๓๔ ตลอดจนน าไปเผยแพร่ในเว็บไซค์
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นการกระจายความรู้ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๙.๑ – ๓๓ 
๙.๑ – ๓๔ 

(ใช้ข้อมูลของคณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร)์ 

 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ ค าสั่งแต่งตั้ง ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ เป็นรองคณบดี ๙.๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
๒ นางอรพร สดใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ  

และนางสาวลักษณารีย์ สุริศร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๙.๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
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๓ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ๙.๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๔ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ๙.๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

๙.๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ 

๙.๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๙.๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๘ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๙.๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๙ การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

๙.๑ - ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๐ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ๙.๑ - ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๑ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ๙.๑ - ๑๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๒ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๓ คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ –  
๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 

๙.๑ – ๑๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๔ โครงการสัมมนานักกิจกรรม ๒๕๕๕ ๙.๑ – ๑๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๕ โครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๕๕ ๙.๑ – ๑๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๖ บัณฑิตรักษ์สุขภาพ ๙.๑ – ๑๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๗ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๑๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๘ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม  
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๑๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๙ แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๔ 

๙.๑ – ๑๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 

๙.๑ – ๒๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ารายงานการ 
ประเมินตนเอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๕๔ 

๙.๑ – ๒๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 
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๒๒ โครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙.๑ – ๒๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๓ ทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ๙.๑ – ๒๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๔ คณะกรรมการก ากับ และติดตามการบริหารความเสี่ยง ๙.๑ – ๒๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๕ งบประมาณในการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๙.๑ – ๒๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๖ คณะกรรมการก ากับและติดตามการจัดการความรู้ ๙.๑ – ๒๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๗ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (AOC) ๙.๑ – ๒๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๒๘ ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๙.๑ – ๒๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๒๙ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๙.๑ – ๒๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓๐ ข้อมูลความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิต ๙.๑ – ๓๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

๙.๑ – ๓๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๓๒ เฟสบุ๊คของงานประกันคุณภาพการศึกษา ๙.๑ – ๓๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓๓ งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๙.๑ – ๓๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๓๔ หนังสือส่งเพื่อเผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่าง ๆ ๙.๑ – ๓๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙
ภาควิชารัฐศาสตร์ 



 

หน้า ๑๐๗ 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที่  ๑    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ขาดการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ครบทุกตัวบ่งชี้ 

๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ควรจัดให้มีการด าเนินงานครบ
ทุกตัวบ่งชี้ 

 
องค์ประกอบที่  ๒    การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (หลักสูตร ๒๕๔๙) และด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
ส าหรับหลักสูตร ๒๕๕๔ 

๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ทุกหลักสูตร 

๒. ภาควิชารัฐศาสตร์ มีการน ากระบวนการส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยแจ้งผ่านที่ประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒. ภาควิชารัฐศาสตร์ ส่งเสริมให้คณาจารย์น าแนวคิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ 
การจัดการเรียนการสอน 

๓. ภาควิชารัฐศาสตร์ มีนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทางวิชาการ และประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงาน
ภายนอก 

๓. ภาควิชารัฐศาสตร์ วางระบบการเตรียมความพร้อม
นิสิตทีม่ีความสามารถทางวิชาการโดดเด่นตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา และวางระบบต่อเนื่องตั้งแต่นิสิตศึกษาอยู่ใน
ชั้นปีที่ ๓ 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

๑. จ านวนคณาจารย์ต่อจ านวนนิสิตไม่เพียงพอ ๑. เพ่ิมสัดส่วนของอาจารย์ประจ าภาควิชา 
 
องค์ประกอบที่  ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ควรมีการสร้างเครือข่าย“สิงห์
สัมพันธ์”และมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย 

๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ ควรสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



 

หน้า ๑๐๘ 

 

องค์ประกอบที่  ๔   การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

๑. ภาควิชารัฐศาสตร์มีระบบกลไกสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มีหน่วยงาน
ส่งเสริมทุนวิจัย มีการท างานวารสารตีพิมพ์เผยแพร่
และมีการเพิ่มทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น 

๑.ภาควิชารัฐศาสตร์ควรเพิ่มรูปแบบการสนับสนุนการ
ท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ิม เช่น การรับทุน  
การท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

๒. ภาควิชารัฐศาสตร์มีอาจารย์ท าวิจัยในหัวข้อที่
หลากหลาย 

 

 
จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

๑. ภาควิชารัฐศาสร์มีจ านวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ยังไม่ค่อยสูง 

๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
ท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์มากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่  ๕    การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑ .ภาควิชารัฐศาสตร์มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมและมีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการบริการและการวิจัย 

๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ควรสนบัสนุนให้มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการบูรณาการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น 

๒. ภาควิชารัฐศาสตร์ควรมีความร่วมมือทางด้าน
บริการทางวิชาการที่หลากหลาย 

 

 
องค์ประกอบที่  ๖    การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ มีการน าเอาภารกิจด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ควรมีการสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

๒. ภาควิชารัฐศาสตร์ มีนิสิตที่ได้รับการยกย่องและ
สร้างผลงานในการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน
ระดับนานาชาติ 

๒. ภาควิชารัฐศาสตร์ ส่งเสริมให้นิสิตถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในจดหมายข่าวของคณะ ฯ ต่อ
สาธารณชน 

 
 
 



 

หน้า ๑๐๙ 

 

องค์ประกอบที่  ๗   การบริหารและการจัดการ 
 

จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ ขาดการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายใน 
 

๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ จัดให้บคุลากรได้พัฒนาเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ เช่น จัดอบรมเทคนิคการจัดการ
ความรู้ 

 
องค์ประกอบที่  ๘  การเงินและงบประมาณ 
                                    - 
 
องค์ประกอบที่  ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ควรจัดศึกษาดูงานด้านการ
ประเมินคุณภาพต่างสถาบันและจัดกิจกรรมร่วมกัน 

 
 



ส่วนที ่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
 

ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จากระบบฐานข้อมูล CHE QA Online 
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ตารางที ่1 ตารางสรุปการประเมินตนเองรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ นเองรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพ

ตวับ่งช้ี คะแนนประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ตัวบ่งช้ี 1.1 5.00

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.1

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.2

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 17

ตัวบ่งช้ี 2.1 4.00

ตัวบ่งช้ี 2.2 4.60

ตัวบ่งช้ี 2.3 2.30

ตัวบ่งช้ี 2.4 4.00

ตัวบ่งช้ี 2.5 5.00

ตัวบ่งช้ี 2.6 4.00

ตัวบ่งช้ี 2.7 4.00

ตัวบ่งช้ี 2.8 5.00

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 1

ตัวบ่งช่ี สมศ.ที่ 2

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 3

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 4

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 14

ตัวบ่งช้ี 3.1 4.00

ตัวบ่งช้ี 3.2 4.00

ตัวบ่งช้ี 4.1 5.00

ตัวบ่งช้ี 4.2 4.00

ตัวบ่งช้ี 4.3 3.47

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 5

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 6

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 7

ตัวบ่งช้ี 5.1 2.00

ตัวบ่งช้ี 5.2 2.00

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 8

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 9

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18.1

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18.2

ตัวบ่งช้ี 6.1 1.00

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 10

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 11

ตัวบ่งช้ี 7.1 5.00

ตัวบ่งช้ี 7.2 5.00

ตัวบ่งช้ี 7.3

ตัวบ่งช้ี 7.4 5.00

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 12

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 13

ตัวบ่งช้ี 8.1 5.00

ตัวบ่งช้ี 9.1 5.00

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 4.02

ตัวบ่งช้ี 10.1

ตัวบ่งช้ี 10.2

คะแนนเฉล่ียองค์ 1-9 4.02

คะแนนเฉลีย่องค ์1-10 4.02

4.02คะแนนเฉลีย่องค ์1-9 และตัวบง่ชีพ้เิศษ

ตัวบ่งฃ้ีพิเศษตัวบ่งฃ้ีพิเศษ

4.02คะแนนเฉลีย่องค ์1-9 และตัวบง่ชีพ้เิศษ

คะแนนเฉลีย่องค ์1-10 และตัวบง่ชีพ้เิศษ 4.02 คะแนนเฉลีย่องค ์1-10 และตัวบง่ชีพ้เิศษ 4.02

Website : buuic.buu.ac.th E-Mail : prasitp_g@yahoo.com
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ตาราง ป 1 ผลการการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ

8

8 ข้อ

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนินงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ

(เกณฑ ์สกอ. สมศ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR)

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ

5

ตวับ่งช้ีที่ 1.1 

กระบวนการพัฒนาแผน

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.1

ผลการบริหารสถาบันให้

เกดิอตัลักษณ์

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.2

ผลการพัฒนาบัณฑติ

ตามอตัลักษณ์

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 17

ผลการพัฒนาตามจุดเน้น

และจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์

ของสถาบัน

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

 ผลการด าเนินงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ

(เกณฑ ์สกอ. สมศ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR)

4

4 1 2 3 4

X

X

5

7 ข้อ 1 2 3 4 5

7

7 ข้อ

6

2.30

14.5

X 5

60

2.00


X 58.00

ข้อ
4

ตวับ่งช้ีที่ 2.1

ระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหาร

หลักสตูร

ด าเนินการ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่

55.17
ตวับ่งช้ีที่ 2.2

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก

4.60

14.5 30

13.79
ตวับ่งช้ีที่ 2.3

อาจารยป์ระจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 10.00
100.00

ตวับ่งช้ีที่ 2.5

ห้องสมุด อปุกรณ์

การศกึษาและสภาพ  

แวดล้อมการเรียนรู้

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ



ตวับ่งช้ีที่ 2.4

ระบบการพัฒนาคณาจารย์

และบคุลากรสายสนับสนุน

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่



ข้อ

ตวับ่งช้ีที่ 2.6

ระบบและกลไกการ

จัดการเรียนการสอน

ด าเนินการ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่



ร้อยละ 50.00
100.00

5

4

4Website: http://buuic.buu.ac.th/ E-mail: prasitp_g@yahoo.com
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ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนินงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ

(เกณฑ ์สกอ. สมศ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR)

6 ข้อ 1 2 3 4 5 6

5

5 1 2 3 4 5

5

5 ข้อ

ตวับ่งช้ีที่ 2.7

ระบบและกลไกการ

พัฒนาสมัฤทธผิลการ

เรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑติ

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่



ตวับ่งช้ีที่ 2.6

ระบบและกลไกการ

จัดการเรียนการสอน


ตามเกณฑม์าตรฐาน

เพ่ิมเตมิเฉพาะกลุ่ม

ตวับ่งช้ีที่ 2.8

ระดบัความส าเรจ็ของการ

เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดให้กบั

นักศกึษา

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ



ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 1

บัณฑติปริญญาตรีที่ได้

งานท า หรือประกอบ

อาชีพอสิระภายใน 1 ปี

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 2

คุณภาพของบัณฑติ

ปริญญาตรี โท และเอก 

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ

4

ข้อและเป็นไป

5

4

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

 ผลการด าเนินงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ

(เกณฑ ์สกอ. สมศ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR)

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 2

คุณภาพของบัณฑติ

ปริญญาตรี โท และเอก 

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 3

ผลงานของผู้ส าเรจ็

การศกึษาระดบัปริญญา

โทที่ได้รับการตพิีมพ์หรือ

เผยแพร่

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 4

ผลงานของผู้ส าเรจ็

การศกึษาระดบัปริญญา

เอกที่ได้รับการตพิีมพ์

หรือเผยแพร่
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พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนินงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ

(เกณฑ ์สกอ. สมศ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR)

6

6 ข้อ 1 2 3 4 5 6

5

5 ข้อ 1 2 3 4 5

7

7 ข้อ

ตวับ่งช้ีที่ 3.1

ระบบและกลไกการให้ 

ค าปรึกษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร

ด าเนินการ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่

4

ตวับ่งช้ีที่ 4.1

ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ



ตวับ่งช้ีที่ 3.2

ระบบและกลไกการ

ส่งเสริมกจิกรรมนักศกึษา

ด าเนินการ

4

มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่

5

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 14

การพัฒนาคณาจารย์
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พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนินงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ

(เกณฑ ์สกอ. สมศ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR)

5

5 1 2 3 4 5

ตามเกณฑม์าตรฐาน

เพ่ิมเตมิเฉพาะกลุ่ม

52,000.00

บาทต่อคน 

4

ข้อและเป็นไป

ตวับ่งช้ีที่ 4.2

ระบบและกลไกการ

จัดการความรู้จาก

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่



3.47บาทต่อคน

ตวับ่งช้ีที่ 4.3

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย

50,000.00 650,000.00

12.5

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 5

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตพิีมพ์หรือเผยแพร่

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 6

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์
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พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนินงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ

(เกณฑ ์สกอ. สมศ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR)

2

4 ข้อ 1 2

2

4 ข้อ 1 2

ข้อ ได้แก่ข้อที่ด าเนินการ มีการด าเนินการ

ตวับ่งช้ีที่ 5.2

กระบวนการบริการทาง

วิชาการให้เกดิประโยชน์

ต่อสงัคม

ด าเนินการ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่

ตวับ่งช้ีที่ 5.1

ระบบและกลไกการ

บริการทางวิชาการแก่

สงัคม

2 

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 7

ผลงานวิชาการที่ได้รับ

การรับรองคุณภาพ

2
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พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนินงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ

(เกณฑ ์สกอ. สมศ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR)

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 18.1

ผลการช้ีน า ป้องกนัหรือ

แก้ปัญหาของสงัคมใน

ประเดน็ที่ 1 ภายใน

สถาบัน

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 9

ผลการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแขง็

ของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 8

ผลการน าความรู้และ

ประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจยั
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พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนินงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ

(เกณฑ ์สกอ. สมศ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR)

1

5 ข้อ 1

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 10

การส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18.2

ผลการช้ีน า ป้องกนัหรือ

แก้ปัญหาของสงัคมใน

ประเดน็ที่ 2 ภายนอก

สถาบัน

ตวับ่งช้ีที่ 6.1

ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

ด าเนินการ มีการด าเนินการ ข้อ ได้แก่ข้อที่

1

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 11

การพัฒนาสนุทรียภาพ

ในมิตทิางศลิปะและ

วัฒนธรรม
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พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนินงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ

(เกณฑ ์สกอ. สมศ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR)

7

7 ข้อ

5

5 ข้อ

6

6 ข้อ

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 12

การปฏบิัตติามบทบาท

หน้าที่ของสภาสถาบัน

ตวับ่งช้ีที่ 7.1

ภาวะผู้น าของสภา

สถาบันและผู้บริหาร  ทุก

ระดบัของสถาบัน

ด าเนินการครบ

ตวับ่งช้ีที่ 7.2

การพัฒนาสถาบันสู่

สถาบันเรียนรู้

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ



มีการด าเนินการครบ ข้อ

5

5

ตวับ่งช้ีที่ 7.4

ระบบบริหารความเสี่ยง

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ

ตวับ่งช้ีที่ 7.3

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตดัสนิใจ

ข้อ

5
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พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย

 ผลการด าเนินงาน
1

บรรลุเป้าหมาย

 = บรรลุ

 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ

(เกณฑ ์สกอ. สมศ.)

ตวัตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือสดัส่วน)ตวัหาร

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่ต่างจาก

ที่ระบุใน SAR)

7

7 ข้อ

9

9 ข้อ

บรรลุ 16 ข้อ

ไม่บรรลุ 6 ข้อ

บรรลุ 16 ข้อ

ไม่บรรลุ 6 ข้อ

1
 ให้ระบุเป็นตวัเลขที่สอดคล้องกบัเกณฑท์ี่ใช้ประเมินส าหรับตวับ่งช้ีน้ันๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือ

   ระบุเป็นสดัส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ

ตวับ่งช้ีที่ 8.1

ระบบและกลไกการ  เงิน

และงบประมาณ

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ

ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 13

การปฏบิัตติามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

5

ข้อ



ตวับ่งช้ีที่ 9.1

ระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายใน

ด าเนินการครบ มีการด าเนินการครบ ข้อ

5

รวม 9 องคป์ระกอบ (23 ตวับ่งช้ี)

และตวับ่งช้ี สมศ 14 ตวับ่งช้ี
4.02รวม 37 ตวับ่งช้ี

รวม 9 องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 15 4.02
น าคะแนนที่ไดจ้ากค่าเฉลีย่คะแนน

23 ตวับ่งช้ีของ สกอ. มาบนัทึกไว้
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พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ป 2. ผลการประเมินตนเองตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ 37 ตัวบ่งช้ี (ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15 16 17 18 มาค านวณ)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้

   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก ไม่น าตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 16-17  มาค านวณ

องค์ประกอบที่ 2 3.97 4.00 4.11 การด าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 4 3.47 4.50 4.16 การด าเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 5 - 2.00 2.00 การด าเนินงานต้องปรับปรุง ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18  มาค านวณ

องค์ประกอบที่ 6 - 1.00 1.00 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

องค์ประกอบที่ 7 - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 9 - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 มาค านวณ

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบ
3.84 4.00 4.02 การด าเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน

การด าเนินงาน

ระดับดี

การด าเนินงาน

ระดับดี

การด าเนินงาน

ระดับดี

องค์ประกอบ หมายเหตุ

I P O รวม

คะแนนการประเมินเฉล่ีย
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พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ป 2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ. + สมศ.)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้

   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 6

องค์ประกอบที่ 7

องค์ประกอบที่ 8

องค์ประกอบที่ 9 ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 มาค านวณ

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ป 2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ. + สมศ. + ตวับ่งช้ีพิเศษ)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้

   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 6

องค์ประกอบที่ 7

องค์ประกอบที่ 8

องค์ประกอบที่ 9 ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 มาค านวณ

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ป 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 37 ตัวบ่งช้ี (ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15 16 17 18 มาค านวณ)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้

   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 1 - -

มาตรฐานที่ 2

     มาตรฐานที่ 2 ก - 4.83 4.83 การด าเนินงานระดับดีมาก

     มาตรฐานที่ 2 ข 3.84 3.33 3.49 การด าเนินงานระดับพอใช้ ไม่น าตวับ่งช้ี สมศ.ที่ 15-18 มาค านวณ

มาตรฐานที่ 3 - 4.50 4.50 การด าเนินงานระดับดี

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกมาตรฐาน
3.84 4.00 4.02 การด าเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน

การด าเนินงาน

ระดับดี

การด าเนินงาน

ระดับดี

การด าเนินงาน

ระดับดี

มาตรฐานอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ป 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ. + สมศ.)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้

   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

     มาตรฐานที่ 2 ก

     มาตรฐานที่ 2 ข ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 มาค านวณ

มาตรฐานที่ 3

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกมาตรฐาน

ผลการประเมิน

มาตรฐานอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ป 3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ. + สมศ. + ตวับ่งช้ีพิเศษ)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้

   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

     มาตรฐานที่ 2 ก

     มาตรฐานที่ 2 ข ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 มาค านวณ

มาตรฐานที่ 3

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกมาตรฐาน

ผลการประเมิน

มาตรฐานอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ป 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 37 ตัวบ่งช้ี (ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15 16 17 18 มาค านวณ)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้

   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

ด้านนักศึกษาและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
- 3.33 5.00 3.57 การด าเนินงานระดับดี

ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.25 4.33 การด าเนินงานระดับดี

ด้านการเงิน 3.47 5.00 - 4.24 การด าเนินงานระดับดี

ด้านบุคลากรการเรียนรู้

และนวัตกรรม
3.45 4.50 3.98 การด าเนินงานระดับดี

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกมุมมอง
3.84 4.00 5.00 4.02 การด าเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน

การด าเนินงาน

ระดับดี

การด าเนินงาน

ระดับดี

การด าเนินงาน

ระดับดีมาก

การด าเนินงาน

ระดับดี

มุมมอง

ด้านการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

I P O รวม

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ป 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ. + สมศ.)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้

   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

ด้านนักศึกษาและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

ด้านกระบวนการภายใน

ด้านการเงิน

ด้านบุคลากรการเรียนรู้

และนวัตกรรม

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกมุมมอง

ผลการประเมิน

มุมมอง

ด้านการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

I P O รวม

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ป 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ. + สมศ. + ตวับ่งช้ีพิเศษ)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน

   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้

   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี

   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

ด้านนักศึกษาและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

ด้านกระบวนการภายใน

ด้านการเงิน

ด้านบุคลากรการเรียนรู้

และนวัตกรรม

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกมุมมอง

ผลการประเมิน

มุมมอง

ด้านการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

I P O รวม

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ตาราง ป 4. ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 37 ตัวบ่งช้ี (ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15 16 17 18 มาค านวณ)

ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18 มาค านวณ

ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15-17 มาค านวณ

หมายเหตุ

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 มาค านวณ

หมายเหตุ

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา

ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 มาค านวณ

หมายเหตุ

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา
ตาราง ป 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 37 ตัวบ่งช้ี (ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15 16 17 18 มาค านวณ)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้
   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี
   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

   (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

   (2) ด้านวิชาการ 3.45 4.00 3.78 การด าเนินงานระดับดี

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

   (4) ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15-17 มาค านวณ

เฉล่ียรวมมาตรฐานที่ 1 3.97 4.67 4.49 การด าเนินงานระดับดี

   (1) ด้านการผลิตบัณฑติ - 4.00 4.25 การด าเนินงานระดับดี

   (2) ด้านการวิจัย 3.47 4.50 4.16 การด าเนินงานระดับดี

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 1.00 1.00 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 18 มาค านวณ

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศลิปะและวัฒนธรรม
- 1.00 1.00 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เฉล่ียรวมมาตรฐานที่ 2 3.47 3.25 3.45 การด าเนินงานระดับพอใช้

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกมาตรฐาน
3.84 4.00 4.02 การด าเนินงานระดับดี

ผลการประเมิน

การด าเนินงาน

ระดับดี

การด าเนินงาน

ระดับดี

การด าเนินงาน

ระดับดี

หมายเหตุ

I P O รวม

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา

มาตรฐาน

สถาบันอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา
ตาราง ป 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา (สกอ. + สมศ.)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้
   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี
   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

   (1) ด้านกายภาพ

   (2) ด้านวิชาการ

   (3) ด้านการเงิน

   (4) ด้านการบริหารจัดการ ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 มาค านวณ

เฉล่ียรวมมาตรฐานที่ 1

   (1) ด้านการผลิตบัณฑติ

   (2) ด้านการวิจัย

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศลิปะและวัฒนธรรม

เฉล่ียรวมมาตรฐานที่ 2

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกมาตรฐาน

ผลการประเมิน

O รวม

หมายเหตุ

I P

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา

มาตรฐาน

สถาบันอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

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



พัฒนาโดย อาจารยป์ระสทิธิ ์พงษ์เรอืงพันธุ ์วทิยาลัยนานาชาต ิมหาวทิยาลัยบรูพา
ตาราง ป 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา (สกอ. + สมศ. + ตวับ่งช้ีพิเศษ)

ผลการประเมิน

   0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
   2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้
   3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี
   4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

   (1) ด้านกายภาพ

   (2) ด้านวิชาการ

   (3) ด้านการเงิน

   (4) ด้านการบริหารจัดการ ไม่น าตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 มาค านวณ

เฉล่ียรวมมาตรฐานที่ 1

   (1) ด้านการผลิตบัณฑติ

   (2) ด้านการวิจัย

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศลิปะและวัฒนธรรม

เฉล่ียรวมมาตรฐานที่ 2

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี

ของทุกมาตรฐาน

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

หมายเหตุ

I P O รวม

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา

มาตรฐาน

สถาบันอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

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


