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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สําหรับผลงานรอบ 
ปีการศึกษา 2558 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559) จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ตามเกณฑ์การประเมินของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) Council of 
University Presidents of Thailand (CUPT) แต่ละตัวบ่งช้ี นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งต้ัง นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระสําคัญของรายงานการประเมินตนเอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558 ฉบับน้ี  แบ่งออกเป็น  3 ส่วน  ส่วนที่  1 โครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile) ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี และส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง  

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเองของ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 ฉบับน้ี จะเป็นเอกสารสําคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตาม
มาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพ
ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีการศึกษา 2558 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนใน 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 12 หลักสูตร มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 4,867 คน  

อาจารย์ประจํา 64 คน คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจํานวน 35 คน  

งบประมาณในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 142,843,000 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
2,833,600 บาท และเงินรายได้ 140,009,400 บาท  
 
ตารางสรปุผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ที่ 1 สกอ. และตามเกณฑ์ AUN QA 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT  
ผลการประเมินทั้ง 17 ตัวบ่งชี ้พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 2.67  
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี ได้แก่  
ตัวบ่งช้ี C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา    ระดับ 2.00  
ตัวบ่งช้ี C.2 การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  ระดับ 1.72  
ตัวบ่งช้ี C.3 คณุภาพบัณฑิต        ระดับ 2.00  
ตัวบ่งช้ี C.4 ผลงานของผู้เรียน        ระดับ 3.00  
ตัวบ่งช้ี C.5 คณุสมบัติของอาจารย์       ระดับ 2.33  
ตัวบ่งช้ี C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย     ระดับ 2.25  
ตัวบ่งช้ี C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร       ระดับ 2.35  
ตัวบ่งช้ี C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย    ระดับ 2.50  
ตัวบ่งช้ี C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ    ระดับ 3.00  

ตัวบ่งช้ี C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ   ระดับ 2.00  
ตัวบ่งช้ี C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ    ระดับ 4.00  

ตัวบ่งช้ี C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา       ระดับ 2.00  
ตัวบ่งช้ี C.11 ข้อมูลป้อนกลบัจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      ระดับ 2.25  
ตัวบ่งช้ี C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ      ระดับ 5.00  
ตัวบ่งช้ี C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม     ระดับ 2.00  
ตัวบ่งช้ี S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     ระดับ 4.00  
ตัวบ่งช้ี S.2 Student Mobility - Inbound/outbound,  

     Part - time/full - time of international students    ระดับ 2.00  
ตัวบ่งช้ี S.3 Green University        ระดับ 2.00  
ตัวบ่งช้ี S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    ระดับ 4.00 
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จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา 
จุดเด่น 

1. มีกระบวนการรับนิสิตที่ชัดเจน โดยการนําข้อมูลที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ถึงอัตราการรับนิสิตเข้า
ศึกษาต่อในทุกหลักสูตร และนําผลดังกล่าวเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ 
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ 

2. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษาในทุกหลักสูตร และมี
กระบวนการให้คําแนะนําปรึกษาแก่นิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่
นิสิตศึกษาอยู่ในหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและแนะแนวทางการประกอบอาชีพ
ก่อนสําเร็จการศึกษาให้แก่นิสิตช้ันปีที่ 4 

3. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้ในสามสาขาวิชา ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้าน
รัฐศาสตร์ องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ และนําองค์ความรู้
ดังกล่าวมาให้บริการแก่ชุมชนภาคตะวันออกอย่างต่อเน่ือง และชุมชนสามารถนําองค์ความรู้ที่
ได้รับบริการไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนและชุมชนอ่ืน ๆ ได้อย่างย่ังยืน 

4. มีกระบวนการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
5. มีกระบวนการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
6. บุคลากรมีศักยภาพในการวิจัย และสามารถขอทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมขึ้น 
7. มีการบริหาร และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการที่ดี 

 
จุดที่ควรพฒันา 

1. การรวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายการดําเนินงาน และวางแผนเพ่ือ
พัฒนาผลการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 

2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพ่ือสร้างโอกาสในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจใน
การศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ เข้ามาศึกษาในหลักสูตร 

3. การจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล 
4. การบริหารจัดการแบบ Two Way Communication ระหว่างผู้บริหารคณะ ฯ กับบุคลากรของ

คณะฯ เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะ ฯ 
5. การหามาตรการในการเพ่ิมจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
6. การกําหนดนโยบายและกระบวนการในการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศที่ชัดเจน 
7. การกําหนดนโยบาย และแผนดําเนินการเพ่ือเข้าสู่การเป็นคณะ ฯ ภายใต้กรอบแนวคิด       

Green University ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
คํานยิามวิสัยทัศน์และขอบเขตการดาํเนนิการ 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน
เพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทนําในการเตรียมความพร้อมให้ ้กับทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ด้วยองค์ค์วามรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่สําคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) ศาสตร์์ทางทะเล (2) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับผู้้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
กับแรงงานและการทํางาน (5) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) 
(6) ศาสตร์์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของ
คติพจน์์ที่ว่า “การวิจัยนําการพัฒนา” (Research-led Development) ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุน
ภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนา
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเช่ือมโยง
และมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมั่นคงจากคํานิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา 
สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ ์ฉบับน้ี คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้าน
คุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมท้ังสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของ
มหาวิทยาลยั 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมท้ังแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  
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ส่วนท่ี 1 โครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile) 
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โครงร่างองค์กร 
Organizational Profile (OP) 

 
ลักษณะสําคญัขององค์การ คณะรฐัศาสตร์และนติิศาสตร ์

 
P.1 ลักษณะองค์การ 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
1. หลักสูตรและบริการท่ีสําคัญ 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 12 หลักสูตร ดังน้ี 

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
1.ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตรได้แก่  
1.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนแบบภาคปกติ  

และภาคพิเศษ 
1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

มีการจัดการเรียนการสอนแบบภาคปกติ  
และภาคพิเศษ 

1.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

มีการจัดการเรียนการสอนแบบภาคพิเศษ 
วันธรรมดา และวันเสาร์ - อาทิตย์ 

1.4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนแบบภาคปกติ  
และภาคพิเศษ 

1.5 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ศึกษาเป็นปริญญาตรีใบที่สอง มีการจัด 
การเรียนการสอนเฉพาะแบบวันเสาร์ - อาทิตย์ 

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร ได้แก่  
2.1 หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต มีการจัดการเรียนการสอนแบบภาคปกติ 
2.2 หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง 

มีการจัดการเรียนการสอนแบบภาคพิเศษเฉพาะ 
วันเสาร์ - อาทิตย์ 

2.3 หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมอืงและ 
การบริหารจัดการ 

มีการจัดการเรียนการสอนแบบภาคปกติวันธรรมดา
และภาคพิเศษเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ 

2.4 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

การจัดการเรียนการสอนแบบภาคพิเศษเฉพาะ 
วันเสาร์ - อาทิตย์ 

2.5 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนแบบภาคพิเศษเฉพาะ 
วันเสาร์ - อาทิตย์ มีสองสาขาคือ สาขากฎหมาย
อาญา และสาขากฎหมายมหาชน 
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หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
3.หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่  
3.1 หลักสูตรรฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 

การจัดการเรียนการสอนแบบภาคพิเศษเฉพาะ 
วันเสาร์ - อาทิตย์ 

3.2 หลักสูตรรฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมอืงและ 
การบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนการสอนแบบภาคพิเศษเฉพาะ 
วันเสาร์ - อาทิตย์ 

 

 งานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีผลงานวิจัยทางด้านการเมืองการปกครอง  
การบริหาร และกฎหมาย โดยเน้นพ้ืนที่ศึกษาในภูมิภาคตะวันออก 

 งานบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีผลงานการให้บริการวิชาการ
ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และกฎหมาย โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนในภูมิภาค
ตะวันออก 

 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการบูรณาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในทุกมิติของงานวิจัยและงานบริการวิชาการอย่างชัดเจน 
 

2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ สมรรถนะหลัก 
วิสัยทัศน์ (Vision) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นขุมปัญญาด้านการเมือง การปกครอง  

การบริหาร กฎหมายแห่งภาคตะวันออก 
พันธกิจ (Mission)  สร้างบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ คุณธรรม ออกไปสร้าง

ประโยชน์แก่สังคม 
 ผลิตงานวิชาการให้มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติงานสาธารณะ 
 บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  

โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 สืบทอด ประยุกต์วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง การบริหาร 

กฎหมายไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
จุดประสงค์ (Purpose)  ทุกหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มาตรฐานเป็น 

ที่ยอมรับตามมาตรฐานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ 

 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานสากล 
 สร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินให้กับคณะด้วยงานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
 บริหารจัดการองค์การให้มีความคล่องตัวสูง 
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ค่านิยม (Value)  จิตอาสา  
สมรรถนะหลัก  
(Core Competency) 

 เรียนรู้ ปรับตัว พัฒนา 

 
3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีบุคลากรรวม 93 คน เป็นสายผู้สอน 64 คน นักวิจัย 1 คน และ 
สายสนับสนุน 28 คน รายละเอียด ดังน้ี 
 

จํานวนบุคลากร รวม วุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ 
ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1. สายวิชาการ 64 - - 29 35 52 9 3 - 
2. สายปฏิบัติการ ฯ 28 5 14 9 - - - - - 
3. นักวิจัย 1 - - - 1  - - -

รวม 93 5 14 38 36 52 9 3 - 
 

หมายเหตุ : นับจํานวนอัตรากําลังทั้งหมดทั่วทั้งองค์การนับถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 
 
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามภาควิชาและตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ภาควิชา คุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ 

ป.โท ป.เอก รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

รัฐศาสตร์ 5 14 19 2 2 - 4 
รัฐประศาสนศาสตร์ 6 17 23 6 1 - 7 
นิติศาสตร์ 18 4 22 1 - - 1 

รวม 29 35 64 9 3 - 12 
 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาํแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา 
 

คุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ 

ตํ่ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ รวม 

5 14 9 1 29 - 1 - 1 
 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พบว่ามีทั้งประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
และประเด็นที่เป็นจุดอ่อนซึ่งควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ดังน้ี 

จุดแข็ง  
1. มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนได้สัดส่วนเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ 

และการให้บริการนิสิต 
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2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความสามารถหลากหลาย ทํางานศักยภาพและมีสมรรถนะใน 
การทํางานโดยเน้นเป้าหมาย (Goal Orientation) 
 

ประเด็นที่จะต้องดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาด้านบุคลากรของคณะ ฯ  
1. บุคลากรไม่มีทักษะในการทํางานเป็นหมู่คณะ (Team Work) 
2. มีจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการจํานวนน้อย 
3. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาเอกจํานวนมาก 
4. จํานวนอาจารย์ประจํายังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิต  
5. การผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ประจํายังมีจํานวนน้อย 

 

4. สินทรัพย ์สถาบันมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีสําคัญ 
 
อาคารสถานที่ ความพร้อมด้านห้องเรียน คณะฯ มีห้องที่รองรับการจัดการเรียนการสอนจํานวน  

6 ห้อง ส่วนอ่ืนๆ จะใช้บริการจากห้องเรียนของส่วนกลางและส่วนงานอ่ืนที่ขอใช้
บริการโดยผ่านการเช่าห้องเรียน มีห้องสํานักงานปัจจุบัน (ช่ัวคราว) ต้ังอยู่ ณ ช้ัน 6 
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 สามารถรองรับนิสิตได้พอเพียงและความจําเป็น 

ในระดับหน่ึง 
ทั้งน้ี คาดว่า ในปีงบประมาณ 2560 คณะ ฯ จะสามารถเข้าใช้บริการอาคารที่ทํา
การใหม่ ซึ่งมีห้องเรียนขนาด 40 - 200 ที่ น่ัง จํานวน 13 ห้องเรียน ห้องสมุด 
จํานวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการศาลจําลอง 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 ห้อง ห้องเอนกประสงค์สําหรับนิสิตจํานวน 1 ห้อง ห้องพักอาจารย์
จํานวน 22 ห้อง ห้องประชุมย่อย 1 ห้อง ห้องพักผ่อนสําหรับบุคลากร 1 ห้อง และ
ห้องสํานักงาน 4 ห้อง  

เทคโนโลยี คณะ ฯ มีการเพ่ิมจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ิมเติมจากบริการ
ของมหาวิทยาลัยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีการสื่อสารในองค์การเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว
และโต้ตอบกลับแบบทันท่วงทีซึ่งกันและกัน และลดการใช้กระดาษ 

อุปกรณ์ อุปกรณ์ ที่ ส นับสนุนการเรียนการสอนที่ มี ในทุ กห้องเรียน  ประกอบด้วย 
คอมพิวเตอร์ครบชุดที่เช่ือมต่อกับโปรเจคเตอร์ จอฉายโปรเจคเตอร์ กระดาน 

ไวท์บอร์ด เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสอนของอาจารย์ และโต๊ะ เก้าอ้ี สําหรับ 

น่ังเรียน 
 

5. กฎระเบียบข้อบังคบั 
คณะ ฯ ดําเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมท้ังระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมีคณะกรรมการประจําคณะกํากับดูแลให้เป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าว 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ  หน้า 6 
  

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
 

6. โครงสร้างองค์การ ระบบธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์เชิงการรายงานระหว่างผู้นํา
ระดับสูง และองค์กร 
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โครงสร้างการบริหารจัดการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลยับูรพา 

ประธานหลกัสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

หวัหนา้ภาควชิารัฐศาสตร์ 

หวัหนา้ภาควชิารัฐประศาสนศาสตร์

หวัหนา้ภาควชิานิติศาสตร์

คณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

คณะกรรมการประจาํคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

สภามหาวทิยาลัยบูรพา 

หมายเหตุ 

(1) การกํากับ ติดตาม  และการบังคับ
บัญชาให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 
และพนัธกิจ จะทาํแบบบนลงล่าง    
(Top Down Approach) 
(2) การรายงานผลการดาํเนินงาน  
จะดาํเนินการจากล่างข้ึนบน  
(Bottom Up)  
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P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 

ก. สภาพด้านการแข่งขนั 
 ด้วยช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยบูรพา ทําให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีข้อได้เปรียบในฐานะ
เป็นคณะ ฯ ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ในภาคตะวันออก ผนวกกับสถานภาพของคณะ ฯ ที่มี
หลักสูตรให้เลือกศึกษาถึงสามสาขาวิชาและมีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่สูงมากนักหากเทียบกับ
มหาวิทยาลัยเอกชน ส่งผลให้แต่ละปีมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นจํานวนสูงมาก แต่
อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีคู่แข่งขันที่เป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานครซึ่งมาจัดการศึกษานอกที่ต้ังในภาคตะวันออก และมีมหาวิทยาลัย
ศรีปทุมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษามีจํานวนลดลงอย่างต่อเน่ือง 
 
1. ลําดับในการแข่งขัน  
 เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ที่มีช่ือสียงเป็นอันดับหน่ึงในภาค
ตะวันออก ส่งผลให้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เป็นคณะ ฯ ที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ในลําดับต้นของภาคตะวันออก  
 
2. การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อสามารถเข้าใช้อาคารที่ทําการใหม่ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จะสามารถดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชนได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน ประกอบกับคณาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการที่มีจํานวนมากข้ึน จะทําให้สามารถเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานทางด้านคุณวุฒิคณาจารย์ 
และสร้างผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น ดังเช่น การเป็นเจ้าภาพการประชุม
รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ทําให้เป็นที่รู้จักในแวดวง
วิชาการด้วยกันมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน เมื่อคณาจารย์มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ และมีตําแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และย่อมมีผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีทางวิชาการของคณะ ฯ ซึ่งผลดังกล่าวย่อมเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ  หน้า 9 
  

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 
บริบทเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญด้านหลักสูตรและบริการ  
การปฏิบัติการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากร 
 

ความท้าทาย 
1. ความท้าทายด้านพันธกิจ (Teaching, Research, Service) 
 1.1 ด้านการเรียนการสอน 

 การสร้างลักษณะเฉพาะของหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพ
เทียบเท่าสถาบันการศึกษาช้ันนําอ่ืน ๆ 

 1.2 ด้านวิจัยและการบริการวิชาการ 
 การเพ่ิมผลงานวิจัย/ งานตีพิมพ์ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที ่
2. ความท้าทายด้านปฏิบัติการ 
 2.1 การเพ่ิมเงินรายได้และลดรายจ่ายของคณะ ฯ/ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงิน
ของคณะ ฯ (ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้านต่าง ๆ)/ การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินของ 
คณะ ฯ 
 2.2 ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
3. ความท้าทายด้านบุคลากร 
 3.1 คณาจารย์ 

 การจูงใจให้อาจารย์ที่มีศักยภาพ/ คุณภาพสูงเลือกมาทํางานที่คณะ ฯ 

 ขาดอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาหลัก เช่น นิติศาสตร์ 
3.2 สายสนับสนุน 

 การสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถทํางานอย่างสร้างสรรค์และ 
มีนวัตกรรม กล้าคิด กล้าทําในสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลาเพ่ือทดแทนบุคลากร 
ที่ถูกจํากัดจํานวนตามโครงสร้างส่วนงานขนาดต่าง ๆ 

4. ความท้าทายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 4.1 คณาจารย์ 

 การปลูกฝังให้คณาจารย์ทําวิจัยที่อยู่บนพ้ืนฐานต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  
ไม่บิดเบือนผลงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือสมยอมกับหน่วยงานผู้ว่าจ้าง/ให้ทุน 
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ความได้เปรยีบเชิงกลยุทธ์ 
1. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านพันธกิจ 

 การศึกษา การเรียนรู้ที่ยึดโยงกับพ้ืนที่ เช่น ค่ายอาสา ค่ายอนุรักษ์ Field Trip 
Work Shop ในชุมชน 

 เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหน่ึงในภาคตะวันออกที่ได้รับความนิยมในการเลือก
เรียนเป็นอันดับหน่ึงในภูมิภาค และเป็นอันดับแปดของประเทศ 

2. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ 
 องค์การมีขนาดไม่ใหญ่นัก โครงสร้างการบริหารไม่สลับซับซ้อน มีความคล่องตัว

สูง โดยเฉพาะความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในหลักสูตร 

 มีกิจกรรมกับคู่ความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง 
3. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากร 
 3.1 คณาจารย์ 

 คณาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นส่วนใหญ่ ทําให้มีศักยภาพใน 
การทํางานด้านวิชาการสูงมาก 

3.2 สายสนับสนุน 
 เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท มีความทุ่มเทให้องค์กร

สูง ใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาการทํางานในส่วนของตนได้อย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถทํางานร่วมกันได้ดี 

3.3. ระบบปรับปรุงผลการดําเนินการ 
ด้านแผน 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีการปรับปรุงกระบวนการวางแผน โดยให้บุคลากรทุกส่วน 
มีส่วนร่วมมากขึ้นในทุกกระบวนการ เช่น การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
กิจกรรม กําหนดผู้รับผิดชอบให้มีสัดส่วนงานอย่างยุติธรรม การจัดสรรงบประมาณ 
บุคลากรอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับ
หลักสูตร และกําหนดให้มีปฏิทินการดําเนินงาน ภายใต้การกํากับและติดตามรายงานผล
อย่างสมํ่าเสมอ 

 
ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยนําหลัก PDCA มาใช้สนับสนุน
ให้สร้างผลงานเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ มีการมอบหมายงานจากการสังเคราะห์แผน
ยุทธศาสตร์ ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาให้ได้ภาระงานที่เหมาะสม บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายเพ่ือให้เกิดผลงานเชิงคุณภาพ สามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ได้ 
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ด้านระบบฐานข้อมูล 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้สามารถนํา

ฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ มาเช่ือมโยง ให้สามารถเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูล
สามารถนํามาใช้ในการรวบรวมผลงานของบุคลากร และอ่ืน ๆ ผู้บริหารสามารถนํามาใช้
ประกอบการตัดสินใจได้ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ดําเนินการด้านประกันคุณภาพผ่านการกํากับดูแลของผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านมาการปฏิบัติงานและการมีความเข้าใจในระบบ 
จะมีจํากัดเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพทางการศึกษาเท่าน้ัน คณะ ฯ จึงพยายาม
ถ่ายทอดความสําคัญให้เกิดความตระหนักและลงมือดําเนินการในระดับหลักสูตร โดย
พยายามสร้างลักษณะนิสัยการมีส่วนร่วมเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย ในรูปของคณะทํางาน อีกทั้งคณะ ฯ ได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ใน
งานประกันคุณภาพทางการศึกษาในอีกทางหน่ึงด้วย 
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ส่วนท่ี 2  

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา 2558 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 
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ตารางเก็บข้อมูลการรับเขา้ของนสิิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  

(ภาคปกติ) 

ที่ หลักสูตร 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวน
ที่

ประกาศ
รับ 
(2) 

จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
เข้า

ศึกษา 
(3) 

จํานวนที่
ลง 

ทะเบียน 
(4) 

ร้อยละ 
(4/2) 

 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวน
ที่

ประกาศ
รับ 
(2) 

จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
เข้า

ศึกษา 
(3) 

จํานวน
ที่ลง 

ทะเบียน 
(4) 

ร้อยละ 
(4/2) 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวน
ที่

ประกาศ
รับ 
(2) 

จํานวน
ผู้มี
สิทธิ์
เข้า

ศึกษา 
(3) 

จํานวน
ที่ลง 

ทะเบียน 
(4) 

ร้อย
ละ 

(4/2) 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวน
ที่

ประกาศ
รับ 
(2) 

จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
เข้า

ศึกษา 
(3) 

จํานวน
ที่ลง 

ทะเบียน 
(4) 

ร้อยละ 
(4/2) 

1 รัฐศาสตรบัณฑิต 230 150 201 145 96.67 335 150 201 127 84.67 358 150 176 121 80.67 467 150 170 118 78.67 
2 รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต (สาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป) 

100 50 76 57 114.00 154 50 72 57 114.00 153 50 49 39 78.00 210 50 69 59 118.00 

3 รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา 
การปกครอง
ท้องถิ่น)* 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 นิติศาสตรบัณฑิต 99 100 84 55 55.00 164 100 98 68 68.00 142 100 57 36 36.00 212 100 89 71 71.00 
5 นิติศาสตรบัณฑิต  

(ภาคบัณฑิต) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ข้อมลูย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
* เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิม คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยเริ่มใช้ชื่อสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ตั้งแต่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
เป็นต้นไป 
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 - ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
* เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิม คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยเริ่มใช้ชื่อสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ตั้งแต่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 

ที่ หลักสูตร 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวนที่
ประกาศ

รับ 
(2) 

จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
เข้า

ศึกษา 
(3) 

จํานวน
ที่ลง 

ทะเบียน 
(4) 

ร้อยละ 
(4/2) 

 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวนที่
ประกาศ

รับ 
(2) 

จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
เข้า

ศึกษา 
(3) 

จํานวน
ที่ลง 

ทะเบียน 
(4) 

ร้อยละ 
(4/2) 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวนที่
ประกาศ

รับ 
(2) 

จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
เข้า

ศึกษา 
(3) 

จํานวน
ที่ลง 

ทะเบียน 
(4) 

ร้อยละ 
(4/2) 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวน
ที่

ประกาศ
รับ 
(2) 

จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
เข้า

ศึกษา 
(3) 

จํานวน
ที่ลง 

ทะเบียน 
(4) 

ร้อยละ 
(4/2) 

1 รัฐศาสตรบัณฑิต 373 150 366 309 206.00 358 150 336 279 186.00 338 150 292 236 157.33 850 150 198 169 112.67 
2 รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต (สาขาวิชา 
การบริหารทั่วไป) 

769 240 431 329 137.08 750 
 

240 499 404 168.33 716 240 512 424 176.67 369 50 81 65 130.00 

3 รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น)* 
เรียนวันธรรมดา 

562 100 485 478 478.00 389 100 284 260 260.00 344 100 266 234 
 

234.00 279 100 126 102 96.00 

4 รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น)* 
เรียนวันเสาร-์อาทิตย์ 

73 50 51 478 
(รวมกับ 
4 ปี) 

 255 50 182 179 358.00 85 50 80 80 160.00 114 50 82 78 156.00 

5 นิติศาสตรบัณฑิต 431 100 309 237 237.00 350 100 327 263 263.00 348 100 272 242 242.00 289 100 132 115 115.00 
6 นิติศาสตรบัณฑิต  

(ภาคบัณฑิต) 
46 80 42 32 40.00 43 80 33 30 37.50 23 80 20 17 21.25 42 80 37 34 42.50 

(ภาคพิเศษ) 
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 ตารางเก็บข้อมูลการรับเขา้ของนสิิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ที่ หลักสูตร ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวนที่
ประกาศ

รับ 
(2) 

จํานวน
ผู้มีสิทธิ์
เข้า

ศึกษา 
(3) 

จํานวนที่
ลง 

ทะเบียน 
(4) 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวนที่
ประกาศรับ 

(2) 

จํานวนผู้
มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 
(3) 

จํานวนที่
ลง 

ทะเบียน 
(4) 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวนที่
ประกาศ

รับ 
(2) 

จํานวนผู้
มีสิทธิ์
เข้า

ศึกษา 
(3) 

จํานวนที่
ลง 

ทะเบียน 
(4) 

จํานวน
ผู้สมัคร 

(1) 

จํานวนที่
ประกาศ

รับ 
(2) 

จํานวนผู้
มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 
(3) 

จํานวนที่
ลง 

ทะเบียน 
(4) 

1 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 100 100 100 98 80 100 80 75 50 60 50 43 40 60 40 38 
2 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
การเมืองและการบริหาร
จัดการ 

- 50 56 48 - 50 29 25 - 25/50 3/31 3/20 - 25/50 
(เทอม 1) 
25/50 

(เทอม 2) 

3/2 
(เทอม 1) 

2/- 
(เทอม 2) 

3/- 
(เทอม 1) 

2/- 
(เทอม 2) 

3 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม 

N/A N/A 59 47 N/A N/A 59 54 N/A N/A 53 43 N/A N/A 43 42 

4 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อความมั่นคง 

73 73 73 51 11 11 11 11 24 24 24 21 35 35 35 28 

5 นิติศาสตรมหาบัณฑิต N/A 120 119 115 N/A 60 43 43 25 60 24 22 - - - - 
6 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
การเมืองและการบริหาร
จัดการ 

- 20 20 17 - 20 16 13 - 20 10 9 - 20  
(เทอม 1) 

20 
(เทอม 2) 

8 
(เทอม 1) 

3 
(เทอม 2) 

7 
(เทอม 1) 

 3 
(เทอม 2) 

7 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์ 
เพื่อความมั่นคง 

15 15 13 13 - - - - 9 9 9 9 - - - - 
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ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษา 

ระดับ 
คะแนน 

2555 2556 2557 
จํานวน
รับ/จบ 

อัตรา 
การสําเร็จ
การศึกษา 

(%) 

จํานวน
รับ/จบ 

อัตรา 
การสําเร็จ
การศึกษา 

(%) 

จํานวน
รับ/จบ 

อัตรา 
การสําเร็จ
การศึกษา 

(%) 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  12  หลักสูตร 

ระดับปริญญาตร ี

1.  หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต 461/339 73.54     2 
2.  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

727/565 77.71     3 

3.  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

478/279 58.36     2 

4.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 288/202 70.14     2 
5.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
(ภาคบัณฑิต) 

33/16 48.48     2 

ระดับบณัฑิตศึกษา 

1.  หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต 100/100 100.00 80/80 100.00   2 
2.  หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมอืง 
และการบริหารจัดการ 

48/24 50.00 24/24 100.00   2 

3.  หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
และสังคม 

47/36 76.59     2 

4.  หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ความมั่นคง 

51/44 80.00 11/5 45.45   2 

5.  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 115/47 40.86 43/0    2 
6.  หลักสูตรรฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมอืง 
และการบริหารจัดการ 

17/2 11.76     2 

7.  หลักสูตรรฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือความม่ันคง 

13/1 7.69     2 

ระดับคะแนนหลักสูตร       2.08 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ชื่อหลักสูตร ระดับคะแนน 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  12  หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  
1.  หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต 2 
2.  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 3 
3.  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 
4.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2 
5.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 2 
ระดับบณัฑิตศึกษา  
1.  หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต 2 
2.  หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต  
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 

2 

3.  หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2 
4.  หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง 2 
5.  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 2 
6.  หลักสูตรรฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 

2 

7.  หลักสูตรรฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือความม่ันคง 2 
ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร 2.08 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
 จากผลการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรประจําปีการศึกษา 2558 ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลดิบ 
อย่างเป็นระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ตลอดจนขาดการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

ปีการศึกษา 2558 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนรวมจํานวน 
12 หลักสูตร ผลการวิเคราะห์การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 
ปรากฏผล ดังน้ี 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประกอบด้วยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ข้อมูลระยะเวลา  
4 ปี ย้อนหลัง กล่าวคือ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 - 2558 พบว่าจํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่ดําเนินการ
ผ่านกระบวนการรับในระบบโควตาภาคตะวันออก ระบบรับตรงทั่วประเทศ และระบบแอดมิชช่ันส์ เรียง
ตามข้อมูล ดังน้ี 

1.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีจํานวนผู้สมัครมากกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ แต่จํานวน
นิสิตที่ยืนยันลงทะเบียนเรียนมีจํานวนน้อยกว่าที่กําหนดไว้ตามจํานวนรับ จํานวนสูง
ที่สุดคือ ในปีการศึกษา 2555 คิดเป็นร้อยละ 96.67 จํานวนตํ่าที่สุดคือในปีการศึกษา 
2558 คิดเป็นเพียงร้อยละ 78.6 ในแง่ของการแก้ไข คือ  
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ปีการศึกษา 2559 ล่าสุด คณะ ฯ มีการปรับเพ่ิมยอดจํานวนรับในระบบ 
แอดมิชช่ันส์ให้เพ่ิมจํานวนมากขึ้น เน่ืองจากพบว่ามีอัตราการสละสิทธ์ิใน 
รอบดังกล่าวค่อนข้างมาก 

1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จํานวนผู้สมัคร
มากกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ แต่จํานวนนิสิตที่ยืนยันลงทะเบียนเรียนมีจํานวนมากกว่า
ที่กําหนดไว้ตามจํานวนรับ ยกเว้นในปีการศึกษา 2557 ที่จํานวนรับคิดเป็นร้อยละ 
78 ส่วนจํานวนสูงที่สุดคือ ในปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 118 จํานวนใน 
ปีการศึกษา 2555, 2556 คิดเป็นร้อยละ 114 และทําให้ปีการศึกษา 2559 ล่าสุด  
คณะ ฯ มีการปรับเพ่ิมยอดจํานวนรับในระบบแอดมิชช่ันส์ให้เพ่ิมจํานวนมากข้ึน  
แต่ไม่มากเท่ากับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เน่ืองจากพบว่ากระบวนการรับในระบบ 
โควตาภาคตะวันออก ระบบรับตรงทั่วประเทศ ได้รับนิสิตจํานวนค่อนข้างเสถียร 

1.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีจํานวนผู้สมัครมากกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ แต่จํานวน
นิสิตที่ยืนยันลงทะเบียนเรียนมีจํานวนน้อยกว่าที่กําหนดไว้ตามจํานวนรับ จํานวนสูง
ที่สุดคือในปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 71 จํานวนตํ่าที่สุดคือ ในปีการศึกษา 
2557 คิดเป็นเพียงร้อยละ 36 ในแง่ของการแก้ไขคือปีการศึกษา 2559 ล่าสุด  
คณะ ฯ มีการปรับเพ่ิมยอดจํานวนรับในระบบแอดมิชช่ันส์ให้เพ่ิมจํานวนมากข้ึน 
เน่ืองจากพบว่ามีอัตราการสละสิทธ์ิในรอบดังกล่าวค่อนข้างมาก 

1.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ไม่มีการรับนิสิต
ในระบบภาคปกติ 

2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประกอบด้วย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ข้อมูลระยะเวลา 4 ปี ย้อนหลัง กล่าวคือ 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2555 - 2558 พบว่าจํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่ดําเนินการผ่านกระบวนการรับใน
ระบบโควตาภาคตะวันออก ระบบรับตรงทั่วประเทศ มีจํานวนน้อยมาก นิสิตส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการ 
รับตรงที่ดําเนินการโดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์โดยตรงมีทั้งกระบวนการสอบคัดเลือกโดยตรง และ
กระบวนการย่ืนคะแนน GAT และ GPAX ปรากฏข้อมูลว่าจํานวนผู้สมัครมีจํานวนมากทุกปีในทุกหลักสูตร 
และคณะ ฯ ได้พิจารณารับมากกว่าจํานวนที่ปรากฏไว้ตามนโยบายการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียนในพ้ืนที่และภูมิภาคตะวันออก ประเด็นการปรับปรุงกระบวนการรับคือ คณะ ฯ และหลักสูตรจะ
พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1 - 4 เพ่ือวิเคราะห์ว่าจุดด้อยของนิสิตโดยภาพรวม
เป็นอย่างไร เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการรับ อาทิ การเพ่ิมการวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้เพ่ิมคุณภาพของนิสิตแรกเข้า (input)  
ให้เหมาะสมกับองค์ความรู้เฉพาะของแต่ละสาขาวิชา 

ส่วนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรสําหรับปริญญาตรีใบที่สอง) ข้อมูล
ระยะเวลา 4 ปี ย้อนหลัง พบว่าจํานวนผู้สมัครและผู้ยืนยันลงทะเบียนเป็นนิสิต มีจํานวนและอัตราน้อย
มาก อยู่ที่อัตราไม่เกินร้อยละ 40 ภาควิชานิติศาสตร์พยายามปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น และใช้กลยุทธ์การเชิญคณาจารย์ผู้มีช่ือเสียงในด้านกฎหมายเพื่อสั่งสมช่ือเสียงให้นิสิตรุ่นพ่ีบอก
ต่อกับรุ่นน้อง โดยจํานวนผู้เรียนยังอยู่ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นไม่มากนัก 
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3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง ข้อมูลระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี พบว่าเริ่มมีแนวโน้มประสบปัญหาผู้เรียนระดับ
บัณฑิตศึกษามีจํานวนลดลง ดังเช่น หลักสูตรอ่ืน ๆ ในคณะอ่ืน ๆ  

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง ชะลอการรับนิสิตใหม่ช่ัวคราวเพ่ือดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่และเร่งกระบวนการผลักดันให้นิสิตเดิมดําเนินการการทําวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ให้สําเร็จ 
และเป็นการดําเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ดุษฎีนิพนธ์  
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.2 การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชนใ์นการประกอบวิชาชีพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉล่ียคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

หรือ 
คณะทําการประเมินระยะเวลาการได้งานทําหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิตของคณะ และ

ประเมินระดับการดําเนินงานจากเกณฑ์ 1 – 7 ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีจบ 

ระดับ 
คะแนน 

2555 2556 2557 
ร้อยละ
การมี
งานทํา 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ

ร้อยละ
การมี
งานทํา 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ

ร้อยละ
การมี
งานทํา 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 12 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(ภาคบัณฑิต) 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
71.43 

 
60.95 

 
70.69 
69.07 

- 

 
3.20 

 
5.63 

 
7.17 
39.18 

- 

 
72.46 

 
50.94 

 
64.71 
56.03 
78.57 

 
5.22 

 
6.60 

 
11.44 
36.88 
28.57 

 
2.33 

 
2.33 

 
2.33 
2.33 
1.67 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองฯ 
2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการฯความม่ันคง 
3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม 
4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
5. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
66.67 

 
- 
 

82.76 
 

76.92 
75.81 

 
3.70 

 
- 
 

3.45 
 

2.80 
8.06 

 
1.67 

 
1 
 

1.67 
 

1.67 
1.67 
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ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีจบ 

ระดับ 
คะแนน 

2555 2556 2557 
ร้อยละ
การมี
งานทํา 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ

ร้อยละ
การมี
งานทํา 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ

ร้อยละ
การมี
งานทํา 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองฯ 
2. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการฯความม่ันคง 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
1 
 
1 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร (คณะฯ) 1 1 1.67 1.67 2.50 2.50 1.72 

 
ผลการดําเนนิงาน  : 

สรุปผลการดําเนินงานการได้งานทําของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในภาพรวมคณะได้คะแนน 1.72 คะแนน เมื่อแยกเป็นปีการศึกษา พบว่า 

1. ปีการศึกษา 2555 คณะได้คะแนนที่ 1 คะแนน เน่ืองจากกองแผนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับภาพรวมของคณะเท่าน้ัน 
จึงทําให้ไม่มีข้อมูลในส่วนของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร  

2. ปีการศึกษา 2556 คณะได้คะแนนท่ี 1.67 คะแนน เน่ืองจากกองแผนงาน มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในระดับหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตรเท่าน้ัน แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑิต) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

3. ปีการศึกษา 2557 คณะได้คะแนนท่ี 2.50 คะแนน ซึ่งในปีดังกล่าวคณะได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเองทุกหลักสูตร แต่ยังไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลนิสิตใน 3 หลักสูตรได้ คือ หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง และหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้ง  
2 หลักสูตร  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 
 จากผลการดําเนินงานดังกล่าวสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือนําไปเป็นประโยชน์สําหรับคณะ 
และหลักสูตรดังต่อไปน้ี 
 1. จากค่าร้อยละของการมีงานทําและการศึกษาต่อของบัณฑิตในรอบ 1 ปี พบว่า อยู่ในระดับที่ไม่
สูงมากนัก เน่ืองจาก 

1.1 บัณฑิตที่จบจากคณะส่วนใหญ่ยังมีความเช่ือที่ว่าถ้าจบทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
หรือทางนิติศาสตร์ แล้วจะต้องสอบรับราชการจากกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม เท่าน้ัน ดังน้ัน ยังมีบัณฑิตอีกจํานวนค่อนข้างมากที่ยังรอประกาศรับสมัครเพ่ือสอบราชการ      

1.2 ในปัจจุบันพบว่าบัณฑิตที่จบจากสายสังคมศาสตร์มีมากขึ้น และสามารถทํางานได้หลากหลาย
ตําแหน่ง แต่อัตราของตําแหน่งงานมีจํากัดหรือมีน้อยกว่าบัณฑิตที่จบแต่ละปี ดังน้ัน จึงมีการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานมากขึ้น  
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 2. จากประเด็นดังกล่าวคณะได้ดําเนินการแก้ไข สนับสนุน หรือมีมาตรการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
บัณฑิตได้มีงานทําและการศึกษาต่อมากขึ้น ดังน้ี 
 2.1 การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้นิสิตช้ันปีที่ 4 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตในการสู่
ตลาดแรงงาน ซึ่งมีกิจกรรม เช่น การแนะแนวจากศิษย์เก่าเพ่ือทํางาน การแนะแนวหลักสูตรที่สูงกว่าเพ่ือ
ศึกษาต่อ เป็นต้น 
 2.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตช้ันปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการนัดพบแรงงานกับมหาวิทยาลัย หรือ
จากหน่วยงานภายนอกที่จัดกิจกรรมดังกล่าว 
 2.3 การจัดโครงการต่าง ๆ ให้นิสิตช้ันปีที่ 4 เพ่ือติดอาวุธในการไปแข่งขันในตลาดแรงงาน เช่น 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมเพ่ือเตรียมสอบเนติบัณฑิต 
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร เป็นต้น   
 2.4 การจัดโครงการนําอาจารย์ในหลักสูตรพบผู้ประกอบการ เพ่ือพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน 
กับผู้ประกอบการในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการมากย่ิงขึ้น 
 2.5 บางหลักสูตรจัดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ตรงในการทํางาน  
ทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
 2.6 ในระดับบัณฑิตศึกษามีการส่งเสริมให้ศิษย์เก่าที่มาศึกษาต่อ มาเรียนรู้การทํางานโดยรับ 
เป็นนิสิตช่วยงานในคณะ และมีการช่วยเหลือ เช่น การได้รับทุนการศึกษา หรือการได้รับทุนงานวิจัย  
เป็นต้น  
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.3  คุณภาพบัณฑติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉล่ียคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

2 =  
24 
12 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีจบ 

ระดับ
คะแนน 

 

2555 2556 2557 
ร้อยละ 

บัณฑิตท่ี 

ได้รับการ 

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ 

ประเมิน 

บัณฑิต 

ร้อยละ 

บัณฑิตท่ี 

ได้รับการ 

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ 

ประเมิน 

บัณฑิต 

ร้อยละ 

บัณฑิตท่ี 

ได้รับการ 

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ 

ประเมิน 

บัณฑิต 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  12  หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
    (ภาคบัณฑิต) 

   
31.76 
33.41 

 
20.37 

 
34.72 

 

 
4.00 
4.03 

 
4.28 

 
4.05 

 
35.83 
32.00 

 
27.85 

 
29.11 

- 

 
4.00 
4.01 

 
4.09 

 
4.00 

- 
 

 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาเศรษฐกิจศาสตร์การเมือง 
   และการบริหารจัดการ 
3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม  
   และสังคม 

   
37.08 
55.56 

 
 
 

50.00 

 
4.20 
4.22 

 
 
 

4.38 
 

 
42.00 
53.33 

 
 
 

56.52 
 

 
4.13 
4.00 

 
 
 

4.21 
 

 
2 
2 
 
 
 
2 
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ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีจบ 

ระดับ
คะแนน 

 

2555 2556 2557 
ร้อยละ 

บัณฑิตท่ี 

ได้รับการ 

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ 

ประเมิน 

บัณฑิต 

ร้อยละ 

บัณฑิตท่ี 

ได้รับการ 

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ 

ประเมิน 

บัณฑิต 

ร้อยละ 

บัณฑิตท่ี 

ได้รับการ 

ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ 

ประเมิน 

บัณฑิต 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  12  หลักสูตร 
4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 
    เพ่ือความมั่นคง 
5.  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

  52.38 
 
 

62.5 

4.01 
 
 

4.13 

 
 
 

42.31 

 
 
 

4.03 

2 
 
 
2 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
   และการบริหารจัดการ 
2. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง 

   
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

100 
 

 
- 
 
 

3.76 
 

 
2 
 
 
2 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร      2 
 
ผลการดําเนนิงาน  : 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้นําคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attributes) 
ซึ่งนํามาจากผลการจัดการศึกษาของหลักสูตร (Program Outcome) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcome) และเสียงสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มาวิเคราะห์และ
กําหนดเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คือ “มีจิตอาสา เรียนรู้ 
ปรับตัว พัฒนา” 

ทั้งน้ี ปีการศึกษา 2558 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดย
แต่ละหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ผู้ประกอบการ อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาวิชา
น้ัน มาให้ข้อมูลสะท้อนกลับและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และนําข้อมูลเหล่าน้ัน
มากําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)  

กระบวนการดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า คณะ ฯ ได้กํากับและติดตามให้ทุกหลักสูตรดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาที่สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง อีกทั้ง คณะ ฯ 
ได้กํากับและติดตามผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการผ่านคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ โดยมอบหมายให้
หลักสูตรกําหนดวิธีการประเมินผลคุณลักษณะของบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเอง 
และนําผลการประเมินมาใช้วิเคราะห์ว่าคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ 
ยกตัวอย่าง หลักสูตรบริหารทั่วไปได้จัดโครงการหลักสูตรฯ พบผู้ประกอบการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับ
ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิต พบว่าบัณฑิตมีจุดเด่นในเรื่องของการเอาใจใส่
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความอุตสาหะในการทํางาน
และไม่เก่ียงงาน แต่ยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนาในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน หรือหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
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และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยได้เชิญผู้มีส่วนได้เสีย
มาให้ข้อมูลสะท้อนกลับเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิต พบว่าบัณฑิตจากหลักสูตร ฯ มีลักษณะเด่น คือ ใฝ่รู้สู้งาน 
แต่ก็มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของความแม่นยําในการนํากฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับที่
ต้องใช้องค์ความรู้ช้ันสูงทางกฎหมาย ซึ่งคณะ ฯ จะกํากับและติดตามให้หลักสูตร นําข้อมูลสะท้อนกลับ
เหล่าน้ีไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

คณะ ฯ ได้นําข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยบูรพามารายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ และรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ แต่ยังไม่มีการนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และดําเนินการเทียบกับเป้าหมาย
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.4 ผลงานของผู้เรียน  
เกณฑ์การประเมิน   

ค่าเฉล่ียคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะ 

 

 
ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรยีนและผู้สาํเรจ็การศึกษา 

นิสิต/ผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบุ) 

อาจารย์/ผู้ทาํ
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร ่

นายรวิพล  
ล้ีมิ่งสวัสดิ์ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  จาก เกมส์ สู่ กีฬา: จากมุมมองของ
นัก เศรษฐศาสตร์การเมื องการ
นํ าเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
15 ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 4 – 6 
พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 

นายฤชานนท์  
เมืองนก 

รัฐศาสตรบัณฑิต  การเมืองเรื่อ งการปลดแอกกับ  
Big Other ว่าด้วย ภาระของ 
นักปฏิวัติในโลกหลังการเมือง 
การนําเสนอผลงานวิชาการใน 
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
15 ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 4 – 6 
พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 

นายปรีดา นงเยาว์ 
นายอภิสิทธิ์  
นาอุ่นเรือน  
นางสาวสุพิชญ์  
ยาย้อย และ
นางสาวทิพย์วิมล 
นํ้าหอม 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ตระกูล “จิราธิวัฒน์” กับเสรีนิยม
สมัยใหม่ และตัวแสดงทางการเมือง 
การนําเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
15 ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 4 – 6 
พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 

นายธนพงษ์  
โสดานา 
นางสาววราภรณ์ 
แก่นศิร ิและ
นางสาวณัฐธดิา 
จันทรงัษ ี

รัฐศาสตรบัณฑิต  ตระกูล “รัตนรักษ์” กับเสรีนิยม
ใหม่และตัวแสดงทางการเมืองการ
นํ าเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
15 ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 4 – 6 
พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 
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นิสิต/ผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบุ) 

อาจารย์/ผู้ทาํ
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร ่

นางสาววีณา  
อุไรพรรณ 
นางสาวณัชชา  
ขันมะลิ  
นายพีรพล ทองดี 
และ นายอรรถพล 
ขาวพรม 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ตระกูล “เจียรวนนท์” กับเสรีนิยม
สมัยใหม่และตัวแสดงทางการเมือง 
การนําเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
15 ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 4 – 6 
พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558 

นายศิริโรจน์  
ธนิกกุล 
นางสาวธนวรรณ 
เที่ยงพิมล 

รัฐศาสตรบัณฑิต  โค รงก ารแลก เป ล่ี ยน ระห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยบู รพากับ  Institut 
Permerintahan Dalam Negeri 
(IPDN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่  
21 – 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2559 

นายฤชานนท์  
เมืองนก 

รัฐศาสตรบัณฑิต  จาก  “พระเครื่อ ง” สู่  “สิน ค้า” 
กรณีศึกษาหลวงปู่ ทิม วัดละหารไร่ 
ว่าด้วย การถอดรหัสความคิดแบบ
จิ ต วิ เค ร าะห์  (Psychoanalysis) 
ข อ งฌ้ า ค ส์  ล า ก็ อ ง  (Jacques 
Lacan) การนําเสนอผลงานวิชาการ
ใ น ก า ร เส ว น า ท า ง วิ ช า ก า ร 
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง ครั้งที่ 5 ณ อาคาร
หอประชุมธํารงบัวศรีมหาวิทยาลัย
บูรพา 

วันที่ 16 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 

นายรวิพล 
ล้ีมิ่งสวัสดิ์ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  มนุษย์ (ภาย) ในโลกของเทคโนโลยี 
การนําเสนอผลงานวิชาการในการ
เสวนาทางวิชาการเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง 
ครั้งที่ 5 ณ อาคารหอประชุมธํารง
บัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่ 16 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 

นายพีรพล  ทองดี รัฐศาสตรบัณฑิต  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส ในความเป็น
พ ระ  ส งฆ์ ใน พุ ท ธศ าสน า  กั บ
บทบาทของการเป็นกลไกทาง
อุดมการณ์ ของรัฐ การนํ าเสนอ
ผลงานวิชาการในการเสวนาทาง
วิชาการ เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการจัดการปกครอง ครั้งที่ 5  
ณ  อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่ 16 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 
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นิสิต/ผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบุ) 

อาจารย์/ผู้ทาํ
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร ่

นายจักรพล  
ผลลออ 

รัฐศาสตรบัณฑิต  ความขัดแย้ งทางชนชั้นที่ เลือน
ห าย ไป : ว่ าด้ ว ย ค ว าม ขั ด แ ย้ ง
ทางการ เมืองไทยจาก พ.ศ. 2549
ถึง พ.ศ. 2559 การนําเสนอผลงาน
วิชาการในการเสวนาทางวิชาการ 
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง ครั้งที่ 5 ณ อาคาร
ห อ ป ร ะ ชุ ม ธํ า ร ง  บั ว ศ รี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่ 16 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 

นางสาวศิตา  
ธูปเทียนทอง  
นายชัยณรงค์ 
กวาวหนึง่ และ
นางสาวลูอิซ่า 
เอือรเ์ทล 

รัฐศาสตรบัณฑิต  เ พ ศ ส ภ า พ ใ น แ บ บ เ รี ย น  : 
กรณีศึกษาแบบเรียนของนักเรียน
ในระดับ ประถมศึกษา การนําเสนอ
ผลงานวิชาการในการเสวนาทาง
วิชาการ เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการจัดการปกครอง ครั้งที่ 5  
ณ  อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่ 16 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 

นางสาวภัทรสุดา 
สนสี 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิา 
การบริหารทั่วไป 

 โค รงก ารแลก เป ล่ี ยน ระห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยบู รพากับ  Institut 
Permerintahan Dalam Negeri 
(IPDN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่  
21 – 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2559 

นายณภัทร 
วิโรจนวัฒนกุล 
นางสาวรุจพิร 
สว่างภพ 
นางสาวธนาภรณ์ 
ไชยสัตย ์
นายวรงกรณ์  
ไวพ่อค้า 
นางสาววัลยา 
ชนะสงคราม 
นางสาวพลอย
ไพลิน มีอยู ่
นายนรภัทร  
ธราธรรัตนกุุล 
นางสาวภัทรสุดา 
สนสี 
 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิา 
การบริหารทั่วไป 

 โครงการฝึกประสบการณ์ใน 
ต่างแดน ณ ประเทศเวียดนาม  

วันที่ 24 - 27 
พฤษภาคม  
พ.ศ. 2559 
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นิสิต/ผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบุ) 

อาจารย์/ผู้ทาํ
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร ่

นายพันธวัช  
เล้ารัตนานุรกัษ ์
นางสาวธันชนก 
ภิรมย์แทน 
นายวัฒนชัย  
รุ่งไพสิฐ 
นายเจนภพ  
โรจนเรอืงรอง 
นายชาญณรงค์ 
สุบิน 
นางสาวจิรนันท ์
ทองสุข 
นางสาวช่อผกา  
อัศดร 
นายเตวิช  
สุทธิประเสรฐิ 
นายวัชรินทร์ แซ่ลี 
นางสาวสุวนันท ์
เบ้าวิน 
นางสาวนงลักษณ์ 
อิ่มเอี่ยม 
นางสาวฉัตรทรกิา 
สําอางค์อินทร์  

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิา 
การปกครองท้องถิ่น 

 โครงการฝึกประสบการณ์ใน 
ต่างแดน ณ ประเทศเวียดนาม  

วันที่ 24 - 27 
พฤษภาคม  
พ.ศ. 2559 

นางสาวเพชรรัตน์  
ทองสาริ  
นางสาวเบญจมาศ  
สุขสีดา และ 
นายธนธร มุสิกลุ 

นิติศาสตรบัณฑิต  ทีมตัวแทนนิสิต ได้รับรางวัลรอง
ชนะ เลิ ศ  รอบ คัด เลือกป ระจํ า
สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 
ในการเข้ าร่วมการแข่ งขันตอบ
ปัญหากฎหมายท่ัวประเทศเน่ืองใน
วันรพีประจําปี พ.ศ. 2558  
รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค (ภาค 2) 
ระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมเทา -
ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา  

วันที่ 9 กันยายน 
พ.ศ. 2558 

นางสาวณัฐธยาน์ 
เกิดพูล 
นางสาวพรวิภา 
วิริยะศาสตร ์
นางสาวสินิทนันท์ 
อินเกิด 

นิติศาสตรบัณฑิต  เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายนักกฎหมาย
วิถีไทยวิถีธรรม ครั้งที่ 3 ณ เขื่อน
ขุนด่านปราการชล จ .นครนายก 
โดยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับชมรม
พุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

วันที่ 3 – 5 
กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 
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นิสิต/ผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบุ) 

อาจารย์/ผู้ทาํ
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร ่

นายจิรเมธ  
ปาละวงศ์ และ 
นางสาวศิริพร  
ชินผา 
นายธนวัฒน์ 
ภูวพัฒนชาต ิ

นิติศาสตรบัณฑิต 
(ศิษย์เก่า) 

 สอบผ่านเป็นเนติบัณฑิตไทยได้ลําดับท่ี 
14  ส มั ย ท่ี  68  จ ากสํ านั ก ศึ ก ษ า
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ประกาศผลเมื่อวันที่ 
8 มิถุนายน  
พ.ศ. 2559 

นางสาวพลอยกนก 
กล่ินหวล 

นิติศาสตรบัณฑิต  ได้ รั บ รางวั ล ชน ะ เลิ ศ จ ากก าร
ประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ ง ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้
โ ค ร ง ก า ร  “BURAPHA DRUGS 
WAR PROJECT ครั้งที่ 2” จัดโดย
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา ณ  ลานศูนย์
กิจกรรมนิสิต 2 มหาวิทยาลัยบูรพา 
ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อดุมศึกษา (สกอ.) 

วันที่ 25 และ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 

นายสุรณงค์ 
แจ่มจํารัส 

รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการ
บริหารงานยุตธิรรม
และสังคม 

 ความคาดหวังความต้องการของ
ผู้ต้องขั งต่อการดําเนินงานของ
เรือนจํากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตีพิมพ์ในวารสารการเมือง  
การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 8  
ฉบับที่ 2 

 

MR.AHMAD 
RIZKA ZIADI 

รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรเพื่อความ
มั่นคง 

 The Implementation of   
E - Government (Smart City 
Program) to Achieve an Effective 
Public Service (Case Studies on 
QLUE) and CROP in Management 
Unit of Jakarta Smart City) / 
International Conference on Ethics 
of Business, Economics, and Social 
Science (16 – 17 September 2016, 
Conference Hall, Economic 
Faculty, Yogyakarta State 
University)  

 

MR. BAYU RIZKY 
ADITYA  

รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรเพื่อความ

 Strategic Management Process 
to Achieve Surabaya Green City 
Master Plan /International 
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นิสิต/ผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบุ) 

อาจารย์/ผู้ทาํ
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร ่

มั่นคง Conference on Accounting, 
Management, Economics and 
Social Science (ICAMESS) 
(30 April 2016, Jakarta, 
Indonesia, Universitas Negeri 
Singaperbangsa Karawang)  

นางสาวเสาวรส 
หุ่นด ี

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้ อ งกั น แ ล ะป ร าบ ป ร าม ก า ร
ค้ าป ระ เวณี  ตีพิ มพ์ ใน วารสาร 
Veridian E-Journal /Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิ ลป ะ  ปี ที่  8  ฉ บั บ ที่  2  เดื อ น 
พฤษภ าคม  - สิ งห าคม  2 558  
(TCI 2) 

 

นาวาโท สามารถ 
อาลอ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มาตรการทางกฎหมายในการ
แก้ปัญหาการหลีกเล่ียงการเข้ารับ
ราชการทหารกองประจําการและ 
การหนีราชการทหาร ตีพิมพ์ ใน
วารสาร Veridian E-Journal/ 
Silpakorn University ฉ บั บ
ภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 8  
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 
2558 (TCI 2) 

 

นางสาว
สุพรรณกิาร์  
กิ่งทอง 
 
 

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทารุณกรรมสัตว์ กรณี ศึกษา
การค้าสุนั ขข้ ามชาติ  ตีพิ มพ์ ใน
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 (TCI 1) 

 

นายณัฐพงษ ์
ศรีศาลา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  ปัญหาทางกฎหมายการดําเนินการ
ทางวินัยในสถาบันอุดมศึกษาตาม 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2557 
ตีพิมพ์ในวารสารการเมือง  
การบริหารและกฎหมาย ปีที่  7 
ฉบับที่  3 (กันยายน  – ธันวาคม 
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นิสิต/ผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบุ) 

อาจารย์/ผู้ทาํ
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร ่

2558) 
นางสาวธนิตา  
เทพจติร 

รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ 

 ก า รขู ด รี ด แ ร ง ง าน ต่ า งด้ า ว  : 
กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี / 
นํ าเสนอผลงานวิชาการในการ
เสวนาทางวิชาการ เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง 
ครั้งที่ 5 ณ อาคารหอประชุมธํารง
บัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่ 16 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2559 

นายธีรชา  สุขรุง่ รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ 

 การเคล่ือนไหวทางสังคมของนิสิต
นั ก ศึ กษ า  ก รณี ศึ กษ าก ลุ่ ม ลู ก
ชาวบ้ าน  มหาวิทยาลัยบู รพ า/ 
นํ าเสนอผลงานวิชาการในการ
เสวนาทางวิชาการ เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง 
ครั้งที่ 5 ณ อาคารหอประชุมธํารง
บัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่ 16 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2559 

นายกัมปนาท 
เบ็ญจนาว ี

รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ 

 เศรษฐศาสตร์การเมืองของการ
เป ล่ียน ผ่าน สู่ฟุ ตบอลอาชีพ ใน
ประเทศไทย การนําเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรม 
แอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 4 – 6 
พฤศจิกายน  
พ.ศ.  2558 

นายกัมปนาท 
เบ็ญจนาวี  

รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ 

 Review Article: บทความปริทัศน์ 
วัฏจั กรค ล่ืนยาวทางเศรษฐกิ จ 
การเมืองกับบทวิเคราะห์การเกิดขึ้น
ของสงคราม บทความวิชาการใน
วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง
บูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2559 หน้า 159 - 176 

 

นางสุจิตรา 
สามัคคีธรรม 

รัฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ 

 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการ
จัดการป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาค 
ตะวันออก:จากการผูกขาดโดยรัฐ  
สู่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการจัดการป่าชุมชน 

วันที่ 16 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2559 

นางสาวสิตางศ์ 
เจริญวงศ์ 

รัฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา

 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยทุน
นิยมสัญญะ: บทวิพากษ์แนวคิดหลัง 

วันที่ 16 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2559 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ  หน้า 35 
  

นิสิต/ผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบุ) 

อาจารย์/ผู้ทาํ
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร ่

เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ 

สมัยใหม่ของ ฌอง โบดริยารด์ / 
นํ าเสนอผลงานวิชาการในการ
เสวนาทางวิชาการ เศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการปกครอง 
ครั้งที่ 5 ณ อาคารหอประชุมธํารง
บัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพา 

นายอัศวิน  
แก้วพิทกัษ ์

รัฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์กรเมือง
และการบริหารจัดการ 

 เศรษฐศาสตร์การเมืองของการ
กําหนดนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ณ  อาคารหอประชุมธํารงบัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่ 16 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2559 

นายธุวพล  
ทองอินทราช 

รัฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ 

 อ่าน  1984 แล้วรื้อถอน  ท้าทาย 
ก า ร เมื อ ง ไท ย ใน เ ชิ ง ป รั ช ญ า 
บ ท ค ว าม วิ ช า ก า ร ใน ว า ร ส า ร
เศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ 4  
ฉบั บที่  1 มกราคม  - มิ ถุ น ายน 
2559 หน้า 1 - 24 

 

นายธุวพล  
ทองอินทราช 

รัฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ 

 บทวิ เคราะห์ วรรณกรรม  1984 
บ ท ค ว าม วิ ช า ก า ร ใน ว า ร ส า ร
เศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ 3  
ฉบับที่  2 กรกฎาคม  - ธันวาคม 
2558 หน้า 57 - 84 

 

นางสาวณัชชานุช 
พิชิตธนารตัน ์

รัฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ 

 แนวคิดวิเคราะห์โครงสร้างอํานาจ
ท้องถิ่นในประเทศไทย 
ในวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง 
ปี ที่  3 ฉ บั บ ที่  2 ก รก ฎ าค ม  - 
ธันวาคม 2558 หน้า 1-30 

 

ว่าที่รอ้ยตรีชูวงษ ์
อุบาลี 

รัฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์
เพื่อความมั่นคง 

 พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทัศน์ทางยุทธศาสตร์ 
ในสังคมไทย: ศึกษาผ่านการตีความ 
ตัวบทสามก๊ก ตีพิมพ์ ในวารสาร
การเมืองการปกครอง ปีที่ 6  
ฉบับที่  1 ประจําเดือนกันยายน 
2558 – กุมภาพันธ์ 2559  

 

พันเอกบรรจง   
ไชยลังกา 

รัฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์
เพื่อความมั่นคง 

 นโยบายการปรับดุลในเอเชียของ 
อเมริกา ค.ศ. 2012 – 2015 :  
ผลกระทบต่อการฝึกคอบบร้าโกลด์
ในประเทศไทย ตีพิมพ์ในวารสาร
รัฎฐาภิรักษ์ ปีที่ 58 ฉบับที่ 3  
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นิสิต/ผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบุ) 

อาจารย์/ผู้ทาํ
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร ่ วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร ่

เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 
พันเอกโสภณ   
ศิริงาม 

รัฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์
เพื่อความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐไทยในยุค
ผ่อนคลายความตึงเครียด ตีพิมพ์ใน
วารสารรัฎฐาภิรักษ์ ปีที่ 58 ฉบับที่ 
1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559 

 

นางสาวสิริพัฒน์ 
ลาภจิตร 

รัฐศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์
เพื่อความมั่นคง 

 การพัฒนาความมั่นคงของชาวนา
ไทยในเขตอีสานใต้ของประเทศไทย 
ตีพิมพ์ในวารสารการเมือง  
การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 9 
ฉ บั บ ที่  2  เดื อ น พ ฤษ ภ าคม  – 
สิงหาคม 2560 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมค่าน้ําหนักของผลงาน 
ท่ีเผยแพร่ของผู้เรียน และผู้สําเร็จ

การศึกษา 

ระดับ 
คะแนน 

 
2555 2556 2557 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  12  หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 

   
11 
2 
 
1 
4 
- 

 
3 
3 
 
3 
3 
3 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง 
5.  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

   
- 
4 
 
1 
2 
 
4 

 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
2. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง 

   
6 
 
4 

 
3 
 
3 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร    3 

 
ผลการดําเนนิงาน  : 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มอบหมายให้หลักสูตรดําเนินการวิเคราะห์และค้นหาอัตลักษณ์
รวมท้ังเอกลักษณ์ของหลักสูตร และนํามากําหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของนิสิต โดยคํานึงถึง
คุณลักษณะของนิสิต 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ และนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจําแนกได้ ดังน้ี 

 1. นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เน่ืองด้วยนิสิตในสองสาขาวิชาน้ีจะ
ได้รับการศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ วิชาการวิจัยส่วนบุคคลทางรัฐศาสตร์ และวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาการวิจัยส่วนบุคคลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ส่งผลให้การ
กําหนดผลงานของนิสิตในสองสาขาวิชาน้ีจะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรี
ผลิตผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสนับสนุนให้นิสิตนําผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และ
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ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ไปนําเสนอในเวทีต่าง ๆ เช่น คณะ ฯ สนับสนุนให้นิสิตนําผลงานทางวิชาการไป
นําเสนอในงานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ  

 2. นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ เน่ืองจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ด้านกฎหมายและสามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ส่งผลให้สาขาวิชานิติศาสตร์ไม่มี
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านกฎหมายสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ดังน้ัน การกําหนดผลงานของนิสิต
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์จะมุ่งเน้นไปที่การคัดเลือกและส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ตอบปัญหาทางด้านกฎหมายในเวทีแข่งขันต่าง ๆ โดยคณะ ฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมทีม
และงบประมาณในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน 

 ทั้งน้ี สําหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา คณะ ฯ มีมาตรการสนับสนุนและส่งให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยการจัดสรรงบประมาณเป็น
ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวาสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูลของ สกอ. 
และคณะ ฯ จะสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับนิสิตที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิชาการของนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี 
และระดับปริญญาโท รวมทั้งรวบรวมผลงานการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการของนิสิต มาใช้วิเคราะห์การ
ดําเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายเพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลงานของนิสิตต่อไป 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลงานของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวนนิสิตที่ผลิตผลงานที่เป็น
วิทยานิพนธ์ในจํานวนน้อยหากเทียบกับการทําสารนิพนธ์ ส่งผลให้จํานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติมีจํานวนตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีคณะ ฯ คาดหวังไว้ อีกทั้งการส่งตัวแทน
นิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการมักจะเน้นไปที่การแข่งขันในประเทศ โดยไม่มีการส่งตัวแทนนิสิเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ คณะ ฯ จึงนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายท่ีคณะ ฯ คาดหวัง มากําหนดแนวทางให้หลักสูตรกระตุ้นและผลักดันให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ผลิตผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์และนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะ ฯ คาดหวัง และ
ผลักดันให้ภาควิชาสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมแข่งขันวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.5 คุณสมบัตขิองอาจารย ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

ค่าเฉล่ียคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน: 

ชื่อหลักสูตร 

จํานวน
อาจารย์ 
ผู้สอนใน 
หลักสูตร 
(FTEs) 

จํานวน 
ผศ. 

(FTEs) 

จํานวน 
รศ. 

(FTEs) 

จํานวน 
ศ. 

(FTEs) 

จํานวน
อาจารย์ 
ป.เอก 
(FTEs) 

ร้อยละ 
อาจารย์ 
ป.เอก 

ร้อยละ 
อาจารย์ท่ีมี 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ระดับ
คะแนน 

 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 12 หลักสูตร 
1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 

24.85 4.46 0.94 - 13.47 50 23.33 2 

2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

20.57 2.23 1.03 - 12.71 62.06 20.69 2 

3.รัฐศาสตรบัณฑิต 22.23 2.74 3.25  16.30 65.21 17.39 3 
4.นิติศาสตรบัณฑิต 19.40 - - - 2.85 14.70 - 2 
5.นิติศาสตรบัณฑิต  
(ภาคบัณฑิต) 

8.15  0.9  2.50 32 12.00 2 

6.นิติศาสตรมหาบัณฑิต 3.98 - - - 2.59 75 - 2 
7.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 3.17 1.37 0.51  3.17 100 36.36 3 
8.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
เพ่ือความมั่นคง 

2.68 1.69   2.68 100 44.44 2 

9.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม 

3.43 0.96 0.6  3.43 100 33.33 3 

10.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการ 

4.05 0.94 1.63  4.05 100 44.44 3 

11.รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการจัดการ 

2.58 0.72 0.62  2.58 100 55.55 2 

12.รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์และ
ความม่ันคง 
 

- - - - - - - 2 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร        2.33 
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ตารางแสดงอัตราการคงอยูข่องคณาจารย์ประจํา 
ปีการศึกษา จํานวน

อาจารย์
ทั้งหมดต้น 
ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ 
ลาออก/เกษียณ

ในระหว่าง 
ปีการศึกษา 

จํานวน
อาจารย์เข้า
ใหม่ระหว่าง 
ปีการศึกษา 

จํานวน
อาจารย์ 
ทั้งปลาย 

ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2556 68 16 7 59  
2557 67 4 8 71  
2558 66 3 17 80  

 
ผลการดําเนนิงาน  : 
 อาจารย์ผู้สอนมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร อัตราการคงอยู่ของคณาจารย์
ประจําปลายปี 2556 กับต้นปี 2557 มีการจ้างใหม่ต้นปีงบประมาณ และปลายปี 2557 กับต้นปี 2558  
มีการเลิกจ้างผู้ทรงคุณวุฒิบางอัตรา  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 
 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยคณะกรรมการ
บริหารงานหลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการจัดตารางสอน และคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และนําเสนอในท่ีประชุมภาควิชาที่หลักสูตรน้ันสังกัด อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจํา  
มีจํานวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร มีการพัฒนาอาจารย์ทางด้านการทําผลงาน
ทางวิชาการ และการศึกษาต่ออย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านงบประมาณ และให้โอกาสในการวางแผนการพัฒนา
ศักยภาพให้สูงขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉล่ียคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ =  
27 
12 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร 
ร้อยละผลรวมค่าน้ําหนัก 

 ต่อจํานวนอาจารย์ 
ระดับ
คะแนน 

 2556 2557 2558 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  12  หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต) 

 
- 
- 
 

0.40 
 

0.20 
0.60 

 
0.80 
0.40 

 
0.20 

 
- 

0.20 

 
0.60 
1.00 

 
1.00 

 
1.20 
0.40 

 
3 
2 
 
2 
 
2 
2 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง 
5. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 
0.60 

- 
 

1.33 
 

0.40 
 

1.67 

 
0.80 

- 
 

1.20 
 

0.40 
 

0.20 

 
1.20 
1.40 

 
1.40 

 
0.60 

 
1.67 

 
3 
2 
 
3 
 
2 
 
2 

ระดับปริญญาเอก 
11. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
12. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง 

 
- 
 

0.40 

 
- 
 

0.40 
 

 
1.40 

 
0.60 

 

 
2 
 
2 

 
ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร 0.47 0.39 1.04 2.25 
 
ผลการดําเนนิงาน  : 

 เน่ืองด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยบูรพา จึงน้อมรับนโยบายของมหาวิทยาลัยมาสู่การ
กําหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ โดยกระจายงบประมาณและทําแผนงานสนับสนุนการวิจัยและการ

= 2.25 
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ผลิตผลงานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ ทั้งน้ี คณะ ฯ กําหนดให้มีหน่วยส่งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการข้ึน เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
โดยดําเนินการผ่านกระบวนการ ดังน้ี 

1. แจ้งข้อมูลการจัดงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. แจ้งข้อมูลการรับบทความวิจัย/ บทความวิชาการ  
3. แจ้งข่าวแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
4. จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ  
5. สนับสนุนเงินรางวัลนักวิจัยที่ตีพิมพ์บทความวิจัย/ บทความวิชาการ  
6. กําหนดค่า KPI ที่ประเมินจากผลงานวิชาการ  
7. จัดทําระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย เพ่ือให้คําแนะนําและถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังนักวิจัยรุ่นใหม่ 
8. ถ่ายทอดและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัยที่ดี 
9. จัดโครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักวิจัย  
นอกจากนโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนแล้ว คณะ ฯ ยังให้ความสําคัญต่อการทํางานวิจัย

และผลิตผลงานทางวิชาการ โดยการกําหนดให้เป็นภาระงานของบุคลากรสายวิชาการนอกเหนือจากภาระ
งานสอน และกําหนดให้เป็นตัวบ่งช้ีหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจารย์ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

 จากการดําเนินการของคณะ ฯ ในการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ เมื่อคณะ ฯ ได้รวบรวมข้อมูลการผลิตงานวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการโดย
เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีที่ผ่านมา (Benchmarking) พบว่า จํานวนอาจารย์ที่ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกมีเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ประจําคณะ ฯ สองท่าน และนักวิจัยหน่ึงท่าน 
ได้รับทุนวิจัยจาก วช. และ สกว. ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 
(นักวิจัย) และอาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน อีกทั้งยังปรากฏว่าในปีงบประมาณ 2558 มีอาจารย์ประจํา
คณะ ฯ ของบประมาณสนับสนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอนจากคณะ ฯ 
เพ่ิมขึ้น และยังมีอาจารย์ที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
 กระบวนการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คณะได้มีแผนดําเนินการ และมีการจัดเก็บข้อมูล แล้วนํามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา และพบว่าผลการดําเนินงานของคณะ ฯ ในการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการและการวิจัยบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉล่ียคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ์การประเมิน 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
() 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

() 

ข้อท่ี 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ระดับ
คะแนน 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  12  หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 


  

 
2.50 
2.70 

 
2.27 

 
2.60 
2.50 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาเศรษฐกิจศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง 
5. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
2.30 
2.30 

 
2.40 

 
2.20 

 
2.00 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
2. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือความมั่นคง 

 
 
 
 

   
2.30 

 
2.10 

 
ผลการดําเนนิงาน  : 

สําหรับทุกหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีการกํากับติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ. ส่วนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่นซึ่งมี มคอ.1 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ต้องไปเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาทนายความและ 
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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เมื่อครบรอบกําหนดที่จะต้องรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรประจําปีการศึกษา 2558  
ซึ่งการประเมินในระดับหลักสูตรน้ัน ทุกหลักสูตรต้องดําเนินการให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 1 การกํากับ
มาตรฐานหลักสูตร โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผล
การดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กําหนดให้ทุกหลักสูตรจัดทําเอกสารแบบ มคอ.7 คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงกํากับติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ทุกหลักสูตรส่งรายงาน มคอ.7 นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และให้บันทึกในระบบออนไลน์ แล้วแจ้งกองบริการการศึกษา ภายใน 60 วัน 
หลังจากสิ้นปีการศึกษาตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

จากผลการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2557 มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร (โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) 5 หลักสูตร จากท้ังหมด 12 หลักสูตร เน่ืองจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2558 คณะ ฯ จึงได้มีการดําเนินการเพ่ิมจํานวนอาจารย์ประจําและ
พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ทั้งน้ี คณะ ฯ นําผลการประเมินการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558  
มาวิเคราะห์แล้วได้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังน้ี 

1. การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยเฉพาะคณะ ฯ จะย้ายไปใช้อาคารเรียนใหม่ในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2559 จึงเสนอแนะ
ให้มีการวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือทําให้การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดประสิทธิภาพ และเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น 

2. การกํากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและ
คณะ ฯ  

3. การวางแผนและบริหารภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.8 การบริหารและจดัการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที ่C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย/ กรรมการประจําคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้เกณฑ์ระดับการดําเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/ กรรมการประจาํคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 
 
ประเด็นการประเมิน  

ใช้การประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี  
1. กรรมการประจําคณะทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดใน พรบ.  
2. กรรมการประจําคณะกําหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะ  
3. กรรมการประจําคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
4. กรรมการประจําคณะติดตามผลการดําเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5. กรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
ผลการดําเนนิงาน   

1. กรรมการประจําคณะ ฯ ทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา  

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เป็นประจําทุกเดือน 
และดําเนินงานตามพันธกิจครบถ้วน โดยดําเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจําคณะ พ.ศ. 2556 โดยมีอํานาจหน้าที่ในการวางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา จัดระบบการบริหารงานภายในคณะโดยไม่ขัดข้องต่อข้อบังคับและ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาหลักสูตรของคณะเพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการและเพ่ือพิจารณา
เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาออกข้อบังคับและระเบียบตามท่ีสภามหาวิทยาลัยบูรพา
มอบหมาย ดําเนินการให้ได้มาซึ่งแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม พิจารณานําเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ จัดการวัดผล 
ประเมินผล และควบคุมกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่
คณบดี ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพาหรืออธิการบดีมอบหมายหรือมีข้อบังคับ/ ระเบียบ
กําหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เก่ียวกับกิจการของคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะ ได้รับการแต่งต้ัง
จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
  2. กรรมการประจําคณะ ฯ กําหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะฯ  

การปฏิบัติภาระหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ จะพิจารณาครอบคลุมเรื่อง 
ต่าง ๆ อาทิ การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ การปรับหลักสูตร  
การแต่งต้ังหรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ การพิจารณา 
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แผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น 
3. กรรมการประจําคณะ ฯ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้

อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะโดยทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณบดี เป็นประธาน
กรรมการ รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาไม่เกินห้าคน ผู้แทนคณาจารย์จํานวนสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 
จํานวนสามคน เป็นกรรมการ แต่งต้ังรองคณบดีคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งต้ังหัวหน้าสํานักงาน
คณบดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจําคณะ พ.ศ. 2556 

4. กรรมการประจําคณะ ฯ ติดตามผลการดําเนนิงานของคณะ ฯ ให้บรรลเุป้าหมาย 
 ในปี 2558 ผลการประเมินการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําอยู่ในระดับ 
ดีมาก  
 

การปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการประจําคณะ 
ตาราง ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ฯ 

การปฏิบัติหนา้ที ่ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. การปฏิบัติตามพันธกิจครบถ้วน 3.00 5.00 4.00 .63 ดีมาก 
2. การกําหนดยุทธศาสตร์ ทศิทาง 

นโยบายการบริหารคณะ 
2.00 4.00 3.58 .80 ดีมาก 

3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

3.00 5.00 4.00 .63 ดีมาก 

4. การติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะให้บรรลุเป้าหมาย 

2.67 4.83 3.91 .69 ดีมาก 

4.1 มกีารรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะทุกคร้ังที่มีการประชุม
คณะกรรมการคณะ 

3.00 5.00 4.00 .63 ดีมาก 

4.2 มกีารติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณทุกเดือน 

3.00 5.00 3.83 .75 ดีมาก 

4.3 เอาใจใส่ ระมัดระวัง การ
ดําเนินงานของคณะ 

2.00 4.00 3.67 .81 ดีมาก 

4.4 มคีวามซื่อสัตย์ สุจริต รักษา
ผลประโยชน์ขององค์การ 

2.00 5.00 4.00 1.09 ดีมาก 

4.5 การปฏิบัติตามกฎ กติกาใน
การบริหารงาน 

3.00 5.00 4.00 .63 ดีมาก 

4.6 การบริหารงานโปร่งใส และ
เปิดเผย 

2.00 5.00 4.00 1.09 ดีมาก 

รวม   3.87 .67 ดีมาก 
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 จากตาราง ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะในภาพรวมอยู่ในระดับ
ดีมาก เมื่อพิจารณารายหน้าที่ พบว่า อยู่ในระดับดีมากทั้งหมด โดยการปฏิบัติตามพันธกิจครบถ้วน และ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน (4.00) รองลงมาคือการติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย และการกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง นโยบายการบริหารคณะ ฯ 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.91 และ 3.58 ตามลําดับ 
 ในการติดตามผลการดําเนินงานของคณะให้บรรลุตามเป้าหมายในเรื่องของการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกเดือน การเอาใจใส่ ระมัดระวังการดําเนินงาน
ของคณะ ความซื่อสัตย์ สุจริตรักษาผลประโยชน์ขององค์การ การปฏิบัติตามกฎ กติกาในการบริหารงาน 
และการบริหารงานโปร่งใส และเปิดเผย อยู่ในระดับ ดีมาก ทุกประเด็น มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.67 - 4.00 

คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการอภิปรายในประเด็นพิจารณาต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เอาใจใส่ 
ระมัดระวัง (Duty of Care) โดยคํานึงถึงกฎ ระเบียบ หรือในแง่ของกฎหมาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่
หลากหลาย เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินงานที่เหมาะสม ส่วนด้านความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์
ขององค์กร (Duty of Loyalty) คณะกรรมการประจําคณะฯ ได้พิจารณารายงานการเงินคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งบางรายการหากมีข้อสงสัยจะให้คําแนะนําทันที 

นอกจากน้ีคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) ปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบข่ายภาระหน้าที่ตามท่ีระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 
2556 และโปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure) โดยคณะ ฯ ได้นํารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ บรรจุในเว็บไซต์ของคณะ ฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้ที่สนใจรับทราบ 

5. กรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใชห้ลักธรรมาภิบาล 
 ในปี 2558 ผลการประเมินการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการประจําคณะ 
ตาราง ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. หลักประสทิธิผล 1.33 4.00 3.50 1.06 ดีมาก 
2. หลักประสทิธิภาพ 1.50 4.00 3.58 1.02 ดีมาก 
3. หลักการตอบสนอง 1.00 4.00 3.17 1.17 ดี 
4. หลักภาระรบัผิดชอบ 2.00 4.00 3.50 .83 ดีมาก 
5. หลักความโปร่งใส 2.00 4.00 3.67 .81 ดีมาก 

6. หลักการมีสว่นร่วม 2.00 4.00 3.58 .80 ดีมาก 

7. หลักการกระจายอํานาจ 2.00 4.00 3.50 .84 ดีมาก 

8. หลักนิติธรรม 2.00 5.00 3.83 .98 ดีมาก 

9. หลักความเสมอภาค 2.00 5.00 3.83 .98 ดีมาก 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 2.00 5.00 3.83 .98 ดีมาก 

รวม   3.59 .92 ดีมาก 
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 จากตาราง การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก (3.59) เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินรายข้อของการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล พบว่า ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.17 - 3.83  
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ตัวบ่งชี้ที่ C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บรหิารสถาบัน/ ผูบ้ริหารคณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ใช้เกณฑ์ระดับการดําเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติ 

ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ ผูบ้ริหารคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปน้ี  
1. สมรรถนะคณบดี  
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร  
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งช้ีหลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับ ระดับสถาบัน  
4. การแสวงหารายได้  
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- การบริหารยุทธศาสตร์  
- การบริหารความเสี่ยง  
- ระบบสารสนเทศในการตัดสนใจเชิงบริหาร  
- การจัดการความรู้ในคณะ 

 

ผลการดําเนนิงาน   
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของคณบดี และดําเนินการ 

ให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

การปฏิบัติหนา้ที ่ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. สมรรถนะคณบดี 1.00 5.00 2.89 1.46 ดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารหลกัสูตร 1.00 5.00 3.63 1.04 ดีมาก 
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตาม

ตัวบ่งช้ีหลักในแผนยุทธศาสตร์
ระดับคณะ 

1.50 5.00 3.46 1.23 ดี 

4. การแสวงหารายได้ 1.00 5.00 3.19 1.34 ดี 
5. การบริหารงานและความ
รับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.00 5.00 3.10 1.35 ดี 

5.1 การบริหารยุทธศาสตร์ 1.00 5.00 3.21 1.32 ดี 

5.2 การบริหารความเสี่ยง 1.00 5.00 3.11 1.37 ดี 

5.3 ระบบสารสนเทศในการ
ตัดสินใจเชิงบริหาร 

1.00 5.00 
 

3.11 1.41 ดี 

5.4 การจัดการความรู้ในคณะ 1.00 5.00 3.00 1.45 ดี 

รวม   3.26 1.21 ดี 
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ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย = 3.26 เมื่อพิจารณา
การปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.63) อยู่ในระดับดีมาก รองลงมา 
คือ ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งช้ีหลักในแผนยุทธสาสตร์ระดับคณะ และการแสวงหารายได้ โดย
มีค่าเฉล่ีย 3.46 และ 3.19 ตามลําดับ  
 ในการบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภาพรวม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.10) โดยมีผลการประเมิน การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารความเส่ียง ระบบ
สารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร และ การจัดการความรู้ในคณะ อยู่ในระดับดีทั้งหมด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 3.00 - 3.21 
 จากผลการประเมิน พบว่า สมรรถนะของคณบดี มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด (2.89) ซึ่งมีประเด็นที่ทําการ
ประเมินในเรื่องของความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา และภาวะผู้นํา   
ซึ่งคณบดีจะต้องนํามาพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะของคณบดีในการบริหารงานต่อไป  

ผลการดําเนินงานการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี ผลการประเมินได้ระดับ 2 คะแนน 
เน่ืองจากปีการศึกษา 2557 ไม่มีผลการประเมนิการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีจึงไม่สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์
และปรียบเทียบ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงผลการปรับปรุงและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.9 ผลการบรหิารและจัดการของผู้บรหิารคณะ/ สถาบัน  
 
เกณฑ์การประเมิน   

ใช้เกณฑ์ระดับการดําเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ในการประเมินระดับการดําเนินการของแต่ละ
ประเด็นทั้ง 7 ข้อ ข้างต้น โดยประเมินผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กร และสรุปภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/ สถาบัน จากผล
ระดับการดําเนินงานของ 7 ข้อ โดยใช้วิธีการประเมินภาพรวม AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลระดับ
การดําเนินงานทั้ง 7 ข้อ 
 
ประเด็นการประเมิน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ/ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่าย เพ่ือพัฒนานิสิต/ อาจารย์/ บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน  

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน  

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง  

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน  

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ/ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 24 – 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีการระดมความคิดเห็นจากทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดย
มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลจากการพัฒนาประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม 
3. การพัฒนามาตรฐานการวัดระดับความสามารถ (BUU Standard) เพ่ือรับประกัน

ความสามารถของบัณฑิต 
4. การพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบรูพา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริหารวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนร่วมการรับผิดชอบต่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดโครงการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรวมถึงให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบัน โดยจัดโครงการระหว่าง วันพุธที่ 14 - วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม 
เทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2559 – 2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 - วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดา
ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ซึ่งประชาคมรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อันประกอบด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรทุกส่วนงานได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อทิศทางการดําเนินงาน
ของคณะ โดยร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 
ดังต่อไปน้ี 
 
วิสัยทัศน์  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นขุมปัญญาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร กฎหมายแห่ง 
ภาคตะวันออก 
 
พันธกิจ 

1. สร้างบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ คุณธรรม ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคม 
2. ผลิตงานวิชาการให้มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานสาธารณะ 
3. บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
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4. สืบทอด ประยุกต์วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง การบริหาร กฎหมายไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้งความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านรัฐศาสตร ์
รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร ์
1.1 เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แก่นิสิต 
เป้าประสงค ์ การผลิตนิสิตทีม่ีความรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้กับนิสิต 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ปี 2559  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ปี 2559 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาทักษะนิสิตตามกรอบ TQF 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นไปตามกรอบ TQF  
ของหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
การสร้างแหล่งค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลภาคตะวันออก 
 ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี 2559  
กลยุทธ์ที่ 5 งานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่มีองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาของสังคม 
 ตัวช้ีวัด จํานวนงานวิจัยของนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก ปี 2559   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและวิชาการการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค ์ 1. งานวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ (มีงานตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ) 
  2. งานวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัย 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ปี 2559  
 ตัวช้ีวัด ร้อยละผลงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในฐาน TCI ปี 2559  
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาสิ่งสนับสนุนเพ่ือสร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศ (งบประมาณ งานระบบสนับสนุนการวิจัย 
แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลสารสนเทศ) 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการวิจัยของคณะ ฯ ปี 2559  
 ตัวช้ีวัด ร้อยละของงบประมาณที่คณะจัดสรรเพ่ือสนับสนุนการวิจัยที่ถูกใช้ไป ปี 2559  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ศูนย์รวมด้านบรกิารทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ เป็นที่พ่ึงทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ แก่ชุมชน 
ภาคตะวันออก 
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กลยุทธ์ที่ 8 สํารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการจากหน่วยงานหรือชุมชน (Survey Need) 
 ตัวช้ีวัด จํานวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการ ปี 2559  
กลยุทธ์ที่ 9 ให้ความรู้ทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
 ตัวช้ีวัด จํานวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการบริการทางวิชาการ ปี 2559  
กลยุทธ์ที่ 10 กํากับติดตามผลการเรียนรู้และการพ่ึงพาตนเองของชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับบริการวิชาการ 
 ตัวช้ีวัด จํานวนชุมชนหรือองค์กรที่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ปี 2559  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์รวมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์  นิสิตและบุคลากรของคณะมีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ์ที่ 11 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมชน 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละนิสิตและบุคลากรที่เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช้ 
pre-test post-test ปี 2559  
กลยุทธ์ที่ 12 นําการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 ตัวช้ีวัด จํานวนหลักสูตรที่มีการนําศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ปี 2559  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะ 
เป้าประสงค์ 1. เป็นส่วนงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (นํา TQA มาเป็นหลัก
ในการพัฒนา) 
  2. เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและพ่ึงพิงตนเองทางด้านการเงิน 
  3. ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข “เก่ง ดี สุข” 
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและเรียนรู้ระบบการบริหารตามหลัก TQA 
 ตัวช้ีวัด จํานวนบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน TQA สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในคณะได้  
กลยุทธ์ที่ 14 การพัฒนารายได้จากการเรียนการสอน 
 ตัวช้ีวัด จํานวนหลักสูตรที่มีการบริหารจัดการจนเกิดความคุ้มทุนและคุ้มค่าของหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 15 การพัฒนารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่ภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 ตัวช้ีวัด จํานวนงบประมาณที่รับจาการบริการวิชาการแก่สังคม 
กลยุทธ์ที่  16 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
 ตัวช้ีวัด เป็นระดับความพึงพอใจของสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจของผลการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรท่ีได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ทํางานให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานให้ตรงกับสายวิชาชีพ
ของตน 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้ตรงกับสายวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่  18 สร้างกระบวนการส่งเสริมให้คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
และเป็นนักวิจัยมืออาชีพและเป็นครูระดับนานาชาติ 
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 ตัวช้ีวัด ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีตําแหน่งทางวิชาการ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
และเป็นนักวิจัยมืออาชีพและเป็นครูระดับนานาชาติ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ศูนย์รวมด้านการต่างประเทศ 
เป้าประสงค์  คณะ ฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 19 สํารวจมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพและมีความประสงค์ที่จะสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ 
 ตัวช้ีวัด จํานวนประเทศท่ีมีการสํารวจมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพและมีความ
ประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งช้ี จํานวนมหาวิทยาลัยที่จะ
ทําความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 20 แลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย และติดตามความสําเร็จ 
 ตัวช้ีวัด ร้อยละของการแลกเปล่ียนบุคลากรและนิสิตกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย และติดตาม
ความสําเร็จ ตัวบ่งช้ี ร้อยละของอาจารย์และนิสิตที่แลกเปลี่ยนและมีผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ
แลกเปลี่ยน 
 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการติดตามการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ โดยทุกส่วนงานต้อง
ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือกรอกข้อมูลในระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับและติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์เป็นประจํา โดยคณะกรรมการประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าสํานักงานคณบดี ร่วมกันติดตามและผลักดันการดําเนินงานให้สําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
 
2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานิสิต/ อาจารย์/ บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต  
และโอกาสในการแข่งขัน  
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงวิเคราะห์
สภาพการณ์ปัจจุบันเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์การเงิน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 โดยแผนกลยุทธ์การเงินของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประกอบด้วย  
      1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT) 
      2. ยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะ ฯ 
      3. เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การเงิน 
     4. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร 
      5. สัดส่วนงบประมาณ 

โดยมีกระบวนการดังต่อไปน้ี คณะ ฯ ดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรเพื่อ
ประกอบการขอเปิดหลักสูตร และใช้สําหรับการบริหารจัดการงบประมาณการจัดการเรียนการสอน โดย
การวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรน้ีคํานวณรายรับ รายจ่ายเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
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เก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการ
จ่ายเงิน พิจารณาประกอบกับแผนการรับนิสิต โดยได้นําผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรมาใช้
ประกอบการต้ังงบประมาณรับ และงบประมาณร่ายจ่ายประจําปี โดยมีการแบ่งสัดส่วนเพ่ือจัดสรร
งบประมาณไปยังหมวดเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเป็นไปตามการคํานวณต้นทุนการผลิตบัณฑิต 
และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คําสั่งที่ 0084/2558 
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วยรอง
คณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน มีหน้าที่วิเคราะห์และวางระบบบริหารความ
เสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ ฯ และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้ง
กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ เพ่ือดําเนินการแก้ไข/ ลด/ ป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น 
ทบทวนและประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมย่ิงขึ้น ทั้งน้ี คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการ
บริหารจัดการของคณะ ฯ ในปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปราณี พรรณวิเชียร ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และดําเนินการในการจัดทําระบุความเสี่ยง และจัดทํา
แผนบริหารความเส่ียง โดยได้มีการบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงเข้ากับการควบคุมภายใน โดยใช้
กลไกของระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือ โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าประสงค์
ตามพันธกิจหลักของคณะ ฯ โดยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง และมีการ
จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
3 ด้าน ดังน้ี 
      1. ความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย  
      2. ความเสี่ยงด้านการคัดลอกผลงานวิชาการของนิสิต 
      3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ 
  

เมื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของทั้ง 3 ด้านแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์มีการประชุมติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจําทุกไตรมาส รวมถึงมีการรายงาน
การควบคุมภายในการบริหารของคณะ ฯ ตามระบบติดตามการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ 
 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
คณะ ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี  

     1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ บริหารคณะ ฯ โดยมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบที่ เป็นมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี บริหารงานโดยดําเนินการตามที่แผนกําหนดและมีผลการปฏิบัติงานบรรลุ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมา รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบโดยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติการตามแผน
ต่อคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ทั้งน้ีผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมุ่งเน้นผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

     2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ บริหารคณะ ฯ ตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้คณะ ฯ 
สามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกําหนดนโยบาย 
ต่าง ๆ เช่น การใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานแทนการใช้กระดาษ หรือหากมีการใช้กระดาษต้อง 
ใช้ทั้งสองด้าน (Reuse) เป็นต้น   

     3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ บริหารคณะ ฯ โดยสามารถให้บริการเร่ือง 
ต่าง ๆ ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางหรือเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มีลิงค์ ถาม – 
ตอบ เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
และผู้ปกครองนิสิตหรือผู้มีส่วนได้เสีย 

     4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คือ บริหารคณะ ฯ โดยแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
อันตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะโดยกําหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชุนตามความต้องการในรูปแบบ 
ต่าง ๆ  

     5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ บริหารคณะ ฯ อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขัน้ตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
โดยจัดการประชุมในระดับคณะ ฯ การประชุมในระดับภาควิชา และการประชุมหัวหน้าส่วนงานทุกส่วน 
เพ่ือถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน รวมตลอดถึงการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือ
แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมที่อนุญาตให้บุคคลท่ัวไปได้เข้าถึงและ
สามารถตรวจสอบได้ 

     6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ บริหารคณะ ฯ โดยให้บุคลากรทุกระดับของ 
คณะ ฯ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดหาแนวทาง การแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบ เช่น การมีส่วนร่วมในการทําแผน
ยุทธศาสตร์ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

     7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ บริหารคณะ ฯ โดยคณบดี มอบอํานาจ
การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจต่าง ๆ ของคณะ ฯ ไปยังรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าสํานักงาน และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานมีกระบวนการ ขั้นตอน การตัดสินใจที่
เป็นระบบตามสายงานบังคับบัญชาที่เหมาะสม 
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     8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ บริหารคณะ ฯ โดยใช้อํานาจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งน้ี ผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ตาม พระราชบัญญัติ 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักในการดําเนินงาน 

     9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ บริหารคณะ ฯ โดยไม่มีการแบ่งแยกชาย หญงิ  
ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได้จากการรับนิสิตต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของบุคลากรและคณาจารย์ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น  

     10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ บริหารคณะ ฯ โดยการหาข้อตกลง
ทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหา
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้าน
ที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ  ซึ่งดําเนินการโดยการประชุมเพ่ือดําเนินการในเรื่องสําคัญต่าง ๆ เช่น การ
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี รวมถึงการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ฯ การประชุมภาควิชา การประชุมหัวหน้างาน หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ ด้วย   

     ทั้งน้ี เมื่อบริหารงานครบรอบ 1 ปี ได้มีการประเมินผลการบริหารงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เก่ียวข้อง ในเรื่องการประเมินการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของผูบ้ริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. หลักประสทิธิผล 1.00 5.00 3.01 1.45 ดี 
2. หลักประสทิธิภาพ 1.00 5.00 2.94 1.45 ดี 
3. หลักการตอบสนอง 1.00 5.00 3.00 1.45 ดี 
4. หลักภาระรบัผิดชอบ 1.00 5.00 3.15 1.54 ดี 
5. หลักความโปร่งใส 1.00 5.00 2.92 1.46 ดี 

6. หลักการมีสว่นร่วม 1.00 5.00 3.02 1.38 ดี 

7. หลักการกระจายอํานาจ 1.00 5.00 3.42 1.21 ดี 

8. หลักนิติธรรม 1.00 5.00 3.00 1.63 ดี 

9. หลักความเสมอภาค 1.00 5.00 3.26 1.59 ดี 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 1.00 5.00 3.21 1.47 ดี 

รวม   3.05 1.41 ดี 
 

ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.05) เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายข้อของ
การบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล พบว่า ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
2.92 – 3.42  (รายงานผลแยกส่วนตามแบบประเมินทั้งสาม) 
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5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง 
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนาํมาปรบัใช้ในการปฏิบัติงานจริง   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีคณะกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศ และกํากับติดตามการจัดการ
ความรู้ โดยกําหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ฯ 
รวมทั้งระบบกลไกการประเมินกระบวนการ และปรับปรุงพัฒนาบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
นอกจากน้ีมีการจัดการความรู้ในกระบวนการดําเนินงานโดยการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ โดยให้มีความครอบคลุมพันธกิจประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แก่นิสิตเพ่ือผลิตนิสิตที่มีความรู้ และความ
เป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับผู้เรียน  

ดังน้ัน การสร้างแหล่งค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลและมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ ดี และเผยแพร่ไปสู่ บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง จากการปฏิบัติและการศึกษาเรียนรู้ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประเด็น
ดังกล่าว จึงนํามาซึ่งการจัดการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ ฯ ในปี 2558 เรื่อง “การประยุกต์ใช้ Google 
drive สําหรับการเรียนการสอน” เน่ืองจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมาก ไม่
เว้นแต่ทางด้านการศึกษาก็เช่นกัน เทคโนโลยีมีบทบาทมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตมีความสะดวกใน
เรื่องการติดต่อสื่อสาร และแชร์เอกสารประกอบการสอน รวมถึงการส่งงานออนไลน์ จึงได้ขอเสนอวิธีการ
ประยุกต์ใช้ Google drive สําหรับการเรียนการสอน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้บริการแอพของ 
google สําหรับสถานศึกษา โดยใช้ว่า go buu เน่ืองจากมี พ้ืนที่ ไม่จํากัด สามารถเข้าได้ที่ เว็บไซต์ 
http://go.buu.ac.th/ ป้อน ช่ือผู้ ใช้ เป็น อี เมลในรูปแบบ  username@go.buu.ac.th แล้วตามด้วย
รหัสผ่าน โดยใช้รหัสผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยบูรพา เช่น นิสิต > 59215572@go.buu.ac.th อาจารย์และ
บุคลากร > suttatip@go.buu.ac.th โดยมีขั้นตอนดังเอกสารแนบ 

 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนนิงานแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยการอาศัย
ฐานข้อมูลอัตรากําลังปัจจุบันและความต้องการอัตรากําลังในอนาคตมากําหนดเป็นแผนระยะ 5 ปี โดยแผน
ดังกล่าวประกอบด้วยการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และการพัฒนาฝึกอบรม
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในอนาคต ทั้งน้ี คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะเป็นผู้คอย
กํากับติดตามผลการดําเนินงานโดยได้รับการรายงานจากหัวหน้าภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ อาทิ การรายงานความคืบหน้าการศึกษา
ต่อของบุคลากรสายวิชาการ การรับทุนสนับสนุนจากภายนอก การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การจัด
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนผลสําเร็จของโครงการและกิจกรรมเหล่าน้ัน  
 การรายงานผลข้างต้น ได้นํามาสู่การให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ซึ่งจะนํามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้เกิดผลสําเร็จย่ิง ๆ ขึ้นไป  
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7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ 
การประเมินคุณภาพ 

ในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยบูรพามีการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า  CUPT QA (The Council of the University Presidents of Thailand Quality 
Assurance) ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีหลัก 13 ตัว ตัวบ่งช้ีเลือก 4 ตัวบ่งช้ี ซึ่งในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา AUN QA (ภาคภาษาไทย ) (ASEAN University Network - Quality 
Assurance) ประกอบด้วยการกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ดังน้ัน 
คณะ ฯ จึงมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วยผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานพร้อมทั้งติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และนอกจากนี้ยังมีการต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ เพ่ือนําแนวทางและนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระดับหลักสูตรเพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด 

คณะ ฯ มีการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบใหม่ ตลอดจนมีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ดังน้ี 

1. โครงการเสวนา “การแลกเปลี่ยนความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA ระดับหลักสูตร” 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 
2559 อาจารย์พิมพ์ประไพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้ช่วยคณบดี และ ดร.ภัสนันท์  พ่วงเถื่อน  อาจารย์ประจํา
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

2. โครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (CUPT QA) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ  
ห้องบรรยายพรหมโยธี QS2 – 601 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จักรกฤษณ์  สถาปนศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรพา ประจําปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

หลักสูตรการเรียนการสอนรวม 12 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 5 
หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาและรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ครบทุกหลักสูตร โดยดําเนินการระหว่างวันที่ 2 -15 กันยายน 
พ.ศ. 2559 ในระยะแรกเป็นการทดลองระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงใช้ผู้ตรวจประเมินภายใน
ของมหาวิทยาลัยและของคณะ ซึ่งผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ 
CUPT QA ที่จัดโดย ทปอ. และที่จัดโดยสถาบัน/ คณะ ทั้งน้ี ผู้ตรวจประเมินมีรายช่ือขึ้นทะเบียนเป็น 
ผู้ประเมินของ ทปอ. และมหาวิทยาลัย 
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คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
บูรพาอย่างเป็นระบบและกลไก ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งได้กําหนดให้มีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ ฯ เป็นประจําทุกปีการศึกษา ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน 
ที่มหาวิทยาลัยบูรพากําหนด ตลอดจนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาลงสู่ภาควิชา ฯ  
หลักสูตร ฯ และส่วนงานภายในของคณะ ฯ โดยได้นํากระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาใช้เพ่ือ
ใช้กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคณุภาพให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ทั้งน้ี คณะ ฯ ได้มีการกําหนดส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ 2360/2557 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตามคําสั่งที่ 0099/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่มีส่วนร่วมจากทุก
ภาควิชา ฯ และทุกส่วนงาน ทั้งน้ี การใช้ระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ ฯ ได้มีการประเมิน
โดยคณะกรรมการ ฯ ที่จัดต้ังขึ้น มีการจัดทํารายงานป้อนกลับมีระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ รวมถึง
การนําผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทั้งบุคลากรและนิสิตของคณะ ฯ ตลอดทั้งการเสนอข้อมูลที่ได้
จากการตรวจประเมิน ฯ นําเสนอเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 ในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.10 บุคลากรได้รบัการพฒันา  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉล่ียคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ =  
ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหน่วยงานในคณะ 

         จํานวนหน่วยงานในคณะทั้งหมด 

2     =  
8 

4 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

ภาควิชา 

จํานวนการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากร 
เฉลี่ย 

ระดับ
คะแนน 

 
2556 2557 2558 

จํานวน 
กิจกรรม 

จํานวน 
วัน/คน/ปี

จํานวน 
กิจกรรม

จํานวน 
วัน/คน/ปี

จํานวน 
กิจกรรม

จํานวน 
วัน/คน/ปี 

จํานวน 
วัน/คน/ปี

จํานวน 3 ภาควิชา 
(1) ภาควิชารัฐศาสตร๋        2 
(2) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์        2 
(3) ภาควิชานิติศาสตร์         2 
(4) สํางานคณบดี        2 
ระดับคะแนน        2 

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เป็นไปตามตามเอกสารแนบ 
 
ผลการดําเนนิงาน  : 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้ความเอาใจใส่และตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนให้ดีย่ิงขึ้น โดยคณะ ฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูล
ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน และนําข้อมูลที่ได้มาจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 
ดังน้ี 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ  หน้า 63 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ทั้งน้ี แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ฯ ยังต้องได้รับการพัฒนาในบางส่วน เน่ืองจากไม่มีการนําแผน 

อัตรากําลังมาวิเคราะห์กับข้อมูลที่สําแดงถึงแนวโน้มการขาดอัตรากําลัง เช่น อาจารย์ที่ใกล้เกษียณอายุ
ราชการ หรือความเส่ียงที่อาจารย์จะลาออก ทําให้ข้อมูลส่วนน้ียังไม่สมบูรณ์และยังไม่สามารถนํามาใช้
สําหรับการวางแผนด้านอัตรากําลังระยะยาว  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ฯ ดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง คณะ ฯ จึงได้จัดสรร
งบประมาณพัฒนาอาจารย์ลงไปในระดับภาควิชาและระดับหลักสูตร เพ่ือให้แต่ละภาควิชาบริหารจัดการ
งบประมาณตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรในการส่งคณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการตามความต้องการของคณาจารย์ หลักสูตร 
และภาควิชา 

อีกทั้ง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้กําหนดแผนดําเนินงานของคณะ ฯ โดยการจัดสรร
งบประมาณจํานวนหน่ึง เพ่ือนํามาใช้สนับสนุนการจัดโครงการให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่คณาจารย์และนิสิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่าง การส่งบุคลากร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ทปอ.  

ทั้งน้ี คณะ ฯ ได้กําหนดกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยให้ฝ่ายบุคคลคณะ ฯ เป็นผู้ ดําเนินการสําหรับการประเมินผลตามกระบวนการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยมีเกณฑ์การประเมินสองส่วน คือ ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน (Performance) และประเมินสมรรถนะ (Competency) ซึ่งวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานจะมีกระบวนการ ดังน้ี (1) ให้บุคลากรทําข้อตกลงการปฏิบัติงานกับคณะ ฯ โดยนํา
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์มาเป็นตัวช้ีวัดการประเมิน เช่น อาจารย์มีการจัดทํา มคอ.3 

 

หลักสูตรรวบรวมข้อมูลของบุคลากรสายวิชาการในหลักสตูร ได้แก่ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
แผนพัฒนาตนเอง ฯลฯ 

รายงานข้อมูลมายังหัวหน้าภาควิชา โดยคณะ ฯ จะมีแบบฟอร์มให้หลกัสูตรรายงาน 

หัวหน้าภาควิชารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือรับทราบ 

ฝ่ายบุคคลนําขอ้มูลของแต่ละภาควิชามากรอกลงในระบบกลาง และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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มีการจัดทําประมวลรายวิชา และแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบมีการทําผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning 
Outcome) รวมทั้งมีการจัดทํา มคอ.5 อีกทั้งพิจารณาด้วยว่าอาจารย์มีการผลิตผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนตามท่ีตกลงไว้กับคณะ ฯ หรือไม่ โดยฝ่ายบุคคลจะนําข้อมูลเหล่าน้ีนําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา 
และผลการพิจารณาจะมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนและการพิจารณาต่อสัญญาจ้างอาจารยืประจําต่อไปใน
อนาคต 

สําหรับการะบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ก็จะมีวิธีการไม่
แตกต่างกัน ซึ่งฝ่ายบุคคลจะนําข้อมูลเหล่าน้ีนําเสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณา และผลการพิจารณาจะมีผล
ต่อการขึ้นเงินเดือนและการพิจารณาต่อสัญญาจ้างอาจารยืประจําต่อไปในอนาคต 

กระบวนการตามที่กล่าวมาข้างตนย่อมแสดงให้เห็นว่า คณะ ฯ ให้ความสําคัญและมีกระบวนการ
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 
 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าอัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรมี
จํานวนเพียงพอสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด และสัดส่วนอาจารย์ประจําต่อนิสิตมีจํานวน
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนดเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่มีกระทบกระเทือนต่อการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพการศึกษา อีกทั้งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์พบว่า อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยสูงมากในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้จํานวนงานวิจัยและการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุน
ภายในคณะ ฯ และจากแหล่งเงินทุนภายนอกคณะ ฯ มีจํานวนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังปรากฏว่าอาจารย์ได้เขียน
บทความทางวิชาการและได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารที่ได้รับการยอมรับเพ่ิม
มากขึ้นเช่นเดียวกัน 

อีกทั้ง คณะ ฯ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และคณะ ฯ ได้สนับสนุน
งบประมาณในการการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จากการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการ
ดําเนินงานพบว่า แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีคณะ ฯ จัดทํายังไม่สมบูรณ์เน่ืองจากขาดการเก็บข้อมูลที่
สําคัญบางส่วน เช่น การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับอัตราการคงอยู่และการเกษียณอายุหรือการลาออกของ
อาจารย์ประจํา ซึ่งข้อมูลส่วนน้ีจะมีผลต่อการวิเคราะห์แผนอัตรากําลังของอาจารย์ในรอบระยะเวลา 5 - 10 ปี อีกทั้ง
การจัดโครงการให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ก็ไม่มีการสํารวจความต้องการท่ีแท้จริง 
(Survey Need) ของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละฝ่ายว่ามีความต้องการพัฒนาตนเองด้านใดบ้าง และไม่มี
การจําแนกอย่างชัดเจนว่าบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละด้านควรต้องพัฒนาตนเองด้านใด จากความไม่
ชัดเจนของกระบวนการและข้อมูลดังกล่าว ทําให้คณะ ฯ ไม่สามารถนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานที่ผ่านมาหรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง ส่งผลให้การกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรของคณะ ฯ ยังไม่มีความชัดเจน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.11 ข้อมูลปอ้นกลับจากผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉล่ียคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

             =  
27 
12 

                                  =   2.25 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร ระดับคะแนน 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  12  หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 

 
2 
2 
2 
2 
2 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง 
5. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

3 
3 
2 
2 
2 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
2. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือความม่ันคง 

3 
2 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร 2.25 
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ผลการดําเนนิงาน  : 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กํากับและติดตามหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้ดําเนินการหาข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้กําหนดวิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับตามความเหมาะสม ทั้งน้ี  
การได้มาซึ่งข้อมูลต้องคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ประกอบด้วยนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการ
วิชาการศิษย์เก่า บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน และคณะ ฯ มอบหมายให้หลักสูตร ฯ  
นําผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนต่อไป 
 ทั้งน้ี หลักสูตรได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ สกอ. กําหนด ส่งผล 
ให้ทุกหลักสูตรได้ดําเนินการรวบรวมข้อมลูสะท้อนกลับและนํามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยปริยาย 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนกลับมีการรวบรวมอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง คณะ ฯ จึงสนับสนุนทุน
วิจัยสําหรับการเก็บข้อมูลสะท้อนกลับและวิเคราะห์ผลของทุกหลักสูตร และโครงการวิจัยดังกล่าวได้ดําเนินการ
ต่อเน่ืองมาแล้วสองปี  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

 คณะ ฯ ได้รับทราบข้อมูลสะท้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางงานวิจัยดังกล่าวมาข้างต้น แต่ยังไม่มี
การนําข้อมูลมาวิเคราะห์การดําเนินผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.12  การบรกิารวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน  
    

เกณฑ์การประเมิน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 
ในบางด้าน 
(เช่นมีการ
รายงานผลท่ี
เกิดต่อการ
กําหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือ
คุณลักษณะ
หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ที่เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน  
และมีผลการ
ดําเนินงานที่ดี

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพ่ือการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุมไปทัว่
ทั้งองค์กรส่งผล 
ให้เกิดการพัฒนา 
ทั้งชุมชนและ
องค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
แนวทางดําเนนิการ  

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ  
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
4. มีผลการดําเนินงานที่ทําให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

และยั่งยืน 
 
ผลการดําเนนิงาน   
การให้บริการวิชาแก่สังคม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

 การให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เกิดขึ้นจากการบูรณาการ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the 
East for the Future of the Nation)”1 และวิสัยทัศน์ของรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คือ “คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ เป็นขุมปัญญาการเมือง การปกครอง การบริหารและกฎหมายแห่งภาคตะวันออก” และ
การสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการรับบริการวิชาการทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและ
กฎหมายในภาคตะวันออกเข้าด้วยกัน กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในด้านการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง 

                                                 
1 ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย ท่ีมุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมท้ังแสดงบทบาทนําในการเตรียมความพร้อมให้้
กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์์ความรู้และวิทยาการท่ีทันสมัย 
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เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัต และพันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มุ่งเน้นการบริการ
วิชาการตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยคํานึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สภาพปัญหาและความต้องการรับบริการวิชาการ ฯ ข้างต้นนํามาซึ่งการ
กําหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ ด้านการพัฒนาวิจัย บริการวิชาการและการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับภูมิภาคตะวันออกสู่สากล กระทั่งเกิดเป็น “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” โดยมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นในภาคตะวันออก 

 ในรอบปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ
ภาควิชารัฐศาสตร ์นิติศาสตร์และภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและให้ความรู้ด้านกฎหมายจํานวน 3 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเองและการ
ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ณ ตําบลพลงตาเอ่ียม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 25 - 27 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 165 คน แบ่งเป็นคณาจารย์ 14 คน นิสิต 71 คน และ
ประชาชนในพ้ืนที่ 80 คน 

  2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง  
ณ ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 83 คน แบ่งเป็นคณาจารย์ 6 คน นิสิต 45 คน และประชาชนในพ้ืนที่ 32 คน 

  3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง  
(การติดตามการให้บริการวิชาการ) ณ ตําบลคลองหินปูน อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 7
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 20 คน แบ่งเป็น คณาจารย์ 6 คน นิสิตระดับปริญญาโท 
9 คน และแกนนําในพ้ืนที่ 5 คน 

 โครงการบริการวิชาการทั้งสามใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย แผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน กองทุนบริการวิชาการ งบเงินอุดหนุนทั่วไป หมวดอุดหนุนโครงการ
บริการวิชาการ จํานวน 148,310 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

 กล่าวได้ว่าโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งสามโครงการในรอบปีการศึกษา 2558 น้ัน 
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการขยายผลโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษา 2557 กล่าวคือ 
เป็นการขยายพ้ืนที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมจากพ้ืนที่ในจังหวัดสระแก้วเพียงพ้ืนที่เดียว สู่พ้ืนที่ใน
จังหวัดตราดและระยอง สาเหตุที่ทําให้มีการขยายพ้ืนที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะ ฯ 
เกิดขึ้นจากผลการประเมินโครงการ ฯ ที่ผ่านมา ซึ่งทําให้เห็นว่าการให้บริการวิชาการ ฯ ยังไม่ครอบคลุม
พ้ืนที่ตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ  

 การขยายพ้ืนที่ในการให้บริการวิชาการ ฯ ทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายกับกลไกรัฐทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมภาคตะวันออก เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองภาคตะวันออก องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลงตาเอ่ียม สภาองค์กรชุมชนตําบลพลงตาเอ่ียม เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
จังหวัดตราดระยอง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแร้ง สภาองค์กรชุมชนตําบลห้วยแร้ง เครือข่ายที่ดินแนว
ใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองจังหวัดตราด เป็นต้น การสร้างเครือข่ายดังกล่าวนํามาสู่การวางแผนร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์ของคณะ ฯ หน่วยงานรัฐและภาคประชาชนในภาคตะวันออกเพ่ือกําหนดแผน/ 
โครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะ ฯ ในปีการศึกษา 2559  
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ภายหลังการดําเนินโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม คณะกรรมการบริหารบริการวิชาการแก่

สังคมได้ประเมินความสําเร็จของโครงการ ฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถสรุปได้ดังตาราง สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
 

กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จาก

การให้บริการ
วิชาการ 

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากให้บริการ

วิชาการ 

แผนการใช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิการ 

นิสิต 
 
 

นิสิตได้มีโอกาสนํา
ความรู้ในช้ันเรียนมา
ต่อยอด, ประยุกต์
เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนใน
การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น 

นิสิตให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การจัดการตนเอง
ของชุมชน 

จํานวนชุมชนท่ีนิสิต
ได้ให้บริการวิชาการ
ร่วมกับคณาจารย์
อย่างน้อย 1 ชุมชน
ต่อปีการศึกษา 

นิสิตได้ให้บริการ
วิชาการร่วมกับ
คณาจารย์จํานวน 3 
ชุมชน คือ ต.พลงตา
เอ่ียม จ.ระยอง และ   
ต.ห้วยแร้ง จ.ตราด 
และ ต.คลองหนิปูน  
จ.สระแก้ว 

 
 
 
 
 
 

คณาจารย์ 
 

ได้ประเด็นปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม 
กฎหมาย รวมทั้ง
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ชาวบ้านเพ่ือ
นํามาใช้เป็นส่วน
หน่ึงในระบวนการ
วิจัย 

ทําวิจัยในหัวข้อที่เป็น
ปัญหาที่เก่ียวเน่ือง
กับการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

จํานวนผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของชุมชน
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
ต่อปีการศึกษา 

โครงการวิจัยเรื่อง
“ความสําเร็จ 
อุปสรรคและแนว
ทางการพัฒนา
นโยบายที่ดินใน
จังหวัดสระแก้ว” 

กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์

จากการให้บรกิาร
วิชาการ 

ประโยชน์ที่ได้รับจาก
ให้บริการวิชาการ 

แผนการใช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิการ 

ชุมชน 
 
 

ชุมชนมีข้อมูลเก่ียวกับ
สภาพปัญหา 
ความเดือดร้อนทาง
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม สขุภาพ 
รวมทั้งมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับข้อ
กฎหมาย 

ชุมชนนําข้อมูล
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหา
ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องแก้ไขปัญหา

ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สังคม ที่ได้รับการ
แก้ไขอย่างน้อย  
1 ประเด็น 

ชุมชนสามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนทาง
เศรษฐกิจ,สังคมโดย
ตัวของชุมชน ดัง
กรณีของ ต.คลอง
หินปูน จ.สระแก้ว 
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ได้ประเด็นปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมเพ่ือ
นํามาใช้เป็นส่วน
หน่ึงในกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กําหนดหัวข้อเพ่ือ
จัดการเรียนการสอน
จากปัญหา 
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากการ
บริการวิชาการ 

จํานวนรายวิชาท่ีมี
หัวข้อในการเรียนการ
สอนจากปัญหา ความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากการบริการวชิาการ
อย่างน้อย 1 รายวิชา
ต่อภาคการศึกษา 

คณาจารย์นําความรู้
เก่ียวกับสภาพปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม
กฎหมายมาเป็น
หัวข้อในการเรียน
การสอน  

 
การให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสังคมดังรายละเอียดข้างต้นแล้ว ยังสะท้อนถึงค่านิยม (Value) ในเรื่อง “จิตอาสา” ที่คณาจารย์
และนิสิตร่วมกันสร้างประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นในภาคตะวันออกให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
รวมท้ังสะท้อนสมรรถนะหลัก (Core-competency) ของคณะ ฯ ที่ว่าด้วย “การเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนา” 
กล่าวคือ การลงพ้ืนที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ นิสิตทําให้เกิดการเรียนรู้สภาพปัญหา/
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมที่เป็นจริงในภาคตะวันออก นอกจากน้ียังก่อให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย สภาพปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าในชุมชนท้องถิ่น ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งคณาจารย์และนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
ผลการดําเนนิงาน  ระดับคะแนน 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.13  การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 
ในบางด้าน 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การวิเคราะห์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือ
คุณลักษณะ
หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ครบถ้วน  
และผลการ
ดําเนินงานที่ดี
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ) 

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุมไปทัว่
ทั้งองค์กรส่งผล 
ให้เกิดการพัฒนา 
องค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
แนวทางดําเนนิการ  

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ  
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ ์ 
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ  

หรือระดับนานาชาติ 
 
ผลการดําเนินงาน   
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ดําเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและ
การกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
ของคณะฯท่ีเป็นเรื่องการสืบทอด ประยุกต์วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง การบริหาร กฎหมายไทยให้
คงอยู่คู่สังคมไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

คณะ ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือกําหนดกิจกรรมตาม
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนุน รวมถึงนิสิตและชุมชนได้
เข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

1. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 
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2. ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับผ้าไตรพระกฐินพระราชทาน 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

3. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเนินยาง ตําบลคมบาง อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระเช้าและตักบาตร 
พระสงค์ 61 เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ฯ ครบรอบ 9 ปี ณ ห้องกระจก QS2 - 102 คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 

5. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการสืบสานประเพณีไทย เน่ืองใน 
วันสงกรานต์ ประจําปี 2559 ณ ห้อง QS2 - 102 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 

6. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านภาค
ตะวันออก ประจําปี 2559 ณ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

7. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
ถวายเทียน เข้าพรรษา ประจําปี 2559 ณ วัดใหม่เกตุงาม ตําบลบ้านปึก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ทั้งน้ี ทุกกิจกรรมคณะ ฯ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่ต่อไป   
 
ผลการดําเนินงาน  ระดับคะแนน 2 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.1 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยจากวิธีการคํานวณต่อไปนี้ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
       จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

       =                        115,472 บาท 
 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่กําหนด 

มีรายงานผล
ดําเนินงาน
เบ้ืองต้น  
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/ 
มีผลการ
วิเคราะห์การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ของระบบดี 
ทําให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด 

มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์กําหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

มีผลการดําเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 
ในระดับช้ันนําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดีต่อเน่ือง 
ส่งผลใหก้ารดําเนินงาน 
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบช้ันนํา
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World-
Class or 
Leading 
Practices) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=     6,120,000 
 53  
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

หลักสูตร 
(1) 

รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับเงนิสนับสนนุ 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา
และ

นักวิจัย 
(2) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน
ภายใน 

(3) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน
ภายนอก 

(4) 

รวมจํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยฯจาก
ภายในและ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ชื่ออาจารย์/
นักวิจัย 

ผลงาน 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต 

ดร.สกฤติ   
อิสริยานนท์ 

ความสําเร็จ อุปสรรคและ
แนวทางการพัฒนา
นโยบายที่ดินในจังหวัด
สระแก้ว 

1 150,000  150,000 

อ.จิรายุทธ์  
สีม่วง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามปี ค.ศ.1955-
ปัจจุบัน 

1 100,000  100,000 

อ.ธัชชนก  
สัตยวินิจ 

อัตลักษณ์และการปรับตัว
ของนิสิตเวียดนามใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 85,000  85,000 

อ.ชยาภรณ์  
จตุรพรประสิทธ์ิ 
 

ภาวการณ์มีงานทําและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

2 300,000  300,000 

2. หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป) 

ผศ.ดร.ธีระ  
กุลสวัสด์ิ 

 

การพัฒนาโมเดลสมการ
โรงสร้างปัจจัยบาง
ประการที่ส่งผลต่อบัณฑิต
ที่พึงประสงค์สําหรับ
กําหนดโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรของคณะ 

3 300,000  300,000 

3. หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น) 

อ.ธีระพงษ์  
ภูริปาณิก 

ภาวการณ์มีงานทําและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

2  
ร่วมกับ อ.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ 

 

อ.ธีระพงษ์   

ภูริปราณิก 
 

การประเมินผลการใช้ 
พรบ.การรักษาความ
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  442,500 442,500 
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หลักสูตร 
(1) 

รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับเงนิสนับสนนุ 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา
และ

นักวิจัย 
(2) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน
ภายใน 

(3) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน
ภายนอก 

(4) 

รวมจํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยฯจาก
ภายในและ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ชื่ออาจารย์/
นักวิจัย 

ผลงาน 

 อ.ธีระพงษ์   

ภูริปาณิก 
 

การประเมินผลการใช้ 
พรบ.การรักษาความ
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

3  442,500 442,500 

อ.ธีระพงษ์   

ภูริปาณิก 
 

การประเมินผลการใช้ 
พรก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2558 

3  900,000 900,000 

อ.ธีระพงษ์   

ภูริปาณิก 
 

การประเมินผลการใช้ 
พรก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2558 

3  900,000 900,000 

4. หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต 

อ.พิมพ์ประไพ 
สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา 
 

การพัฒนาโมเดลสมการ
โรงสร้างปัจจัยบาง
ประการที่ส่งผลต่อบัณฑิต
ที่พึงประสงค์สําหรับ
กําหนดโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรของคณะ 

3  
 
 

ร่วมกับ ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสด์ิและ 
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก 

 
 

5. หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 

อ.ศิริศักด์ิ  
จึงถาวรรณ 

ปัญหากฎหมายเก่ียวกับ
การถือครองท่ีดินในพ้ืนที่
ตําบลวังสมบูรณ์ อําเภอ
วังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

1 150,000  150,000 

ระดับปริญญาโท/เอก 
6. หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต 
 

รศ.ดร.ไพฑูรย์  
โพธิสว่าง 
ดร.วิเชียร 
ตันศิริคงคล 
รศ.ชนะ ประถมศรี 

ผู้นําทางการเมืองที่พึง
ประสงค์ในสังคมไทย 

2 300,000  300,000 
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หลักสูตร 
(1) 

รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับเงนิสนับสนนุ 

จํานวน
อาจารย์

ประจําและ
นักวิจัย 

(2) 

จํานวนเงิน
สนับสนนุ
ภายใน 

(3) 

จํานวนเงิน
สนับสนนุ
ภายนอก 

(4) 

รวมจํานวนเงิน
สนับสนนุ

งานวิจัยฯจาก
ภายในและ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ชื่ออาจารย์/
นักวิจัย 

ผลงาน 

7. หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรก์ารเมือง
และการบริหารจัดการ)
และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร
จัดการ) 

ผศ.ดร.โอฬาร     
ถ่ินบางเตียว 

การปรับตัวของชุมชน
เศรษฐกิจเขียว-น้ําเงิน 
ท่ามกลางสภาวะโลกร้อน: 
กรณีศึกษาตําบลไม้รูด 
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด 

1 150,000  150,000 

ผศ.ดร.รุ้งนภา 
ยรรยงเกษมสุข 

การศึกษาของเด็กต่างด้าว
ในสถานศึกษาจังหวัด
ชลบุรี 

1 150,000  150,000 

ดร.ชัยณรงค์ 
เครือนวน 

สภาพปัญหาและความ
ต้องการรับบริการวิชาการ
ทางด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหารรัฐกิจ
และกฎหมายขององค์กร
ในจังหวัดชายฝ่ังทะเล
ภาคตะวันออก 

2 300,000  300,000 

8. หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ความมั่นคง) และหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง) 

ดร.อนุรัตน์ 
อนันทนาทร 

การจัดการความมั่นคง
และความปลอดภัยใน
ปัญหาอาชญากรรมของ
ประเทศในเขตเมืองพัทยา 

1 150,000  150,000 

ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ    
ยศสมศักด์ิ 
 

การประเมินผลการใช้ 
พรบ.การรักษาความ
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

3  
ร่วมกับ อ.ธีระพงษ์  ภูริปาณิกและ 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 
 

ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ  
ยศสมศักด์ิ 
 

การประเมินผลการใช้ 
พรบ.การรักษาความ
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

3  
ร่วมกับ อ.ธีระพงษ์  ภูริปราณิกและ 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 
 

ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ  
ยศสมศักด์ิ 
 

การประเมินผลการใช้ 
พรก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2558 

3  
ร่วมกับ อ.ธีระพงษ์  ภูริปาณิกและ 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 
 

ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ  
ยศสมศักด์ิ 
 

การประเมินผลการใช้ 
พรก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  
ร่วมกับ อ.ธีระพงษ์  ภูริปราณิกและ 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 
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หลักสูตร 
(1) 

รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับเงนิสนับสนนุ 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา
และ

นักวิจัย 
(2) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน
ภายใน 

(3) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน
ภายนอก 

(4) 

รวมจํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยฯจาก
ภายในและ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ชื่ออาจารย์/
นักวิจัย 

ผลงาน 

9. หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชา 
การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม) 

ผศ.ดร.เอกวิทย์ 
มณีธร 
พ.ต.อ.หญิง 
ศุภลักษณ์  
เหลี่ยมวรางกูร 

พฤติกรรมการน้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่วิถีชีวิตของ
ประชนในเขตพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออก 

1 300,000  300,000 

พ.ต.ท.ไวพจน์  
กุลาชัย 
ดร.อมรทิพย์ 
อมราภิบาล 

ผลกระทบของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ต่อความ
พึงพอใจในงานและผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานสังกัดเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี 

2 300,000  300,000 

ผศ.ดร.เอกวิทย์ 
มณีธร 
พ.ต.อ.หญิง 
ศุภลักษณ์  
เหลี่ยมวรางกูร 
นางสาวกุลญาดา 
เนื่องจํานงค ์

การเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนกับ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังทะเล
ภาคตะวันออก 

1 300,000  300,000 

รศ.ดร.สุพจน์  
บุญวิเศษ 

ประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตํายลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

1 100,000  100,000 

10. คณาจารย์ในคณะ ฯ อ.นพวรรณ พ่ึงพา การรับรู้และการปฏิบัติ
ตนของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครต่อ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

1 100,000  100,000 

อ.พงศธร แก้วมณี การประเมินผลการนํา
นโยบายไปปฏิบัติของ
เทศบาลเมืองแสนสุข 
กรณีนโยบายการจัด
ระเบียบพ้ืนที่ชายหาด 
บางแสน 

1 100,000  100,000 
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หลักสูตร 
(1) 

รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับเงนิสนับสนนุ 

จํานวน
อาจารย์
ประจํา
และ

นักวิจัย 
(2) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน
ภายใน 

(3) 

จํานวนเงิน
สนับสนุน
ภายนอก 

(4) 

รวมจํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยฯจาก
ภายในและ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ผลงาน 

11. สํานักงานคณบดี ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว: 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบล
แกลง อ.แกลง จ.ระยออง 

1 100,000  100,000 

ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ 
 

สภาพปัญหาและความ
ต้องการรับบริการวิชาการ
ทางด้านการเมืองการ
ปกครอง การบริหารรัฐกิจ
และกฎหมายขององค์กร
ในจังหวัดชายฝ่ังทะเล
ภาคตะวันออก 

2  
 

ร่วมกับ ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน 

ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ 

การประเมินผลการใช้ 
พรบ.การรักษาความ
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

3 ร่วมกับ 
อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิกและ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ 

ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ 

การประเมินผลการใช้ 
พรบ.การรักษาความ
มั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

3 ร่วมกับ 
อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิกและ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ 

ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ 

การประเมินผลการใช้ 
พรก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2558 

3 ร่วมกับ 
อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิกและ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ 

ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ 

การประเมินผลการใช้ 
พรก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2558 

3 ร่วมกับ 
อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิกและ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ 

รวม  3,435,000 2,685,000 6,120,000 

จํานวนเงินเฉลี่ยต่อคน 115,472 
ระดับคะแนน 4 
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รายละเอียดของเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 3 ปี 
ปีงบประมาณ จํานวนเงินสนบัสนนุ รวมเงินสนบัสนุน จํานวนอาจารย์

ประจําและ
นักวิจัย 

จํานวนเงินต่อ
อาจารย์และ

นักวิจัย 
ภายใน ภายนอก 

2556 4,535,000 2,372,700 6,907,700 53 130,334 
2557 5,871,380 2,685,000 8,556,380 46.5 184,009 
2558 3,435,000 2,685,000 6,120,000 53 115,472 

 
ผลการดําเนนิงาน 

 การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีเป้าหมายที่สําคัญดังต่อไปน้ี 
  1. ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรทําวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองต่อ

สภาพปัญหาและความต้องการของประชาคมในภาคตะวันออก 
  2. ฝึกฝนประสบการณ์ในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาไปสู่การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอกคณะหรือสถาบัน 
  3. นําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาตําแหน่งทาง

วิชาการ 
 ในปีงบประมาณ  2558 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับเป็น

ทุนอุดหนุนการวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากงบประมาณท้ังหมดของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นจํานวนเงิน 9,996,900 บาท  

 ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 2558 คณะ ฯ มีการประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรใน
คณะฯจํานวน 3 ครั้ง มีคณาจารย์และบุคลากรของบประมาณเพ่ือดําเนินการวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 3,435,000 
บาท (งบประมาณ 100,000 บาทเป็นทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย) แบ่งเป็นคณาจารย์จํานวน 21 คน
และบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 2 คน  

 นอกจากทุนภายในคณะ ฯ แล้วในปีงบประมาณ 2558 ยังมีคณาจารย์และนักวิจัยของคณะ
ได้รับสนับสนุนการวิจัยจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จํานวน 4 ทุน 
งบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งสิ้น 2,685,000 บาท 

 กล่าวได้ว่างานวิจัยโดยส่วนใหญ่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของคณะ ฯ เป็นงานวิจัยที่
ดําเนินการเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาและของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เป็นหลัก คือ การดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
กับภาคตะวันออก รวมถึงพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออก ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานด้านจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ปีงบประมาณ 2558 พบว่า จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยโดยส่วนใหญ่เป็นแหล่ง เงินทุนภายในคณะ ฯ  
คิดเป็นร้อยละ 56.13 ของจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยทั้งหมด 
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 จากการวิเคราะห์การดําเนินการวิจัยในปีงบประมาณ 2558 ของคณะกรรมการบริหารการวิจัย
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พบประเด็นที่ควรพัฒนาและโอกาสในการดําเนินการวิจัยของคณะ ฯ  
ดังตารางต่อไปน้ี 
 

ประเด็นที่ควรพัฒนา โอกาส 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และ
บุคลากรของคณะฯ หาแหล่งทุนภายนอกโดยเฉพาะ
หน่วยงานท่ีให้สนับสนุนการวิจัยของประเทศ เช่น 
สํ านักงานกองทุนส นับสนุนการวิจัย  (สกว .),
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น 

1. คณะ ฯ มีทุนสนับสนุนการวิจัยค่อนข้างเพียงพอ
สําหรับคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการดําเนินการวิจัย 
เช่น ห้องสมุดคณะ ฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้
เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ เป็นต้น 3. การทําให้ผลงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร

ถูกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น  
ในภาคตะวันออกนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมท้ังการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 
 
 สําหรับประเด็นที่ควรพัฒนาได้มีการดําเนินการที่สําคัญดังต่อไปน้ี 
  1. การส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ฯ ให้นําเสนอเค้าโครงการวิจัย 
(Proposal) ต่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการวิจัยของประเทศ เช่น สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีคณาจารย์และนักวิจัยจํานวน 3 คน ได้รับการทุนสนับสนุนการ
วิจัย เช่นเดียวกันกับการนําเสนอเค้าโครงการวิจัยต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทําให้ 
ในปีงบประมาณ 2559 มีอาจารย์จํานวน 1 ท่านได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายชุมชนและสังคมของ 
สกว. เป็นต้น 
  2. มีการออกประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่องอัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
  3. การเผยแพร่ นําเสนอหรือสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
ท้องถิ่นรวมทั้งผู้มีส่วนเสียส่วนเสีย (Stakeholder) กับการวิจัย เพ่ือให้เกิดการรับทราบและประยุกต์ใช้ผล
การศึกษาวิจัยในการพัฒนา ปรับปรุงหน่วยงาน/ องค์กรหรือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of  

 international students 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ประเมินระดับการดําเนินงานเก่ียวกับ Student Mobility ของหลักสูตร คณะ และสถาบันจาก
เกณฑ์ประเมินของ AUN – QA ระดับหลักสูตร โดยพิจารณาเทียบระดับคุณภาพของการดําเนินการใน S.2 
Student Mobility เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดในโครงร่างองค์กร 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

ตารางแสดงจํานวนนสิิต Inbound / Outbound ปีการศึกษา 2557 

รายละเอียด 
ประเภทนสิิต ปีการศึกษา 2557 ประเภทนสิิต ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ
Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound

1 – 3 เดือน 
(0.25) 

        

4 – 6 เดือน 
(0.50) 

        

7 – 9 เดือน 
(0.75) 

        

9 – 12 เดือน 
(1.00) 

   6   1  

Head Count         
FTEs         

 
ตารางแสดงจํานวนนสิิตต่างชาติทีล่งทะเบียน 

ปีการศึกษา 
ประเภทนสิิต (จํานวนคน) 

Full time Part time 
2557   
2558   

 
ตารางสรปุจํานวนนิสิตต่างชาติ 

ปีการศึกษา 
นิสิตแลกเปล่ียน นิสิตต่างชาติที่ลงทะเบยีน 

Inbound Outbound Full time Part time 
2557  5   
2558 8 3   
รวม 8 8   
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ผลการดําเนนิงาน  : 

 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีนโยบายในการดําเนินการด้านความเป็นสากลอย่างชัดเจนในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการรับนิสิตต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในส่วน
ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกและทุนส่วนตัว อีกทั้งยังส่งเสริมขยายโอกาสให้สามารถเรียน
สําเร็จได้ด้วยการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมดูแลให้คําปรึกษาและการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทํา
ให้ในปีการศึกษา 2558 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาในคณะ ฯ ทั้งสิ้น 8 คน 
โดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียแปซิฟิค  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

 การยกระดับมหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในภูมิภาคอาเซียน ทําให้คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ตระหนักถึงความสําคัญในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต และการสร้างความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติ จึงส่งเสริมทั้งโอกาสและงบประมาณที่จะพัฒนาให้มีความเป็นสากลมาย่ิงขึ้น แม้ว่าในปี
การศึกษา 2558 จะมีการแลกเปลี่ยนนิสิตเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาในส่วนของการรับเข้าศึกษาเป็นหลัก
น้ัน แต่การดําเนินการที่ผ่านมาก็พยายามให้มีการแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรีด้วยเช่นกัน โดยเร่ิมจาก
โครงการระยะส้ันเพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้เปิดประสบการณ์ต่างแดน ณ ประเทศเวียดนามและมี
โครงการแลกเปล่ียนนิสิตนักศึกษาระหว่างประเทศอินโดนีเซีย ทําให้กิจกรรมดังกล่าวได้สร้างแรงบันดาลใจ
ในการศึกษาต่อต่างประเทศแก่นิสิตมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดการแลกเปล่ียนระยะ
ยาวในอนาคตต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.3 Green University 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 พิจารณาจากเกณฑ์ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยใน 
ปี 2015 เกณฑ์ UI Green ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้านคือ 

1) ที่ต้ังและโครงสร้างพ้ืนฐาน     15% 
2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   21% 
3) ของเสีย       18% 
4) นํ้า        10% 
5) การขนส่ง       18% 
6) การจัดการศึกษา      18% 
ทั้งน้ี คณะ/ ส่วนงานไม่จําเป็นต้องดําเนินการในทุกหัวข้อรายการของเกณฑ์ย่อยแต่ให้รายงานผลการ

ดําเนินการที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งช้ีย่อยต่อไปน้ีต่อสถาบัน/ มหาวิทยาลัยหรือแสดงผลการดําเนินงานท่ีเว็บไซต์ของ
คณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัยเพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมและการดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง
กับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความย่ังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  : 

ตารางแสดงการเก็บข้อมูล Ranking result ของ UI Green 

World University Ranking 
2012 

อันดับที่... 
2013 

อันดับที่... 
2014 

อันดับที่... 
2015 

อันดับที่... 
2016

อันดับที่... 
Setting And Infrastructure      

Energy and Climate Change      
Waste      
Water      

Transportation      
Education      

Total Score      
 
ผลการดําเนนิงาน  : 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ดําเนินการรับนโยบายมหาวิทยาลัยบูรพา ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา ในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม และกลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่การเป็น Green University เก่ียวกับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตัวบ่งช้ี S.3 Green University ใน
เกณฑ์การประเมินที่ 5 คือ การขนส่ง ในข้อที่ 6 และ 7 ต้องมีนโยบายในการสร้างทางจักรยานและทางเดินเท้าใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในประเด็นน้ีมหาวิทยาลัยได้มีแผนในการสร้างทางจักรยานภายในมหาวิทยาลัยในอนาคต  

สําหรับชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยบูรพาได้ก่อต้ังขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และนําเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้สนับสนุนให้บุคลากร
ในสังกัดเป็นประธานและสมาชิกชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรได้มี
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ส่วนในการดําเนินงานต่าง ๆ ของกิจกรรมการป่ันจักรยาน และชมรมจักรยาน ฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือลดการใช้
พลังงานเช้ือเพลิง ลดมลพิษ คํานึงถึงการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งน้ี ยังเป็นการพักผ่อนและผ่อนคลายความ 
ตึงเครียดอีกประการหน่ึง สําหรับกิจกรรมที่เป็นการรณรงค์ให้บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอกมองเห็น
ความสําคัญในการป่ันจักรยาน กิจกรรมแรก คือ ร่วมป่ันจักรยานในงานว่ิงประเพณีเขาสามมุข 8 กรกฎ เน่ืองใน
งานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรมท่ี 2 คือ งาน “บูรพาชวนป่ันชมสีสันเมืองบางแสน” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป จํานวนประมาณ 5,000 คน ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรมท่ี 3 คือ การรวมตัวการป่ันต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และอาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กิจกรรมท่ี 4 คือ เข้าร่วมงาน Chonburi Car 
Free Day ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และประชาชนทั่วไป จํานวน
ประมาณ 3,000 คน ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559 นอกจากน้ียังมีบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้
การป่ันจักรยานในชีวิตประจําวันและในการมาทํางาน เช่น นายคํานึง พลานนท์ อาจารย์ ดร.วีระ หวังสัจจะโชติ 
อาจารย์ศิริศักด์ิ จึงถาวรรณ นายนพดล เจาเบ และนางอรพร สดใส เป็นต้น  
 นอกจากน้ี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยการลดของเสียหรือขยะ โดยเฉพาะกระดาษท่ีเดิมมีการใช้ในปริมาณมาก 
นโยบายลดการใช้กระดาษได้ดําเนินการด้วยการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทาง e-mail address ของ
บุคลากรแทนที่เอกสารที่ถ่ายสําเนา การนํากระดาษที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้ประสิทธิผลเป็นที่
ประจักษ์ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

             มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม เก่ียวกับการ
ขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ริเริ่มให้บุคลากรและนิสิตได้ตระหนักถึง
การเข้าร่วมกิจกรรมการป่ันจักรยาน โดยมีการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เข้าร่วมกิจกรรม โดยทําเป็น
จดหมายข่าว ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย ฯ ได้วางแผนการสร้างทางเดินเท้าที่มีหลังคาและทางป่ันจักรยานภายใน
มหาวิทยาลัย ฯ ในอนาคต อันจะสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตหันมารักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเดินทาง
ด้วยการเดินและป่ันจักรยานในชีวิตประจําวันซึ่งจะเป็นการลดมลภาวะภายในมหาวิทยาลัยและในสังคม
ต่อไป และในการส่วนของการลดปริมาณขยะในสํานักงานที่ดําเนินการมาระยะหน่ึงแล้ว  
 อย่างไรก็ตาม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จะพัฒนาส่วนงานเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสู่
การเป็น Green University ในด้านอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมทั้งด้านที่ต้ังและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านนํ้า และด้านการจัดการศึกษา โดยจะมีมาตรการท้ังในเชิง
ส่งเสริมและขจัดปัญหา โดยเฉพาะเมื่อย้ายเข้าสู่อาคารที่ทําการใหม่ในปีหน้า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 
ผลการดําเนนิงาน  : 

มหาวิทยาลัยบูรพา กําหนดให้ทุกส่วนงานรับเป้าหมายตัวช้ีวัดการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้รับเป้าหมายในการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจํานวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต จํานวน 8 UPI  
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ จํานวน 3 UPI  
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จํานวน 5 UPI  
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน จํานวน 3 UPI  
รวมเป้าหมายที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับจากมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น จํานวน 18 UPI ซึ่งคณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สามารถดําเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายได้หน่ึงร้อยเปอร์เซ็นต์ และดําเนินการได้
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 UPI คิดเป็นร้อยละ 5.56 (ข้อมูลจากระบบติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา https://strategy.buu.ac.th) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 
ยุทธฯ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
 

1.1 - 2 จัดสรรทุนการศึกษาสําหรับผู้มี
ศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 2 ทุน 

บรรลุเป้าหมาย 

  1.1-3 จัดสรรทุนการศึกษาสําหรับผู้มี
ศักยภาพาสูงเข้าเรียนในระดับ ปริญญาโท/
เอก จํานวน 1 ทุน 

บรรลุเป้าหมาย 

  1.2-2 การเสริมสร้างความรู้และทักษะของ
คณาจารย์เป็นการจัดการเรียนรูปแบบ 
Active Learning โดยมีร้อยละของอาจารย์
ที่ผ่านการอบรมร้อยละ 50 

บรรลุเป้าหมาย 

  1.2-2 การเสริมสร้างความรู้และทักษะของ
คณาจารย์เป็นการจัดการเรียนรูปแบบ 
Active Learning โด ย มี ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
อาจารย์ที่ผ่านการอบรมร้อยละ 50 

บรรลุเป้าหมาย 

  1.2-3 มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ในทุกหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่
มีรายวิชาแบบ Active Learning ร้อยละ 
50 ของหลักสูตร 
 

บรรลุเป้าหมาย 
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ยุทธฯ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
  1.4-5 ร้อยละของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย

ที่กําหนดเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษไว้
ในเงือนไขการสําเร็จการศึกษา หลักสูตร
ของคณะฯ มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอั งกฤษไว้ ในเงือนไขการสําเร็จ
การศึกษาคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ 

บรรลุเป้าหมาย 

  1.5-1 จัดค่ายเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้
ต าม โครงการแนวพระราช ดํ าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยนิสิต
ของคณะเข้าร่วมโครงการร้อยละ 25 จาก
จํานวนนิสิตทั้งหมดของคณะ 

บรรลุเป้าหมาย 

  1.5-2 กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการส่ือสาร
และทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต นิสิตร้อย
ละ 25 ผ่านกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการ
ส่ือสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต 

บรรลุเป้าหมาย 

2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและ
การบริการวิชาการ 

2.1-10 จํานวนผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับชาติ-มนุษย์สังคม จํานวน 5 
ฉบับ 

บรรลุเป้าหมาย 

  2.1-11 จํานวนผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับนานาชาติ – มนุษย์สังคม 
จํานวน 1 ฉบับ 

บรรลุเป้าหมาย 

  2 .3 -4  จํ าน วนผลงาน วิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 1 
เรื่อง 

บรรลุเป้าหมาย 

3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.1-1 การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 
5 ของอาจารย์ที่ ถึ งกํ าหนดระยะเวลา
ทั้งหมด 

บรรลุเป้าหมาย 

  3.1-2 การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ ร้อยละ 15 
ของผู้ที่ครบกําหนด 

บรรลุเป้าหมาย 

  3.1-6 การพัฒนาทักษะการบริหารงานวิจัย
และการบริการวิชาการ ร้อยละ 60 ของ
บุคลากรผ่านการพัฒนาทักษะการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

บรรลุเป้าหมาย 

  3.2-4 กิ จกรรมส่ งเสริมจรรยาบรรณ 
จํานวน 1 ครั้ง 

บรรลุเป้าหมาย 

  3.3-3 การจัดทําแผนอัตรากําลัง จํานวน  
1 ฉบับ 

บรรลุเป้าหมาย 
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ยุทธฯ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
5 การพัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการภายใน 
5.1-1 พัฒนาผู้ประเมิน TQA จํานวน 1 คน สูงกว่าเป้าหมาย 

  5.1-4 แผนการพัฒนาระบบบริหาร 1 แผน บรรลุเป้าหมาย 
  5.1-7 ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบ

บริหารให้ผ่านเกณฑ์ TQA ใน TQC ระดับ 1 
บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล :  

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยคณะ ฯ รับเป้าหมายจากมหาวิทยาลัย ฯ มาดําเนินการและผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น  
18 ตัวช้ีวัด จาก 19 ตัวช้ีวัด ที่คณะ ฯ รับมาดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 

ทั้งน้ี มีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 5.1-1 เน่ืองจากคณะ ฯ ได้ส่งตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมรับ
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู้ประเมิน TQA จํานวน 5 คน จึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 1 คน 
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ส่วนท่ี 3  

สรุปผลการประเมินตนเอง 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ในปีการศึกษา 2558 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 12 หลักสูตร มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 4,867 คน  

อาจารย์ประจํา 64 คน คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจํานวน 35 คน  

งบประมาณในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 142,843,000 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
2,833,600 บาท และเงินรายได้ 140,009,400 บาท  
 

ตารางสรปุผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ที่ 1 สกอ. และตามเกณฑ์ AUN QA 

ชื่อหลักสูตร IQA 1 AUN 1 AUN 2 AUN 3 AUN 4 AUN 5 AUN 6 AUN 7 AUN 8 AUN 9 AUN 10 AUN 11 ระดับ 
คะแนน 

1.  หลักสูตร 
รัฐศาสตรบัณฑิต 

ผ่าน 2 2 3 3 2 3 N/A 3 3 2 2 2.50 

2.หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 

ผ่าน 3 3 3 3 3 2 N/A 3 2 3 2 2.70 

3. หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิ ชาการปกครอง
ท้องถ่ิน 

ผ่าน 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2.27 

4.  หลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต 

ผ่าน 3 3 3 3 3 2 N/A 3 2 2 2 2.60 

5.  หลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต   
(ภาคบัณฑิต) 

ผ่าน 3 3 3 3 3 2 N/A 2 2 2 2 2.50 

6.  หลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ผ่าน 2 3 3 2 2 3 N/A 3 3 2 2 3.00 

7.  หลักสูตร 
รั ฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร
จัดการ 

ผ่าน 2 2 3 2 3 2 N/A 3 2 2 2 2.30 

8.  หลักสูตร 
รั ฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม 

ผ่าน 3 3 2 2 3 3 N/A 2 2 2 2 2.40 

9.  หลักสูตร 
รั ฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชาการจัดการรัพยา
กรเพื่อความมั่นคง 

ผ่าน 2 2 3 2 3 2 N/A 2 2 2 2 2.20 
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ชื่อหลักสูตร IQA 1 AUN 1 AUN 2 AUN 3 AUN 4 AUN 5 AUN 6 AUN 7 AUN 8 AUN 9 AUN 10 AUN 11 ระดับ 
คะแนน 

10.  หลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ผ่าน 2 2 2 2 2 2 N/A 2 2 2 2 2.00 

11.  หลักสูตร 
รั ฐศาสตรดุษฎี บัณฑิ ต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร
จัดการ 

ผ่าน 2 2 3 2 3 2 N/A 3 2 2 2 2.30 

12.  หลักสูตร 
รั ฐศาสตรดุษฎี บัณฑิ ต  
สาขาวิชายุทธศาสตร์เพ่ือ
ความม่ันคง 

ผ่าน 2 2 3 2 2 2 N/A 2 2 2 2 2.10 

 

ตารางสรปุผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT QA  
ตัวบ่งชี้ ระดับ หมายเหตุ 

C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  2.00  
C.2 การได้งานทําของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  1.72  
C.3 คุณภาพบัณฑิต  2.00  
C.4 ผลงานของผู้เรียน  3.00  
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์  2.33  
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  2.25  
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร  2.35  
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  2.50  
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการประจําคณะ  3.00  
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ  2.00  
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ  4.00  
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา  2.00  
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  2.25  
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ  5.00  
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  2.00  
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  4.00  
S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part – time/full - time of international students  2.00  
S.3 Green University  2.00  
S.4 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  4.00  
คะแนนการประเมินตนเอง  2.67  
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รายงานจุดเด่น และจุดทีค่วรพัฒนา 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา โดยนําข้อมูลผลการดําเนินงานใน
ปีการศึกษา 2557 มาแสดงประกอบเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 
ดังน้ี 
 
ผลการดําเนินงานปี 2557 องค์ประกอบที่ 1 - 5 
จุดเด่น 

1. คณะ ฯ มีหน่วยงานวิจัยที่จัดการทั้งระบบและกลไกการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. คณะ ฯ จัดงบประมาณภายในของคณะ ฯ ด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยอย่างเต็มที่ 

ทั้งน้ี คณาจารย์ยังได้รับงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนงานวิจัยอีกจํานวนมาก 
3. คณาจารย์นําผลงานทางวิชาการไปเสนอในการประชุมระดับชาติและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อย่างสมํ่าเสมอ 
4. คณะ ฯ ได้รับความร่วมมือจาก 3 ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ ซึ่งมีองค์ความรู้ที่ผสมผสานกันและสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 

5. มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน 
และสังคม 

6. คณะ ฯ มีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกําหนดตัวช้ีวัความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณได้อย่างเพียงพอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กํากับมาตรฐาน จํานวน 8 หลักสูตร คณะ ฯ จึงต้องปรับปรุงและ

พัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. คณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อย 
3. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํายังไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ได้ 
4. คณะ ฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ที่นําผลงานทางวิชาการไปเสนอในการประชุมและ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น 
5. คณะ ฯ ควรจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได้ 
6. ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์การเงิน โดยพัฒนาจากผลการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุน

ต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
7. จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน 
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ผลการดําเนนิงานปี 2558  
 

จุดเด่น สําหรบัปีการศึกษา 2558 C.1 - C.13  
1. มีกระบวนการรับนิสิตที่ชัดเจน โดยการนําข้อมูลที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ถึงอัตราการรับนิสิตเข้า

ศึกษาต่อในทุกหลักสูตร และนําผลดังกล่าวเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ 
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ 

2. มีกระบวนการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตใหม่ก่อนเข้ารับการศึกษาในทุกหลักสูตร และมี
กระบวนการให้คําแนะนําปรึกษาแก่นิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่
นิสิตศึกษาอยู่ในหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและแนะแนวทางการประกอบอาชีพ
ก่อนสําเร็จการศึกษาให้แก่นิสิตช้ันปีที่ 4 

3. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้ในสามสาขาวิชา ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้าน
รัฐศาสตร์ องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ และนําองค์ความรู้
ดังกล่าวมาให้บริการแก่ชุมชนภาคตะวันออกอย่างต่อเน่ือง และชุมชนสามารถนําองค์ความรู้ที่
ได้รับบริการไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนและชุมชนอ่ืน ๆ ได้อย่างย่ังยืน 

4. มีกระบวนการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
 
จุดที่ควรพฒันา สําหรับปีการศึกษา 2558 C.1 - C.13 

1. การรวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายการดําเนินงาน และวางแผน 
เพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 

2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพ่ือสร้างโอกาสในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจ 
ในการศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ เข้ามาศึกษาในหลักสูตร 

3. การจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล 
4. การบริหารจัดการแบบ Two Way Communication ระหว่างผู้บริหารคณะ ฯ กับบุคลากร 

ของคณะฯ เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะ ฯ 
5. การหามาตรการในการเพ่ิมจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
  

S.1 – S.4  
จุดเด่น สําหรบัปีการศึกษา 2558  

1. มีกระบวนการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
2. บุคลากรมีศักยภาพในการวิจัย และสามารถขอทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมขึ้น 
3. มีการบริหาร และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการที่ดี  

 
จุดที่ควรพฒันา สําหรับปีการศึกษา 2558  

1. การกําหนดนโยบายและกระบวนการในการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศที่ชัดเจน 
2. การกําหนดนโยบาย และแผนดําเนินการเพ่ือเข้าสู่การเป็นคณะ ฯ ภายใต้กรอบแนวคิด  

Green University ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
 

 


