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ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

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

๒.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
๓.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียน

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

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

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
๗.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
๘.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

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

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๘ ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

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

๒๕๕๗ และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

๑.๑ – ๑ - 01 
 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ตามโครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ 
ก.ค. ๒๕๕๒ ณ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี และได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๒๔ ก.ย. 
๒๕๕๒ โดยแผนยุทธศาสตร์นี้เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ตามมหาวิทยาลัยบูรพา คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยพิจารณาตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๔) ควบคู่กันไปเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์โดยอ้างอิงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ประชาคมรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณาถึงจุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามเพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์
ที่ถูกก าหนดขึ้นนี้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ระดับ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไปสู่ทุกหน่วยงาน โดยคณบดีได้ชี้แจงและ 
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ท าความเข้าใจให้บุคลากรเชื่อมโยงกัน เป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ได้จัดโครงการ ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผล 
การด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ โรงแรมพลาคลิฟ บีช  
รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพ่ือด าเนินการก ากับ 
ติดตาม เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามที่วางแผนไว้ 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ซ่ึงด าเนนิการในโครงการการสมัมนาบุคลากรและ
ลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒ ณ ซานดาเลย์  
รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี โดยที่ประชุมได้ด าเนินการดังนี้ 

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

ตามแผนกลยุทธ์ 
๘. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนกลยุทธ์ 
     โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการระบุความสอดคล้องไว้ในแผนปฏิบัติการ
ครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด 

๑.๑ – 3 - 01 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ในโครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตาม 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒ ณ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 

๑.๑ – 4 - 01 

ข้อ ๕ 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕  ซึ่งได้ด าเนินการครบทั้ง  
๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ  
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏในเล่มแผนยุทธศาสตร์  
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เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ดังรายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นประจ าทุก ๒ ไตรมาส อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
และรายงานผลต่อคณบดีเพ่ือพิจารณา ตามบันทึกข้อความ วันที่ ๕ ต.ค. 
๒๕๕๔ และบันทึกข้อความวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ไตรมาสที่ ๓-๔ ของปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ และไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

๑.๑ – 6 - 01 

ข้อ ๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ เพ่ือพิจารณา ตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐  
ธ.ค. ๒๕๕๔ 

๑.๑ – 7 - 01 

ข้อ ๘  คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ได้มอบหมายให้งานวิเคราะห์ นโยบายและ
แผน น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ ไปปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยการจัด
โครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี ซึ่งการประชุม
ครั้งนี้ได้รับความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงบุคลากรของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๘ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๕ 

1.1 – 8 - 01 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนาแผน ๘ ข้อ ๘ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 



 
 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ - โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. 
๒๕๕๒ ณ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 
- ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๒ 
- กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551 - 2565) 
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2551 - 2554) 
- การจัดท าแผนของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์โดย
อ้างอิงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๑.๑ – ๑ - 01 
 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 
 

๒ - เล่มแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
- โครงการ ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
ติดตามผลการด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ณ โรงแรมพลาคลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง 
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

๑.๑ – ๒ - 01 
 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

 

3 - โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓ - ๒๕ ก.ค. 
๒๕๕๒ ณ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕4 

1.1 – 3 - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

 

4 - เป้าหมายและตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
- โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. 
๒๕๕๒ ณ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 

1.1 – 4 - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

 

5 - แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
- แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

1.1 – 5 - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

6 - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ไตรมาสที่ 3-4 ของปีงบประมาณ 2554 และไตรมาส
ที่ 1-2 ของปีงบประมาณ 2554  

1.1 – 6 - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

 



 
 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
7 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 

ครั้งที่ 12/2554 วันที่ 20 ธ.ค. 2554 
1.1 – 7 - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

 
8 - แผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ

น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
วันที่ ๘ ก.พ. พ.ศ. 2555 

๑.๑ – 8 - 01 
 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๑ 

 

 

องค์ประกอบที ่๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ :     ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
๒. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
๓. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
๔. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
๕. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑  

จากคะแนนเต็ม ๕ 
๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 

ที่สนองความต้องการของนิสิต        
 
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 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

และแนะแนวการใช้ชีวิตให้แก่นิสิต ดังนี้ 
     - มีการจัดท าข้อมูลประวัตินิสิตของนิสิต (โดยอ้างอิงจาก 
ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา) 
     - มีการจัดท ารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ทั้ง ๓ ภาควิชา 
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
     - มีการจัดท า OFFICE HOUR ของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละ
ภาควิชา และฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ  

๓.๑ – ๑ – ๐๑ 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
     - ให้นิสิตประเมินการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
พร้อมทั้งการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา 
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ดังนี้ 
     - มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส าหรับนิสิต เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม เว็บไซต์งานกิจการนิสิต ข่าวการจัด
กิจกรรมของนิสิตที่ผ่านมา ข่าวการรับสมัครงาน ข่าวทุนการศึกษา 
เว็บไซต์สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เว็บไซต์ท าเนียบรุ่น 
ช่องทางการดาวโหลดแบบฟอร์มโครงการต่าง ๆ แบบฟอร์ม
ทุนการศึกษา แบบฟอร์มการฝึกงาน แบบฟอร์มด้านวินัยและ 
ความประพฤติ แบบฟอร์มการจัดโครงการ/กิจกรรม 
     - มีการจัดรายการวิทยุชุมชน ท่าเรือพลี คลื่น ๑๐๑.๗๕ ในทุก
วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ทั้งด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม โครงการ
ต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
     - มีการบันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “มนต์เพลงอมตะ”  
เคเบิ้ลทีวี ดีสเตชั่น โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. และวันอาทิตย์เวลา ๒๒.๐๐ – 
๒๓.๐๐ น. 
    - มีการประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสารของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

๓.๑ – ๒ – ๐๑ 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต โดยเปิดสอนรายวิชา ๖๗๗๔๘๑  
ฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น 
จ านวน ๓ หน่วยกิต เพื่อให้นิสิตได้เพ่ิมพูนประสบการณ์
นอกเหนือจากทฤษฎีที่เรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งนิสิตสามารถสอบถาม
รายละเอียดและขอแบบฟอร์มได้ที่งานกิจการนิสิต และระหว่าง 
การฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ นั้น นิสิตทุกคนจะต้องมีสมุดบันทึก
การปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่
นิสิตฝึกงาน 
     - มีการสรุปโครงการต่าง ๆ ของนิสิตที่จัดขึ้น อาทิ โครงการ
ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต โครงการฝึกอบรมเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งโดยส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียน 

๓.๑ – ๓ – ๐๑ 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
การสอนในทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย
ภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยให้กับ
ประชาคมบูรพาในการ “เลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๔” 
     -  สรุปโครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ
วุฒิสภา” สรุปโครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ความขัดแย้ง 
การเมืองไทยและแนวทางการแก้ไข” โครงการสัมมนาวิชาการใน
หัวข้อ “ความจริงทางการเมืองในรัฐสภา” โครงการอบรมแอดวาน 
ไมโครซอฟออฟฟิตเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการท างาน  
โครงการเตรียมความพร้อม และนิเทศการฝึกงานของนิสิต 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โครงการเดินขบวนล้อเลียนการเมือง  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โครงการแข่งขันฟุตซอล   
โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ โครงการมหกรรม
ถนนประชาธิปไตย ครั้งที่ ๒ โครงการเสวนา หัวข้อ “จากอดีต  
สู่ทิศทางการเมืองไทยใน พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า อาทิ 
     - เว็บไซต์กิจการนิสิต ปฏิทินกิจกรรม รายละเอียดการจัด
กิจกรรม    

๓.๑ – ๔ – ๐๑ 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
     - มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของ บริษัท โออิชิ จ ากัด 
(มหาชน) ให้กับนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงานกับบริษัท ฯ  
     - มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับ 
ศิษย์เก่าในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” โครงการสัมมนา
วิชาการ เรื่อง “ความขัดแย้งการเมืองไทยและแนวทางการแก้ไข” 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในทางรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ” 
     - มีการจัดโครงการอบรมแอดวานซ์ไมโครซอฟออฟต์ฟิต  
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการท างาน 
     - มีการจัดโครงการแนะแนววิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
อาญาชั้นเนติบัณฑิต 

๓.๑ – ๕ – ๐๑ 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ด าเนินการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ ๑ – ๓ ซี่งมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและ
แนะแนวการใชช้ีวิตแก่นสิิต การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์
ต่อนิสิต และมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต โดยทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๓.๑ – ๖ – ๐๑ 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๗ - - 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ขอ้มูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

6 ข้อ ๖ ข้อ ๔  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ - การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ 

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
๓.๑ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

๒ - การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต 

๓.๑ – 2 – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

3 - การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

๓.๑ – 3 – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

4 - การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

๓.๑ – 4 – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

5 - การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

๓.๑ – 5 – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

๖ - ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 
ในข้อ ๑ – ๓ 

๓.๑ – ๖ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ :     ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :      

๑.  สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

๒. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
๓. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม 

ที่ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย ๕ ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
            -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
           -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
            -  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 



            -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
            -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

๔. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน  
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

๕. สถาบันมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
๖. สถาบนัมีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 
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 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งก าหนดไว้ ๕ ด้าน คือ  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๒ – ๑ – ๐๑ 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการอบรมผู้น านิสิตนักกิจกรรมเพ่ือ
เพ่ิมความรู้และทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัด
โครงการกิจกรรม ผ่านโครงการสัมมนานักกิจกรรม โดยมีอาจารย์ 
ภัทรมน สาตรักษ์ เป็นวิทยากร 

๓.๒ – ๒ – ๐๑ 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมให้นิสิตน าความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น การขอ
อนุมัติโครงการ ตามวงจร PDCA ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้ 
     ระดับปริญญาตรี 
ด้านที่ ๑ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ได้แก่ 
     ๑.๑ โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต  
     ๑.๒ โครงการข่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓  
     ๑.๓ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ 
     ๑.๔ โครงการมหกรรมถนนประชาธิปไตย ครั้งที่ ๒ 
     ๑.๕ โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ๑.๖ โครงการสัมมนาน าเสนอผลงานนิสิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป (เทียบโอน) หน่วยสอน IRPC  

๓.๒ – 3 – ๐๑ 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
     ๑.๗ โครงการเสวนา หัวขอ้ “จากอดีต สู่ทิศทางการเมืองไทย  
ปี ๒๕๕๕” 
     ๑.๘ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ๑.๙ โครงการอบรมแอดวานซ์ไมโครซอฟออฟต์ฟิต เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับนิสิตในการท างาน      
      ๑.๑๐ โครงการเตรียมความพร้อมและนิเทศการฝึกงานของ
นิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ด้านที่ ๒ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ     
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดโครงการที่ส่งเสริมใน 
ด้านกีฬาและสุขภาพ ดังนี้ 
     ๒.๑ เข้าร่วมวิ่งประเพณีประเพณีวิ่งเขาสามมุข  
     ๒.๒ โครงการแข่งขันฟุตซอลคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
     ๒.๓ โครงการกีฬานิติศาสตร์ ๓ สถาบัน 
     ๒.๔ โครงการแข่งขันกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ 
ครั้งที่ ๘ 
ด้านที่ ๓ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบ
ไปด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๓.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง – พ่ี และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ผู้ไม่มีประสบการณ์) 
     ๓.๒ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง – พ่ี และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ผู้มีประสบการณ์) 
     ๓.๓ โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ ๓ 
ด้านที่ ๔ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมมีดังนี้ 
     ๔.๑ โครงการพิธีปฏิญาณตนลูกรพีและพิธีต่อเทียนพ่ีสู่น้อง 
     ๔.๒ โครงการไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
     ๔.๓ โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ถวายเทียนเข้าพรรษา 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี ๒๕๕๔  
     ๔.๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมลงนามถวายพระพร  
เนื่องในวัน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ด้านที่ ๕ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมีดังนี้ 
     ๕.๑ โครงการพิธีปฏิญาณตนลูกรพีและพิธีต่อเทียนพ่ีสู่น้อง 
     ๕.๒  โครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
     ๕.๓ งานประเพณี “วิ่งประเพณีเขาสามมุข” 
     ๕.๔ โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยถวายเทียนเข้าพรรษา 
     ๕.๕ โครงการแข่งขันกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์  
ครั้งที่ ๘ 
     ๕.๖ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
     ระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม 
ที่ด าเนินการโดยนิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกอย่างน้อย  
๒ ประเภทจากประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการ
รวมอยู่ด้วยดังนี้  
๑. ด้านกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
     - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาคปกติ) รุ่น ๑ 
     - โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (ภาคพิเศษ) 
รุ่น ๘ 
     - โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ 
๒. ด้านกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
     - โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา “สิงห์ตราชู 
สานสัมพันธ์” ครั้งที่ ๓ 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
ดังนี้ 
     ๑. งานกิจการนิสิตได้น าสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
(พร้อมทั้งมีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง ๒ มหาวิทยาลัยบูรพา)  
    ๒. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี ขอศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภาควิชานิติศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา (พร้อม 
ทั้งมีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง ๒ มหาวิทยาลัย) 
     ๓. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้นิสิตสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพภายในระหว่างสถาบันตามโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน  

๓.๒ – ๔ – ๐๑ 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น
เจ้าภาพ ในโอกาสนี้ท าให้นิสิตหลายสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งกันและกัน  
โดยมีหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
และมหาวิทยาลัยบูรพา 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ดังนี้ 
     - มีการจัดท าแบบประเมินและผลการประเมินโครงการนิเทศ
นิสิตรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพการปกครองและการบริหาร 
งานท้องถิ่น ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
     - มีแบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการพิธีปฏิญาณตน
ลูกรพีและพิธีต่อเทียนพ่ีสู่น้อง 
     - แบบประเมินและผลการประเมินโครงการเดินขบวนล้อเลียน
การเมือง 
     - แบบประเมินและผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศสัมพันธ์ 
พ่ี – น้อง นิสิตสาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน) หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
     - ประเมินผลและผลการประเมินโครงการพิธีไหว้ครูและพิธี
บายศรีสู่ขวัญ 
     - แบบประเมินและผลการประเมินโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์
พ่ี – น้อง และบ าเพ็ญประโยชน์ ส าหรับนิสิตหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
(ผู้ไม่มีประสบการณ์) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
     - แบบประเมินและผลการประเมินโครงการกิจกรรม 
สานสัมพันธ์ พ่ี – น้อง และบ าเพ็ญประโยชน์ ส าหรับนิสิตหลักสูตร   
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการปกครองท้องถิ่น    
(ผู้มีประสบการณ์)  
     - แบบประเมินและผลการประเมินโครงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม : ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดช่องลม อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี
     - แบบประเมินและผลการประเมินโครงการสรุปกิจกรรมรับน้อง
ประชุมเชียร์ 
     - แบบประเมินและผลการประเมินโครงการศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพผู้น านิสิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

๓.๒ – ๕ – ๐๑ 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอล 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการค่ายอาสา
นิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓ 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการมหกรรม    
ถนนประชาธิปไตย ครั้งที่ ๒ 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการ “แสดงความยินดี
บัณฑิตใหม”่ 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการสัมมนาน าเสนอ
ผลงานนิสิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (เทียบโอน) หน่วยการสอน  
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการกีฬานิติศาสตร์  
๓ สถาบัน 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการแข่งขันกีฬา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ 
     -  แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการอบรม 
แอดวานซ์ไมโครซอฟออฟฟิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต 
ในการท างาน 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการเตรียมความ
พร้อมและนิเทศการฝึกงานของนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
     - แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการฝึกอบรมสัมมนา
นักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

๖ ข้อ ๕ ข้อ ๔  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ - แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ๓.๒ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

2 - กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต 

๓.๒ – 2 – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 



3 - โครงการและกิจกรรมระดับปริญญาตรีและ 
ระดับบณัฑิตศึกษา 

๓.๒ – 3 – ๐๑ 
 

แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

4 - เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน ๓.๒ – 4 – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

5 - การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

๓.๒ – 5 – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๓ 

 

องค์ประกอบที ่๗ การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ :     ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 

๓. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง 
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ 
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๗. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 
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 

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามค าสั่งที่ ๒๘๐๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ ต.ค. 
๒๕๕๓ และค าสั่งที่ ๑๗๓๗/๒๕๕๔ วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๔ และค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ประเภทหัวหน้าภาควิชา ที่ 
๓๕๓๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๓ และค าสั่งที่ ๓๐๕๔/๒๕๕๔ 

๗.๑ – 1 - 01 
 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ หน้าทีต่ามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
  ๑. วางนโยบายและแผนงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๒. จัดระบบการบริหารงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๓. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ส าหรับ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา
เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๔. พิจารณาออกข้อบังคับ และระเบียบ ตามที่สภาสภามหาวิทยาลัย
บูรพามอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๕. ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย  
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  ๖. พิจารณาน าเสนอเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๗. จัดการวัดผล ประเมินผลและควบคุมก ากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  ๘. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
  ๙ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา หรืออธิการบดี
มอบหมาย หรือมีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนด 
  ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
   จากการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะ ฯได้มีการ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๑๒ ครั้ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ – 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยพิจารณาเรื่องแจ้งเพ่ือทราบจ านวน ๑๕๑ 
เรื่อง และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จ านวน ๑๗๐ เรื่อง โดยได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ โดยมี
การออกแบบสอบถามเพ่ือให้คณะกรรมการประจ าได้ท าการประเมิน
ตนเองตามอ านาจหน้าที่ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด และให้
คณาจารย์และบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่  

ข้อ ๒ ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ร่วมกัน
ก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  
และเป้าประสงค์ ไว้ดังนี้  
   นโยบายคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เล่มแผนยุทธศาสตร์)  
๑. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
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  ๑.๑ จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  ๑.๒ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  ๑.๓ พัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
  ๑.๔ ส ารวจและส่งเสริมคุณลักษณะพิเศษของนิสิตและบุคลากร 
เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๒. นโยบายด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
  ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากร 
  ๒.๒ ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และชุมชน 
๓. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๓.๑ สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๔. นโยบายด้านการบริหาร 
  ๔.๑ บริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
  ๔.๒ ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงในการบริหารงาน 
  ๔.๓ เสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน 
   วิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
“เป็นเสาหลักองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ ภาคตะวันออก เพ่ือเป็นฐานปัญญาในการพัฒนาประเทศ
และสังคม”  
   พันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ บริการ
วิชาการและส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ผลิตบัณฑิตรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มี
คุณภาพ 
๒. สร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๓. บริการวิชาการ และรักษาพัฒนาธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน 
ธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
๑. บัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 
๒. ผลงานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ใน
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ระดับชาติและนานาชาติ 
๓. การบริการวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคม 
๔. นิสิต บัณฑิต บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ส่วนร่วม 
และร่วมสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
๕. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
   ซึ่งการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ผู้บริหารและบุคลากรได้
หารือและพิจารณาร่วมกันในการประชุมโครงการการสัมมนาบุคลากร
และลูกจ้างเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒ ณ 
ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี และน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เพ่ือทราบ ทั้งนี้ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงคข์องคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ให้บุคลากรทุกระดับและสาธารณะได้รับทราบในเว็บไซต์
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากร
ได้น าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยมาเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์โดยมอบหมายให้
คุณสุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และได้น าผลการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศตามแผนกลยุทธ์ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
และรายงานต่อคณบดีปีละ ๒ ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารได้ใช้
ประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจ 

ข้อ ๓ ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลต่อ
คณบดีเพ่ือพิจารณาปีละ ๒ ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ปีละ ๑ ครั้ง ส าหรับรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการติดตามแผนยุทธศาสตร์นั้น  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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ข้อ ๔ คณบดีและผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การแต่งตั้งให้ผู้บริหาร
และบุคลากรพร้อมให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม เช่น ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ การประชุมภาควิชา  
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การประชุมหัวหน้างานสายสนับสนุน ซึ่งคณะกรรมการทุกชุด  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นโดย 
มีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น  

ข้อ ๕ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ า
คณะ ฯ ได้แก่ อ.วงศ์ภิญโญ เชียงทอง และ อ.มานิต วิทยาเต็ม ร่วม
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ รองคณบดี (ดร.สกฤติ อิสริยานนท์) บรรยาย
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) และประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในโครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ ก.ค. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมพลาคลิฟ บีช  
รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. ระยอง นอกจากนี้ในส่วนบุคลากรสาย
สนับสนุนยังได้ใช้ระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอนงานบุคลากรที่เข้าใหม่ และ
ผู้บริหารยังให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็น
การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตามโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานบุคลากร เมื่อวันที่ 
๑ - ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ผู้บริหารยังให้นโยบายในการส่งเสริมให้
คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานในสายงานของตนเอง เพ่ือให้มีความรู้ ประสบการณ์ 
และศักยภาพท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

7.1 – 5 - 01 

ข้อ ๖ ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  
  ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมี
การติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ โดยผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมุ่งเน้นผลส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
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  ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหาราชการตาม 
แนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน 
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ด าเนินงานตามหลัก 
๕ ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สุขนิสัย) เช่น การสะสาง ท า
ให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีกระดาษ reuse เพ่ือความประหยัด 
ตามหลักการบริการจัดการทรัพยากร 
  ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่
สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่าง เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางหรือเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มีลิงค์ ถาม-ตอบ 
เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่าง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และผู้ปกครองนิสิตหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้
มอบหมายให้บุคลากรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อแสดงถึงขอบข่าย
หน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการออกค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือมอบหมาย 
งานจากผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ เป็นต้น 
  ๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการที่เปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ 
และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดการ
ประชุมในระดับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และมีการประชุมใน
ระดับภาควิชา เพื่อถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน 
หรือการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสม โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไป
ได้เข้าถึงและสามารถตรวจสอบได้ 
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  ๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่
ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้า
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการ
แก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาเรื่องราว อย่างเปิดเผยและ
เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การประชุมกรรมการประจ า
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การประชุมภาควิชา การประชุมหัวหน้า
หน่วยงาน ฯลฯ 
  ๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอน
อ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง
ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ โดยมหาวิทยาลัยบูรพา/ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณบดี แต่งตั้งรองคณบดี 
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร ฯลฯ เพ่ือให้
การด าเนินงานมีกระบวนการ ขั้นตอน การตัดสินใจที่เป็นระบบตาม
สายงานบังคับบัญชาที่เหมาะสม  
  ๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักในการด าเนินงาน 
  ๙. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก ชาย หญิง ถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์รับนิสิตโครงการพิเศษ เช่น การรับนิสิตต่างชาติให้เข้ามา
ศึกษาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นต้น รวมถึง 
การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่เรียนดี หรือมีความโดดเด่นในการจัดท า
กิจกรรม การส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ  
การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของบุคลากรและคณาจารย์ภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหา
ข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่
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มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้อง
หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ เช่น การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ การประชุมภาควิชา การประชุมหัวหน้า
งาน หรือการเข้าร่วมสัมมนาและแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา
อาจารย์เพ่ือประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๕๕ วันที่  
19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท  
จ.สระบุรี และการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ โรงแรม 
พลาคลิฟบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง  

ข้อ ๗ คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ได้ประเมินผลการบริหารงานของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕ และผู้บรหิารได้น าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง ๑๐ 
หลัก ตามข้อ ๖   
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 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  
- ค าสั่งที่ ๑๗๓๗/๒๕๕๔ วันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๕๔  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ประเภท
หัวหน้าภาควิชา ที่ ๓๕๓๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๘ ธ.ค. 
๒๕๕๓  
- ค าสั่งที่ ๓๐๕๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการ
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ประจ าคณะ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ 
- รายงานการประเมินผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ฯ ของคณาจารย์และบุคลากรของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๒ - เล่มแผนยุทธศาสตร์ 
- โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค. 
๒๕๕๒ ณ ซานดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ 
- เว็บไซต์หน้าแรกของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
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๓ - รายงานผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศตาม
แผนกลยุทธ์ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ และรายงานต่อ
คณบดีปีละ ๒ ครั้ง 
- ผลการด าเนินงานระบบสารสนเทศตามแผน 
กลยุทธ์ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
จ านวน ๒ ครั้ง 
- เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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๔ - ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้า
ภาควิชา ฯ 
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๕ - โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ โรงแรมพลาคลิฟ 
บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. ระยอง เมื่อวันที่  
๒๑-๒๓ ก.ค. ๒๕๕๔ 
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานบุคลากร เมื่อวันที่ 
๑-๒๒ มี.ค. ๒๕๕๕ 
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๖ - หลักธรรมาภิบาล 
- โครงการสัมมนาบุคลากรและลูกจ้างเพ่ือทบทวน
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
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คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ โรงแรมพลาคลิฟ
บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง วันที่ 21 – 23 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
- โครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปี ๒๕๕๕ ณ โรงแรมศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท 
จ.ระยอง วันที่ 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2555 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๗ - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕ 
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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 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น 
ลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

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

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลข
เอกสาร 

ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตาม 7.2 – 1 - 01 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลข
เอกสาร 

การจัดการความรู้ขึ้น เพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และครอบคลุมพันธกิจ ๒ ด้าน คือ การผลิต
บัณฑิตและการวิจัย 
     การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ คือ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เป้าหมายในการจัดการความรู้ คือ คณาจารย์ของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
     การวิจัย ประเด็นความรู้ คือ การพัฒนาศักยภาพในการวิจัย 
เป้าหมายในการจัดการความรู้ คือ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
     ในการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้  
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในประเด็นความรู้ 
และเป้าหมายในการจัดการความรู้ ดังที่กล่าวไปข้างต้น 

ข้อ ๒ กลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ น าเสนอรวมไปในข้อ ๑  7.2 – 2 - 01 
ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
     ด้านการผลิตบัณฑิต งานวิชาการได้จัด “โครงการฝึกอบรมเทคนิค
การสอนและการวัดผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ” เมื่อ 
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยคณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับการเทคนิคการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญระหว่างคณาจารย์ผู้ท าการสอนด้วยกันเอง และวิทยากร ทั้งนี้
คณาจารย์บางท่านที่ได้เข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีรองศาสตราจารย์สุภาพ 
ณ นคร ก็ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เพ่ือค้นหาแนวทางการจัดการเรียน 
การสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึง
ข้อสรุปหนึ่งที่ได้จากการร่วมกันอภิปราย คือ ผู้สอนสามารถเลือกใช้ 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ แต่ผู้สอนคือ
กลไกส าคัญในการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนและกลุ่มเรียน  
ทั้งนี้สองกลุ่มเรียนผู้เรียนอาจแตกต่างกัน เวลาเรียนแตกต่างกัน 
ธรรมชาติของผู้เรียนแตกต่างกัน ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้จักผู้เรียนใน 
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แต่ละกลุ่ม และปรับแนวทางการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้อง 
กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ 
มากที่สุด 
     นอกจากนี้ ในแต่ละภาควิชายังได้มีการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนในแต่ละภาคการศึกษาอยู่เสมอ เพ่ือปรับเปลี่ยน
และทดลองวิธีการที่เหมาะสมอยู่เสมอ 
     ด้านการวิจัย หน่วยส่งเสรมิการวิจัย ได้จัด “โครงการอบรมวิจัยใน 
ชั้นเรียน” ขึ้นเมื่อวันที่ ๕, ๑๙ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร รวมทั้ง
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และ
ร่วมอภิปรายกับวิทยากรที่มีความช านาญและประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง 
กับวิจัยในชั้นเรียน ในประเด็นที่เก่ียวกับวิธีการในการท าวิจัย การค้นหา
หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน ประเด็นที่สอดคล้องต่อการพัฒนาการเรียน 
การสอน และผู้เรียน โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความส าคัญกับผู้เรียน 
     นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังมีการจัด “โครงการพัฒนา
หัวข้อวิจัย” โดยผู้อ านวยการกองสลากกินแบ่ง ซึ่งท าให้เห็นถึงแนวทาง 
ในการแสวงหาหัวข้อการวิจัยในทิศทางและมุมมองใหม่ อันจะน าไปสู่ 
การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
     ทั้งสองโครงการข้างต้นที่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เข้าร่วม ได้มีการจัดท าบทสรุปที่ได้จาก
การจัดโครงการ และการอภิปรายในตอนท้าย รวบรวมไว้ที่งานสารบัญ 
และเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ KM ระบบจดหมายเวียน
อิเล็คทรอนิค และบนเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการให้มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย 
งานห้องสมุดและงานวารสาร และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) ปรากฏในเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ www.polsci-law.buu.ac.th   
บอร์ดประชาสัมพันธ์ KM ระบบจดหมายเวียนอิเล็คทรอนิค และวารสาร
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย 
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ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน 
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา 
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

7.๒ – ๕ – ๐๑ 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/
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      ด้านการผลิตบัณฑิต คณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรม 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และคณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคนิค 
การสอนและการวัดผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ถึงวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการอบรม 
และได้มีการน าเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ตามความ
เหมาะสมของกลุ่มนิสิต เนื้อหาของรายวิชา และสภาพแวดล้อมการเรียน
การสอน เป็นต้น  
     ด้านการวิจัย การจัดโครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย ได้ให้มุมมองในการ
เสนอหัวข้อวิจัยใหม่ๆ แก่คณาจารย์และผู้วิจัย และมีคณาจารย์บางท่าน
น าไปปรับกับความสนใจในสาขาวิชาที่สนใจและยื่นเสนอของทุนการวิจัย
จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ และ ๒/๒๕๕๕ 
นอกจากนี้ในส่วนของการเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน 
คณาจารย์ได้อภิปรายแลกเปลี่ยน และพัฒนาหัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน 
และเตรียมน าเสนอเพ่ือขอทุนการวิจัยจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ในครั้งต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 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  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 

๗.๒ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๒ - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการ
จัดการความรู้ ๐๐๓๘/๒๕๕๔ วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๕๔  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  

๗.๒ – ๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 



วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๓ - โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการวัดผล

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ วันที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 
- โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 5 , 19 , 
พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
- โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย 

๗.๒ – ๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๔ - แฟ้มภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 

๗.๒ – ๔ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๕ - เค้าโครงหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการพัฒนาหัวข้อวิจัย 
- เอกสารการยื่นเสนอขอทุนการวิจัยจาก 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่1/2555  
และ ครั้งท่ี 2/2555 

๗.๒ – ๕ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓ :     ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
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 ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและช่วยในการตัดสินใจ โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
ส านักคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
และด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 

๗.๓ – ๑ – ๐๑ 

http://e-sar.buu.ac.th/index.php/plan
http://e-sar.buu.ac.th/index.php/plan


เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๒ ส านักคอมพิวเตอร์มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา เชน่ ระบบ
ทะเบียนนิสิต ระบบประเมินการเรียนการสอน ระบบจัดการข้อมูล
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ระบบ
รบัสมัครออนไลน์ ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชี ๓ มิติ 
ระบบฐานข้อมูลวิจัย ระบบฐานข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองออนไลน์ (e-SAR) เพ่ือน าไปอ้างอิงในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

๗.๓ – ๒ – ๐๑ 

ข้อ ๓ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศตาม
กระบวนการพัฒนาระบบตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO  
๙๐๐๑: ๒๐๐๘ 

๗.๓ – ๓ – ๐๑ 

ข้อ ๔ มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาระบบซึ่งเป็นไปข้อก าหนดของระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๘ และมีการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจมาน าเสนอในที่ประชุมฝ่าย ซึ่งมีผู้บริหารเป็น
ประธาน และน าผลดังกล่าวมาท าแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
และการบ ารุงรักษาระบบ ตัวอย่าง เช่น ระบบต้นทุนผลผลิต  
ระบบ TQF เป็นต้น  

๗.๓ – ๔ – ๐๑ 

ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยบูรพามีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก าหนด เช่น ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ข้อมูลนิสิต  
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลภาวะการมีงานท า เป็นต้น 

๗.๓ – ๕ – ๐๑ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

๕ ข้อ ๕ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ - แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

๗.๓ – ๑ – ๐๑ http://e-sar.buu.ac.th 



- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒ - เอกสารความต้องการของระบบและเอกสาร
แบบฟอร์มโครงการตามมาตรฐาน  
ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 
- เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจ (BUU information) เว็บไซต์ซึ่งรองรับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน 

๗.๓ – ๒ – ๐๑ ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓ - แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจ ๗.๓ – ๓ – ๐๑ งานการประชุม กองกลาง 
๔ - ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบ

สารสนเทศ ในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 
๙๐๐๑:๒๐๐๘ 
- รายงานการประชุมของฝ่ายวิเคราะห์ระบบและ
พัฒนาโปรแกรม 

๗.๓ – ๔ – ๐๑ http://e-sar.buu.ac.th 

๕ - เว็บไซต์ของระบบสารสนเทศท่ีมีการส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๗.๓ – ๕ – ๐๑ http://e-sar.buu.ac.th 

 
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 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แต่งตั้งค าสั่งที่ ๐๐๔/๒๕๕๒ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒  
เพ่ือด าเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจึงมีค าสั่ง ที่ ๐๐๓๑/๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และติดตามการบริหารความเสี่ยง  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพื่อทดแทนคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงชุดเก่า โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

 ๗.๔ – ๑ - 01 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไดว้ิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยั 
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จ านวน ๕ ด้าน ดังนี้  
 
๑. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
    - การเบิกจ่ายไม่เปน็ไปตามแผน 
๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
    - การก าหนดกลยุทธ์ผดิพลาด 
    - กิจกรรมตามแผนกลยุทธไ์ม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
    - การตัดสินใจผิดพลาดในการเปิดหลักสูตร 
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ 
    - บุคลากรขาดทักษะความช านาญท าให้ท างานผิดพลาด 
    - เทคโนโลยี (การสูญหายของข้อมูล เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส) 
    - ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์
๕. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก 
    - สภาพเศรษฐกิจ / สังคม / การเมือง 

 ๗.๔ – 2 - 01 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไดว้ิเคราะห์ ประเมินโอกาส ผลกระทบของ  ๗.๔ – 3 - 01 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสีย่งโดยระบุอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยง
เรียบร้อยแล้ว  

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จดัท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง โดยสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค ๔ T เพื่อลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบนัจะเกิดความเสียหาย และด าเนินการ
ตามแผนโดยมีผู้รบัผิดชอบในทกุ ๆ ด้าน 
 

 ๗.๔ – 4 - 01 
 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานตาม
แผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๕  
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง  

 ๗.๔ – ๐5 - 01 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ไปใช้ในการปรบัแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังจะเห็นไดจ้ากแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ๗.๔ – 6 - 01 

 

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 และค าสั่งที่ ๐๐๓๑/๒๕๕๕ 
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 ๗.๔ – ๑ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๒ แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๔  ๗.๔ – ๒ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๓ แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๔  ๗.๔ – ๓ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
๔ แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๔ ๗.๔ – ๔ - 01 แฟ้มองคป์ระกอบที่ ๗ 
๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 
๗.๔ – ๕ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 

๖ แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๕ ๗.๔ – ๖ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๗ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที ่๘ การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๓. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน 

และบุคลากร 
๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ  

๒ ครั้ง 
๕. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป 

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน 

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

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

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แต่งตั้ง ค าสั่งที่ ๐๐๗๑/๒๕๕๒ 

คณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร วันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ค าสั่งที่ ๐๑๓๘/๒๕๕๒ คณะกรรมการวิเคราะห์
ทรัพยากรเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ค าสั่งที่ 
๐๐๖๔/๒๕๕๕ คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
เพ่ือวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

๘.๑ – ๑ - 01 
 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และท าการประเมินมูลค่าของทรัพยากร
ที่ต้องใช้ส าหรับการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้ 
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพ่ือจัดท า 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
ตามแผนประมาณการรายรับ โดยค านึงถึงแผนการรับนิสิต และหลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามนโยบายในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัย
บูรพา ซึ่งปรากฏอยู่ในเล่มงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ได้ด าเนินงานตามแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - 
๒๕๕๗ ทุกระดับการศึกษา  

๘.๑ – 2 - 01 
 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงาน  
ปีการศกึษา ๒๕๕๔ ในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์และบุคลากร ตามเล่มรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

๘.๑ – 3 - -01 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้งานการเงินจัดท ารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ อย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ ดังนี้ ครั้งที่  
๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที ่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 มถิุนายน 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 – 4 - -01 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้น าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการค านวณค่าใช้จ่าย 
ต่อหัวนิสิต โดยงานการเงินน าข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบบัญชีสามมิติมา
วิเคราะห์และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ตั้งแต่ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ 

๘.๑ – 5 - 01 
 



เกณฑ์ การด าเนินงานในแต่ละข้อ หมายเลขเอกสาร 
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 มถิุนายน 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  

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อ้างอิงหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
หน่วยงานตรวจสอบภายนอกของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งท าหน้าที่ในการ
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
บูรพาก าหนด ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รายงานเงินทดรองราชการ 
ไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาทุกเดือน โดยขั้นตอนการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกจึงอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งครอบคลุมทุกคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 

๘.๑ – 6 - 01 
 

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  
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 รายงานผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

๘.๑ – 7 - 01 
 

 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการเงิน 
และงบประมาณ 

๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 



รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ - ค าสั่งที่ ๐๐๗๑/๒๕๕๒ คณะกรรมการวิเคราะห์

ความต้องการการใช้ทรัพยากร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ค าสั่งที่ ๐๑๓๘/๒๕๕๒ คณะกรรมการ
วิเคราะห์ทรัพยากรเพ่ือการจัดสรรงบประมาณ  
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ค าสั่งที่ ๐๐๖๔/๒๕๕๕ 
คณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ วันที่ ๓๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

๘.๑ – ๑ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๒ - แผนประมาณการรายรับ 
- แผนการรับนิสิต 
- เล่มงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘.๑ – ๒ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๓ - แผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- แผนปฎิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๘.๑ – ๓ – 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๔ - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ๘.๑ – ๔ – 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 
๕ - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 
๘.๑ – ๕ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๖ - รายงานเงินทดรองราชการ 
- งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 

๘.๑ – ๖ – 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

๗ - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘.๑ – ๗ – 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๘ 

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

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๒. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  



โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๓. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑)  

การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online  และ ๓) การน าผล
การประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร์      

๕. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี 
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

๖. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  
๙ องค์ประกอบคุณภาพ 

๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต  
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

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 ได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดขอบข่าย
หน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน โดยก าหนดนโยบาย 
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ด าเนินการโดย 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดังจะเห็นได้
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม 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 

๙.๑ – ๑ - 01 
 
 



๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วัน
พฤหัสบดีที่ 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  มษายน  .ศ. ๒๕๕๕ 
รายงานการประชุมภาควิชารัฐศาสตร์ รายงานการประชุมภาควิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ รายงาน 
การประชุมอนุกรรมการองค์ประกอบ ๑-๙ และคณะกรรมการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงาน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงมีกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในโดยมีค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ ๐๐๘๖/๒๕๕๕ 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และค าสั่งที่ ๐๐๙๑/๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพ่ือประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้รับการรับรองด้วยระดับคะแนน 
๔.๒๑ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ ดี ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ได้น าเอาข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยแต่งตั้ง ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ เป็นรองคณบดี และมี
บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนางอรพร สดใส เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปช านาญการ นางสาวลักษณารีย์ สุริศร เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบและประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่ระดับภาควิชา ซึ่งได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารฐัประศาสน
ศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ ส่วนหน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดตั้งขึ้น ๒ หน่วย ได้แก่ หน่วยสอน
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ และหน่วยสอนวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง และส านักงานคณบดี เพ่ือให้ด าเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 

ข้อ ๒     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ๐๒๐/ ๒๕๕๔ 
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ความส าคัญกับการประกัน
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คุณภาพการศึกษา โดยมีกลไกการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ภาควิชา ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยกลไกดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกระดับในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยใช้คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - 
๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 
๒๕๕๔) ก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ยังให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการสัมมนานัก
กิจกรรม ๒๕๕๕ วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยอาจารย์ภัทรมน สาต
รักษ์ บรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา วงจร PDCA ตลอดจนขั้นตอนการจัดท าโครงการให้นิสิตมี
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการประชุม
ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม 
๒๕๕๕ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี ทั้งนี้รองคณบดีได้น า
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้บุคลากรของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้พิจารณาและปรับปรุงแผน ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวถือไดว้่าผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นอย่างมาก  

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คือ บัณฑิตรักษ์สุขภาพ ซึ่งใช้ข้อมูล
และคะแนนของมหาวิทยาลัยบูรพา 

๙.๑ – 3 - 01 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย  
   ๑. การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างครบถ้วนโดยผ่านการประชุมในระดับต่าง ๆ เช่น การประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะอนุกรรมการองค์ประกอบ และการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔) 
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต เป็นประธาน
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา ประจุศิลป  รองศาสตราจารย์ 
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ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร เป็น
กรรมการ ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ด้วยคะแนน
เฉลี่ย ๓.๕๒ ทั้งนี้ยังรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ
สาม ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เป็นประธาน
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร เป็นกรรมการ และ  
ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ เป็นเลขานุการ ซี่งผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสามของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในภาพรวม
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๑  
   ๒. หนว่ยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ –  
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๕) และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
ภาควิชา หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้ง และส านักงานคณบดี โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ได้น าผลการตรวจประเมิน ฯ ไปจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใน CHE QA Online  
   ๓. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔) มาประกอบการ
ก าหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท าแผนยกระดับ 
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดย
ด าเนินการไปพร้อมกับมหาวิทยาลัยบูรพาในโครงการจัดท าแผนยกระดับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๔ ณ  
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก และจัดท าแผนยกระดับของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในวันที่ ๒๑ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๔ ทีโ่รงแรมพลาค
ลิฟ บีช รีสอร์ท จ.ระยอง พร้อมนี้ยังน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒ และ ๓ /๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ 
ก.พ. ๒๕๕๕ และ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕ และที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ฯ 
ครั้งที่ ๒ และ ๓ /๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๐ มี.ค. 
๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ยังได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๔  
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อีก
ด้วย 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้น าข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมิน
ตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔) มาปรับปรุงการท างานของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาการด าเนินงานตาม 
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ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยงานนโยบายและแผนได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ และแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ซ่ึงแต่งต้ังโดยมหาวทิยาลยับรูพา ซึง่มี ศ.ดร.เสริมศักด์ิ   
วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต เป็นประธาน รศ.ดร.กัญญดา  ประจุศิลป   
รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร เป็นกรรมการ และ
นางอรพร สดใส เป็นเลขานุการ ได้พิจารณาผลการด าเนินงานและสรุป
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา  
ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้น าผลการประเมิน ฯ ดังกล่าวมา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ในโครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี ดังนี้  
   จุดเด่น 
     ๑. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีกระบวนทัศน์และมี 
ความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการที่สามารถน าพาคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ภายใต้ข้อจ ากัดบางประการ 
     ๒. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถสนองตอบความต้องการของสังคม 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
     จุดที่ควรพัฒนา 
     ๑. หลักฐานและเอกสารอ้างอิงยังไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดใน 
ตัวบ่งชี้ในประเด็นและสาระที่ก าหนด 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๔ - ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี ๑๐๑ โดยมีนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร นายเมธัส  
บรรเทิงสุข และนางสาวสุพัตตรา อุปฐาก เป็นผู้ช่วยวิทยากร จากกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (กพอ.) ส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารและ
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและจัดท ารายงานการประเมินตนเองได้ 
ตลอดจนสามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใน ได้แก่ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ หน่วยสอน
นอกสถานที่ตั้งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ วิทยาลัย



เทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง และส านักงานคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเก็บเอกสารส่งให้ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลเอกสารหลักฐาน
อ้างอิงประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ต่อไป 
     ๒. ระบบและวิธีการในการประเมินผลความส าเร็จของแผนยังไม่
ครอบคลุมและการน าผลของการประเมินไปใช้เพ่ือการพัฒนายังไม่ชัดเจน 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผน 
ศึกษาและด าเนินการจัดท าระบบและวิธีการในการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนให้ครอบคลุม ตลอดจนน าผลของการประเมินไปใช้
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างชัดเจน โดย
ศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี
มีแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้ในการทบทวนแผน งานนโยบายและแผน
ได้จัดโครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ 
โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี  
     ๓. ระบบและกลไกในการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ 
ขอทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ  
      ๔. สร้างระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็นที่เสี่ยง 
และมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และ
ติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งที่ ๐๐๓๑/๒๕๕๕ วันที่  
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีคณบดีเป็นประธาน และจัดประชุม
คณะกรรมการก ากับ และติดตามระบบการบริหารความเสี่ยง ในวันที่  
๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕  
     ประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา 
     ๑. ปรับหลักสูตรแผน ก และแผน ข ในระดับบัณฑิตศึกษาให้มี 
ความสมดุลเพ่ือสนองตอบการเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาวิจัย 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเลือกการเรียน  
แผน ก และสนับสนุนงบประมาณในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
ภาคปกติ จ านวน 10,๐๐๐ บาท ภาคพิเศษ จ านวน 15,000 บาท 
     ๒. การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและ
ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการเป็นสมาชิกของประชาคม
อาเซียน 
     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ และติดตาม
การจัดการความรู้ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ ๐๐๓๒/



๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมี ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข 
เป็นประธาน เพื่อจัดการความรู้ในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และ
เผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนโดยวิทยุชุมชน และเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
     นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังท าข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (AOC) กับประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย  
ซึ่งมีข้อตกลงดังนี้ 
     ๒.๑  AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN FACULTY 
OF LAW OF SRIWIJAYA UNIVERSITY AND FACULTY OF 
POLITICAL SCIENCE AND LAW OF BURAPHA UNIVERSITY - ๑๓ 
DECEMBER ๒๐๐๙ 
     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 - ๒๑ FEBRUARY ๒๐๑๑ 
     ๒.๓  AGREEMENT OF COOPERATION (AOC) BETWEEN 
UNIVERSITAS ๑๗ AGUSTUS ๑๙๔๕ 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 - ๒๘ NOVEMBER ๒๐๑๑ เป็นต้น 
     ทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นิสิตให้ศึกษาต่อในประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศเวียดนาม เป็นต้น 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดท าระบบสารสนเทศ ที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ครบทั้ง ๙ องค์ประกอบคุณภาพ
ที่สามารถใช้งานร่วมกันทั้งในระดับบุคคล ภาควิชา คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น ข้อมูลส านักงาน
คณบดี ได้แก่ งานสารบรรณ งานบุคคล งานกิจการนิสิต งานวิชาการ 
งานการเงิน งานพัสดุ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานห้องสมุด 
งานวิจัย  
งานบัณฑิตศึกษา ข้อมูลของภาควิชา เป็นต้น ซึ่งปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

๙.๑ – 6 - 01 
 

ข้อ ๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  9.1 – 7 - 01 



เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ธ ารง บัวศรี โดยมี
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป็นวิทยากร นายเมธัส บรรเทิงสุข และนางสาวสุพัตตรา อุปฐาก  
เป็นผู้ช่วยวิทยากร จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กพอ.)  
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสารได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
     นอกจากนี้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังน าข้อมูลความพึงพอใจ
ของ 
นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต ด้านคุณธรรม/จริยธรรม ด้านความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์
ของสังคมมาใช้เป็นข้อมูลในการมีส่วนร่วมด้วย 

ข้อ 8 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน 
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน  
โดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานิสิตนิสิต
ระหว่างสถาบันตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง
ประชุมวารินช าราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ในโอกาสนี้ท าให้บุคลากรงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและนิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งกันและกัน โดยมีหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายดังนี้ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา ในส่วนนี้ท าให้มีการติดต่อสื่อสารและท า
กิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เก็บข้อมูลและหลักฐาน
อ้างอิงประกอบในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี ้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ยังได้เปิดเฟสบุ๊คของงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่าย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ 
อีกด้วย 

9.1 – 8 - 01 



 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 

๙ ข้อ ๙ ข้อ ๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
       เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน : 

ข้อ ๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดย นางกันตา  ปานสวัสดิ์ งานนโยบาย 
และแผน พร้อมนี้ได้เผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่าง ๆ ตลอดจนน าไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ซึ่งเป็นการกระจายความรู้ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

9.1 – 9 - 01 

ที ่ รายการหลักฐาน รหัสหลักฐาน แหล่งหลักฐาน 
๑ - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  

- นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
- รายงานการประชุม 
- ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
ภายในและภายนอก 
- ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี 

9.1 – 1 – 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๒ - นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน ๒๕๕๔) 
- โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

๙.๑ – ๒ – 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๓ - ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ บัณฑิตรักษ์สุขภาพ ๙.๑ – ๓ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 
๔ - รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๙.๑ – ๔ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 



- รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 
- เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 
- แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
- โครงการจัดท าแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 
วันที่ ๒๒ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๔ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  
จ.นครนายก 
- โครงการแผนยกระดับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
วันที่ ๒๑ – ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๔ ที่โรงแรมพลาคลิฟ บีช 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒ และ ๓ /๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ ก.พ. 
๒๕๕๕ และ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ฯ ครั้งที่ ๒ และ ๓ /๒๕๕๕ วันที่ 
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕ 
- แผนการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๔ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

๕ - ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ กับแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐  
และแผนกลยุทธ์  
- โครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๙ - ๒๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- บันทึกข้อความมอบหมายให้หน่วยงานภายใน ได้แก่ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารฐัประศาสนศาสตร์ ภาควิชา
นิติศาสตร์ หน่วยสอนนอกสถานที่ตั้งสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง 
และส านักงานคณบดี จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
- โครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๑๙ - ๒๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๙.๑ – ๕ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 



 

- ทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนอุดหนุนการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการ 
- คณะกรรมการก ากับ และติดตามระบบการบริหาร 
ความเสี่ยง ตามค าสั่งที่ ๐๐๓๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ 
- งบประมาณในการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
- คณะกรรมการก ากับ และติดตามการจัดการความรู้  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามค าสั่งที่ ๐๐๓๒/๒๕๕๕  
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
- ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (AOC) กับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 
- การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตให้ศึกษาต่อในประเทศ 
กลุ่มอาเซียน เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม 

๖ - ระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๙.๑ – ๖ – 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๗ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
- ข้อมูลความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต 

๙.๑ – ๗ - 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๘ - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
- เฟสบุ๊คของงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๙.๑ – ๘ – 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 

๙ - งานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๙.๑ – ๙ – 01 แฟ้มองค์ประกอบที่ ๙ 


