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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนใน 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๒ หลักสูตร  

นิสิตทุกระดับรวมกัน ๔,๙๖๙ คน อาจารย์ประจํา ๕๐.๕ คน คณาจารย์มตํีาแหน่ง 
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น ๑๑ คน โดยคณาจารย์ที่มี 
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจํานวน ๒๖.๕ คน  

งบประมาณในปี ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๑๑๒,๒๓๘,๓๐๐ บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผน่ดิน 
๕๗๖,๐๐๐ บาท และเงินรายได้ ๑๑๑,๖๖๒,๓๐๐ บาท  
 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สกอ.  
 ผลการประเมินทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับดี มคีะแนนการประเมิน 
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่ามี ๒ องค์ประกอบ ที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่  
องค์ประกอบที่  ๓  การบริการวิชาการ  คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๕ 
องค์ประกอบที่  ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๕ 
  
 องค์ประกอบที่ผลการประเมนิอยู่ในระดับดี มี ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่  ๒  การวิจัย คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๙ 
องค์ประกอบที่  ๕  การบริหารจัดการ  คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ 
  
 องค์ประกอบที่ผลการประเมนิอยู่ในระดับพอใช้ มี ๑ องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่  ๑  การผลิตบัณฑิต คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๖๒ 
 
 จุดเด่น และจุดที่ควรพฒันา  
 จุดเด่น  

๑. คณะ ฯ มีหน่วยงานวิจัยที่จัดการทั้งระบบและกลไกการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงคณาจารย์มีผลงานทางวิชาการไปเสนอในการประชุมระดับชาติและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่าง
สม่ําเสมอ 

๒. คณะ ฯ ได้รับความร่วมมือจาก ๓ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ ซึ่งมีองค์ความรู้ที่ผสมผสานกันและสามารถร่วมกันแก้ไข 
ปัญหาให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 
 จุดที่ควรพฒันา   
 ๑.  จํานวนนิสติระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสตูรแผน ก ยังมจีํานวนน้อย 
 ๒.  อาจารย์ทีม่ีตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนที่ ๑ 
     ส่วนนํา 
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ส่วนที่  ๑ 
ส่วนนํา 

 
ประวัติความเปน็มาและสภาพปัจจุบนั 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการจัดต้ังภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (มศว. บางแสน) ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่วิทยาลัย 
วิชาการศึกษา บางแสน ได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
         พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา 
ภาควิชารัฐศาสตร์อยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สําหรับภาควิชานิติศาสตร์ถูกจัดต้ัง 
ขึ้นในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ จนกระทั่ง วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕0 
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้สถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขึ้น โดยรวมภาควิชารัฐศาสตร์และ 
ภาควิชานิติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันในสังกัด 
 ส่วนภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดต้ังเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงภาควิชา  
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
ปรัชญามหาวิทยาลัยบรูพา 

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คณุธรรม ช้ีนําสังคม 
 
วิสัยทศัน์มหาวิทยาลัยบรูพา 
 สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพ่ือนําพาสังคมไทย 
สู่สังคมอุดมปัญญาที่เขม้แข็งอย่างย่ังยืน 
 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบรูพา 
 1. สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม  
           2. จัดการศึกษาที่มคีุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เช่ียวชาญในศาสตร ์ 
เป็นผู้นําที่มีทักษะสากล  
           3. บริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พ่ึงตนเอง 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและธํารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 5.  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เขม้แข็ง มรีะบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และพ่ึงตนเองได้ 
 
อัตลักษณ์มหาวทิยาลยับูรพา 
 บัณฑิตรักษ์สุขภาพ 
 
เอกลักษณ์มหาวทิยาลยับูรพา 
 เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางทะเลของประชาคมอาเซียน 
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วิสัยทศัน์คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์
 เป็นผู้นําในการสร้างองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 
 
พันธกิจคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์

๑. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพ  
๒. สร้างงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และบริการวิชาการ 
๓. ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยทุธศาสตรค์ณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์
 ๑.  พัฒนาบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้มคีุณภาพสูงและมีปริมาณงานที่เหมาะสม 
 ๒.  ส่งเสริมกิจกรรมให้นิสิตมสี่วนร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มากข้ึน 
 3.  พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับภูมิภาคตะวันออกสู่สากล 
 4.  ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  สนับสนุนเป็นคณะ E-Politic และ E-Law 
 6.  เร่งรัดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ให้มี
คุณภาพ 
 
อัตลักษณ์คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์
 บัณฑิตรักษ์สุขภาพ 
 
เอกลักษณ์คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์
 เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางทะเลของประชาคมอาเซียน 
 
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
 ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา จิตอาสา มีวินัย ใจยุติธรรม 
 
โครงสร้างองค์การของคณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์
 โครงสร้างองค์การของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ สํานักงานจัดการศึกษา และสํานักงานคณบดี  
ซึ่งครอบคลุมงานสอนและงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในส่วนของงานการสอนประกอบด้วยการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยแต่ละระดับมีการ
แบ่งเป็นหลักสตูรต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละหลักสตูรมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณาจารย์เป็นกลไกใน 
การพิจารณาควบคุมมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สว่นงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน แบ่งเป็น 14 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบุคคล งานส่งเสริมการวิจัย ผลิตเอกสารและ
ตํารา งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ งานกิจการนิสิต งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานโสตทัศนศึกษา งานวิชาการ งานนโยบายและแผน งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ งานห้องสมุดและวารสาร และงานประชาสัมพันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สํานักงานคณบดีเป็นกลไกใน 
การดําเนินงานดังกล่าว แสดงดังภาพต่อไปน้ี 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 หน้า ๕ 

   จํานวนนสิติ ปกีารศกึษา ๒๕๕7 (๑ มิถุนายน ๒๕๕7 – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕8) 
                (คน) 

ระดับการศึกษา ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
ปริญญาตร ี 657 3,783 4,440 
ปริญญาโท 126 341 467 
ปริญญาเอก - 62 62 
รวมทั้งสิ้น 783 4,186 4,969 

      ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันท่ี ๒2 พฤษภาคม 2558 
   
 จํานวนบคุลากรทั้งหมดจําแนกตามการนบัทีป่ฏบิตังิานจริงและลาศกึษาต่อ 
             (คน) 

ลําดบั หน่วยงาน ปฏบิตังิานจรงิ ลาศึกษาต่อ จํานวนทัง้หมด 
1 ภาควิชารัฐศาสตร์ 13 1 14 
2 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 21 1 22 
3 ภาควิชานิติศาสตร์ 10.5 3 13.5 
4 สํานักงานจัดการศึกษา 1 - 1 
5 สํานักงานคณบดี 27 - 27 
 รวม 72.5 5 77.5 

 
   จํานวนคณาจารย์ จําแนกตามการนบัทีป่ฏบิตังิานจริงและลาศึกษาต่อ 
             (คน) 

ลําดบั หน่วยงาน ปฏบิตังิานจรงิ ลาศึกษาต่อ จํานวนทัง้หมด 
1 ภาควิชารัฐศาสตร์ 13 1 14 
2 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 21 1 22 
3 ภาควิชานิติศาสตร์ 10.5 3 13.5 
4 สํานักงานจัดการศึกษา 1 - 1 
 รวม 45.5 5 50.5 

 
 จํานวนคณาจารย์ จําแนกตามคณุวุฒกิารศกึษา 
             (คน) 

ลําดบั หน่วยงาน ป.โท ป.เอก รวม 
1 ภาควิชารัฐศาสตร์ 4 10 14 
2 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8 14 22 
3 ภาควิชานิติศาสตร์ 12 1.5 13.5 
4 สํานักงานจัดการศึกษา - 1 1 
 รวม 24 26.5 50.5 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 หน้า ๖ 

จํานวนคณาจารย์ จําแนกตามตาํแหน่งทางวิชาการ 
             (คน) 

ลําดบั หน่วยงาน อ. ผศ. รศ. รวม 
1 ภาควิชารัฐศาสตร์ 9 3 2 14 
2 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 16 5 1 22 
3 ภาควิชานิติศาสตร์ 12.5 1 - 13.5 
4 สํานักงานจัดการศึกษา 1 - - 1 
 รวม 38.5 9 3 50.5 

 
  จํานวนบคุลากร จําแนกตามการนบัทีป่ฏบิตัิงานจรงิและลาศกึษาตอ่ 
             (คน) 

หน่วยงาน ปฏบิตังิานจรงิ ลาศึกษาต่อ จํานวนทัง้หมด 
๑.  นักวิจัย ๑ - ๑ 
๒.  สํานักงานคณบดี ๒6 - ๒6 

รวม 27 - 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 หน้า ๗ 

รายชื่อบคุลากรคณะรัฐศาสตร์และนติศิาสตร ์
ปกีารศกึษา ๒๕๕7 (๑ มิถุนายน ๒๕๕7 – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕8) 

 
ภาควิชารัฐศาสตร์  
 

ลําดบั รายช่ือ วันที่บรรจ ุ หมายเหต ุ

๑ ดร.จักรี ไชยพินจิ ๔ ม.ค. ๕๔  

๒ ดร.โชติสา ขาวสนิท ๔ มิ.ย. ๕๐  

๓ อ.ชยาภรณ์ จตรุพรประสิทธิ ์ 1 ส.ค. 54  

๔ ผศ.ดร.ไพฑูรย ์โพธิสว่าง ๓ ส.ค. ๕๒  

๕ ผศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ๑ ธ.ค. ๕๑  

๖ ร.ต.อ.ดร.วิเชยีร ตันศิริคงคล  ๑๑ ส.ค. ๕๒  

๗ ดร.สกฤติ อิสริยานนท ์ ๑ พ.ค. ๕๐  

๘ ดร.สรชัย ศรีนิศานต์สกุล  ๒๕ ต.ค. ๔๘  

๙ ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ๑ ธ.ค. ๔๖  

10 อ.จริายุทธ์  สีม่วง 5 ม.ค. 58 6 เดอืน = 0.5 

11 อ.ธัชชนก  สัตยวินิจ 5 ม.ค. 58 6 เดอืน = 0.5 

12 อ.พัชราภา ตนัตราจนิ  ๑ ธ.ค. ๕๑ ลาศกึษาตอ่ ๑๓ มิ.ย. ๕๔ 

13 ดร.ภทัรพงษ ์รัตนเสว ี*** 2 มี.ค. 58  

14 ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน *** 3 ส.ค. 58  
 
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์  
 

ลําดบั รายช่ือ วันที่บรรจ ุ หมายเหต ุ

๑ รศ.ชนะ ประณมศรี ๑ ต.ค. ๕๒  

๒ รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ ๑ ต.ค. ๕๔  

3 ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต ์ ๑ ต.ค. ๕๓  

4 รศ.ดร.สธุ ีประศาสน์เศรษฐ *** 2 มิ.ย. 58  
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 หน้า ๘ 

อาจารย์บางสว่นเวลา ภาควิชารัฐศาสตร ์*** 
 

ลําดบั รายช่ือ วันที่บรรจ ุ หมายเหต ุ

๑ อ.ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ 1 ต.ค. 56  

๒ อ.วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร 1 ต.ค. 56  
 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 
 

ลําดบั รายช่ือ วันที่บรรจ ุ หมายเหต ุ

๑ ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ ๑ พ.ย. ๔๙  
๒ อ.ธรีะพงษ ์ภูริปาณิก ๑ พ.ย. ๔๙  
๓ ผศ.ดร.ธีรพงษ์  บัวหล้า 1 เม.ย. 57  

๔ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถือ่น 18 มิ.ย. 55  

๕ ดร.สโรชา แพรภ่าษา ๑ มี.ค. ๔๗  

๖ รศ.ดร.สุพจน์ บญุวิเศษ ๙ พ.ค. ๓๑  

๗ อ.สมคิด เพชรประเสริฐ ๒๔ ก.ค. ๔๙  

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

๙ ดร.อนุรัตน์ อนนัทนาธร ๑ พ.ย. ๔๙  

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

๑๑ ดร.อมรทิพย์  อมราภิบาล 19 มี.ค. 57  

๑๒ ดร.ปยิะ  นาควัชระ 19 มี.ค. 57  

13 พ.ต.ท. ดร.ไวพจน์  กุลาชัย 17 ก.ค. 57  

14 อ.นพวรรณ  พึง่พา 1 ส.ค. 57  

15 อ.พงศธร  แกว้มณี 17 ก.ค. 57  

16 อ.กญัญาภคั อยู่เมือง  ๑ มิ.ย. ๔๗ ลาศกึษาตอ่ ๑ ต.ค. ๕๒ 

17 อ.ปาริฉัตร  ปอ้งโลห่์ *** 1 เม.ย. 58  

18 ดร.วีระยทุธ พรพจนธ์นมาศ *** 17 ส.ค. 58  
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 หน้า ๙ 

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 
 

ลําดบั รายช่ือ วันที่บรรจ ุ หมายเหต ุ

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

2 ดร.บญุร่วม นภาโชติ ๑ ต.ค. ๕5  

3 อ.วรีวิทย์ วิวัฒนวานิช ๑ มิ.ย. ๕๔  

4 ดร.ศุภชัย เหลืองแสงทอง ๑ ต.ค. ๕6  

5 อ.สุรินทร์ สรงสระแก้ว ๑ ต.ค. ๕๔  

6 อ.สยุมพร ล่ิมไทย ๑ ต.ค. ๕๔  

7 ผศ.ดร.วงพกัตร์ ภูพ่ันธศ์รี *** 2 มิ.ย. 58  

8 ดร.วัลลภ ศัพทพ์ันธุ ์*** 2 มิ.ย. 58  
 
อาจารย์บางสว่นเวลา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร ์*** 
 

ลําดบั รายช่ือ วันที่บรรจ ุ หมายเหต ุ

๑ อ.กาณติมา พงษ์นัยรัตน์ 1 ส.ค. 54  

๒ อ.จุฬาลักษณ์ พันธัง 1 ต.ค. 56  

3 อ.พฤกษพงษ์ วิสุทธ์ิดวงดุษดี 1 ต.ค. 56  

4 อ.วิทยา เชาว์เจริญรัตน์ 1 ต.ค. 56  

5 อ.อํานาจ หอมปลื้ม 1 ต.ค. 54  
 
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สาํนักงานจัดการศึกษา 
 

ลําดบั รายช่ือ วันที่บรรจ ุ หมายเหต ุ

๑ ดร.ประสิทธิ์ เงนิชัย ๑ พ.ย. 56  
 
อาจารย์บางสว่นเวลา สํานกังานจัดการศกึษา *** 
 

ลําดบั รายช่ือ วันที่บรรจ ุ หมายเหต ุ

๑ อ.วิภา เฟ่ืองฟูดํารงชัย 1 พ.ย. 56  
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 หน้า ๑๐ 

ภาควิชานติิศาสตร ์ 
 

ลําดบั รายช่ือ วันที่บรรจ ุ หมายเหต ุ

๑ อ.จริวัธ ศิริศักดิส์มบูรณ ์ ๑ พ.ย. ๕๒  

๒ อ.เจนวิทย์ นวลแสง ๑๖ พ.ย. ๔๗  

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

๔ อ.ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช ๒๐ ต.ค. ๕๑  

๕ อ.ภารดี ปล้ืมโกศล  ๑ มิ.ย. ๕๒  

๖ อ.สริยา วิริโยสุทธิกุล ๓ ต.ค. ๔๘  

๗ อ.เอกพล ทรงประโคน 1 มิ.ย. 55  

๘ ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์  8 มี.ค. 56  

๙ อ.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ๑ มิ.ย. ๕๔  

๑๐ อ.ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ  ๑ ธ.ค. ๕๒  

๑๑ พ.ต.ท.ดร.ประลอง  ศิริภูล 16 ม.ค. 58 7 เดือน = 0.5 คน 

12 อ.ธนพฒัน ์เลก็เกยีรติข์จร ๑ มี.ค. ๕๔ ลาศกึษาตอ่ 1 ก.ย. 56 

13 ผศ.ภัทรมน สาตรักษ ์ ๑ มิ.ย. ๕๒ ลาศกึษาตอ่ ๑ พ.ค. ๕6  

14 อ.รัชน ีแตงอ่อน ๑ พ.ย. ๔๙ ลาศกึษาตอ่ ๑ ต.ค. ๕๓ 

15 อ.ภทัราภรณ ์เกษตรสาระ *** 2 มิ.ย. 58  

16 อ.มุกกระจ่าง จรณี *** 2 มิ.ย. 58  

17 ดร.สุจิตรา ใจเอ้ือ *** 10 ส.ค. 58  
18 อ.อชิรญา ภูพ่งศกร *** 17 ก.ย. 58  

 
อาจารย์บางสว่นเวลา ภาควิชานติศิาสตร์ *** 
 

ลําดบั รายช่ือ วันที่บรรจ ุ หมายเหต ุ

๑ อ.คณิน วงศ์ใหญ ่ 1 ธ.ค. 52  

๒ อ.จงรักษ์ เมธาวรกุล 1 ธ.ค. 52  

3 อ.จิดาภา พรย่ิง 1 ธ.ค. 52  

4 อ.จันทนี นาคเจริญวารี 1 มิ.ย. 53  

5 อ.จุฑามาศ พรหมอินทร ์ 1 ธ.ค. 52  

6 อ.วชิราภรณ์ พวงจินดา 1 มิ.ย. 53  
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 หน้า ๑๑ 

สํานกังานคณบดี *** 
ลําดับ รายชื่อ วันท่ีบรรจุ หมายเหตุ 
๑ นางสาวกุลญาดา เนื่องจํานงค์ ๑ พ.ย. ๔๘  
๒ นางกันตา ปานสวัสดิ์ ๕ ต.ค. ๕๒  
๓ นายคํานึง พลานนท ์ ๑ พ.ย. ๕๔  
๔ นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ ๑ ก.ย. ๔๖  
๕ นางสาวชญาภา เรียบเรียง ๑ เม.ย. ๔๘  
๖ นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ   ๑ พ.ย. ๔๕  
๗ นายดุสิต รัฐศีล ๑ ก.ค. ๕๑  
๘ นางสาวธารทิพย์ ภวะวิภาต ๑ ส.ค. ๕๔  
๙ นายนพดล เจาเบ ๑ พ.ย. ๕๔  
๑๐ นางนุชจรินทร ์วรรณพงษ ์ ๑ พ.ย. ๔๘  
๑๑ นางสาวปณิตา แฉ่งสงวน 2 ธ.ค. 56  
๑๒ นางสาวปนัดดา แฉ่งสงวน 2 ธ.ค. 56  
๑๓ นางสาวปริยาภัทร กันกา ๙ ก.พ. ๕๔  
๑๔ ว่าที่รอ้ยตรีพุฒธิร สวาสนา 3 ธ.ค. 56  
๑๕ นางสาวมณีรตัน์ ข่ายพิลาป ๑๕ ก.พ. ๕๓  

๑๖ ดร.เมทินา อิสรยิานนท ์ ๑ มิ.ย. ๕๓ นักวิจัย 
๑๗ นายรักพงษ์ แสงสว่าง ๑ ก.พ. ๕๔  
๑๘ นายวรวทิย์ ภาคะ ๑ มิ.ย. ๕๓  
๑๙ นางสาววราภรณ์ ช่วยประคอง 2 ธ.ค. 56  
๒๐ นายวิทยา โพธพิร 3 ก.พ. 57  
๒๑ นางศญาพัฒน ์กิตติสารวัณโณ ๑ ก.ค. ๔๖  
๒๒ นางสาวสิริลักษณ์ รัตน์วทิยากรณ์ ๑ พ.ค. ๕๒  
23 นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ ์ ๑ มิ.ย. ๕๓  
24 นางสาวสุทธาทพิย ์จับใจเหมาะ ๑ เม.ย. ๕๒  
25 นางสาวสํารวย ทวีสุข ๑ มิ.ย. ๕๓  
26 นางอรพร สดใส ๒๙ มี.ค. ๓๓  
27 นายอิทธิ เอี่ยมลักษณะชัย 12 มิ.ย. 55  
28 นางสาวประภาศรี ถนอมจิตร์ 17 ส.ค. 58  

29 นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 17 ส.ค. 58  

 
สํานกังานคณบดี ลูกจ้างรายวัน*** 

ลําดับ รายชื่อ วันท่ีบรรจุ หมายเหตุ 
๑ น.ส.รุจิเรศ เรอืงสวัสด์ิ  1 มี.ค. 56  
๒ น.ส.ลักษณารีย์ สุริศร 11 ม.ค. 53  
๓ น.ส.สาวิตรี แนบถนอม 26 เม.ย. 54  
๔ นายบูรพา แก้วแหวน 8 มิ.ย. 55  
๕ นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ 1 พ.ค. 56  
๖ น.ส.นิภา อิศรานันท์ 3 พ.ค. 54  
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๗ นายขัตดนัย สุขสงวน 31 มี.ค. 58  
๘ นายจุลดนัย จงกลาง 2 มิ.ย. 58  
๙ น.ส.ธนภรณ์ ทองระอา   1 ตค.58  

 
สํานกังานคณบดี นิสติช่วยงาน*** 

ลําดับ รายชื่อ วันท่ีบรรจุ หมายเหตุ 
๑ นายพิพัฒน์ ศิลปวิทยา 2 มิ.ย. 55  
๒ นายธนดล ช้อยวิเชียร 1 ต.ค. 57  
๓ นายกฤษฏ์ิ เอ่ียมนาม 12 มิ.ย. 57  
๔ นายขจรกฤษ ศรีเสาวคนธร 6 ส.ค. 57  
๕ นายศักดา ศิลากร 1 ก.ย. 57  
๖ นายกัมปนาท เบ็ญจนาวี 4 ก.ย. 57  
๗ นายสุรเดช สุขเดโช 1 พ.ย. 57  
๘ น.ส.วัจนพร คําเจริญ 9 ก.พ. 58  
๙ น.ส.ปรียานุช จันทเดิม 7 ก.ย. 58  

10 น.ส.หัสรา ทองกลาง 1 ต.ค. 58  
 

                                                     ขอ้มูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 
 
หมายเหตุ   
*** ไม่นบัเปน็จํานวนอาจารย์ในปกีารศกึษา ๒๕๕7 (๑ มิ.ย. ๒๕๕7 - ๓๑ ก.ค. ๒๕๕8)  
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หลักสูตรที่เปิดสอน  
 

หลกัสตูร 
หลกัสตูรปรญิญาตรี 
๑.  หลกัสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.  หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
     - สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
3.  หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเฉพาะกิจโครงการความร่วมมือกับ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
4.  หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 
5.  หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 255๓ 
หลกัสตูรปรญิญาโท 
6.  หลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255๔ 
     - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการ 
7.  หลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255๔ 
     - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง        
8.  หลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255๔ 
     - สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
9.  หลกัสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๔ กลุ่มวิชา) 
     - กลุม่วิชาการเมืองการปกครองไทย 
     - กลุม่วิชาการเมืองเปรียบเทียบ 
     - กลุม่วิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 
     - กลุม่วิชาการเมืองการปกครองท้องที่ไทย 
๑๐.  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๒ กลุ่มวิชา) 
     - กลุม่วิชากฎหมายมหาชน 
     - กลุม่วิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา 
หลกัสตูรปรญิญาเอก 
๑๑.  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
      - สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
๑๒.  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
      - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเมืองและการบริหารจัดการ 
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งบประมาณ ๒๕๕7 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557) 
 งบประมาณแผ่นดิน                 576,000 บาท 
 งบประมาณเงินรายได้       111,662,300 บาท 
 รวมทั้งสิ้น                     112,238,300 บาท 
 
แผนทีท่างยุทธศาสตรข์องคณะรัฐศาสตรแ์ละนติศิาสตร์ (Strategy Map)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณบดี

รองคณบดี 
งานบริหารและวิชาการ

รองคณบดี 
งานกิจการนิสิต

ผู้รักษาการแทนหัวหน้า

สำนักงานคณบดี

หัวหน้างาน

บุคคล
หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน

การเงินและบัญชี

หัวหน้างาน

พัสดุ

หัวหน้างาน

สารบรรณ

หัวหน้างาน

กิจการนิสิต

หัวหน้างาน

วิชาการ
หัวหน้างาน

นโยบายและแผน

ผู้ช่วยคณบดี
งานด้านบัณฑิตศึกษา

และวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยรองคณบดี

งานวารสารและงานวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และอาคารสถานที่

ผู้ช่วยคณบดี
งานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

และวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้างาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างาน

โสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้างาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้าภาควิชา

รัฐศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

นิติศาสตร์
งานส่งเสริมการวิจัย 

ผลิตเอกสารและตำรา

หัวหน้างาน

ห้องสมุดและวารสาร



1 
 

รูปภาพที่ 3.1แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ

สร้างงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และ
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เร่งรัดการปรับปรุง
และพัฒนา
กระบวนการ

บริหารงานของคณะฯ 
ให้มีคุณภาพ

พัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
ให้มีคุณภาพสูงและมี
ปริมาณที่เหมาะสม

ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตให้มี
ส่วนร่วมกับคณะฯ มากขึ้น

พัฒนางานวิจัย บริการ
วิชาการและการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับภูมิภาค

ตะวันออกสู่สากล

สนับสนุนเป็นคณะ 
E-Politic และ E-

Law

ด้านผลสัมฤทธิ์
สูงสุด

ด้านลูกค้า

การบริหาร
จัดการภายใน

การพัฒนา
องค์การ

พัฒนาระบบการ
บริหารงาน

ที่มีประสิทธิภาพ

สร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างบุคลากร และผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย

พัฒนากระบวนการ
บริหารจัด

การมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้าง
สมรรถนะ
บุคลากร

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
และบุคลากรสาย

สนับสนุน

พัฒนาระบบและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน

พัฒนากลยุทธ์การสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง

พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง

เสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากร

สร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างนิสิตกับนิสิต

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นิสิต

สร้างแรงจูงใจการมี
ส่วนร่วมกิจกรรม

ระหว่างคณะกับนิสิต

สร้างและพัฒนากิจกรรม
ให้น่าสนใจและ

สอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิต

สร้างการมีส่วนร่วม
ของนิสิต

พัฒนา
ความรู้

ทางการวิจัย
ให้กับ

บุคลากร

พัฒนาให้เกิดการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของภูมิภาค
ตะวันออก

พัฒนาให้เกิดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของ
ภูมิภาคตะวันออก

สร้างระบบและ
กลไกการสร้าง

งานวิจัย และการ
บริการวิชาการ

ส่งเสริมการใช้ระบบ
สารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน

สร้างงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม

ส่งเสริมเทคนิคการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

สร้างโครงการ
บริการวิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม

ส่งเสริมการตีพิมพ์
งานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและ

นานาชาติ

ส่งเสริมการจัดทํา
บริการวิชาการที่
มีความต่อเนื่อง

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทีตอบสนอง
ต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต

พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและอาจารย์

เพิ่มสมรรถนะ
ของเทคโนโลยีให้

เหมาะสม

พัฒนาระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ไปสู่  e-Politic และ e-

Law

เป็นผู้นําในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์

ส่งเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

รักษา พัฒนา ธํารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี

สร้างชื่อเสียงของคณะ
ในการอนุรักษ์และทํานุ

บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมแก่ชุมชน 

และสังคม

พัฒนาระบบ และ
กลไกการอนุรักษ์

และทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

สร้างเสริมค่านิยมในการ
อนุรักษ์และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม แก่บุคลากร
และนิสิต

พัฒนาผู้มี
ศักยภาพ

เป็น
นักวิจัยรุ่น

ใหม่
 



 
 
 
 

 
 ส่วนที่ ๒ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที่ ๒ 
ตารางผลการดําเนินงานระดับคณะ 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนน 

๑ การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม        ๐.๘๘ 
๑.๒ อาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ๓.๒๘ 
๑.๓ อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทาง
 วิชาการ 

๑.๓๖ 

๑.๔ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
 จํานวนอาจารย์ประจํา 

๐ 

๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ๕ 
๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ๕ 

๒ การวิจัย ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๕ 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๕ 
๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
 และนักวิจัย 

๓.๑๗ 

๓ การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ๕ 
๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

 วัฒนธรรม 
๕ 

๕ การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
 ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
 และเอกลักษณ์ของคณะ 

๕ 

๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร ๔ 
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ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องคป์ระกอบที่ ๑  การผลติบณัฑิต 

จํานวน ๕ ตัวบง่ชี ้
 

ตัวบ่งชี ้ รายละเอียดตวับ่งชี้  เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
3.51 
คะแนน 

ผ่าน  
5 หลักสูตร 
ไม่ผ่าน 7 
หลักสูตร 

0.95 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ อาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 3 คะแนน 
ร้อยละ 
๕๒.๔๘ 

๓.๒๘ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ 
อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

1 คะแนน 
ร้อยละ 
๒3.๗6 

๑.49 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 

1 คะแนน 

ค่าความ
แตกต่าง 
จากเกณฑ์
มาตรฐาน 
341.52 

๐ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
5 คะแนน 
(๖ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

๖ ข้อ 
๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
5 คะแนน 
(๖ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

๖ ข้อ 
๕ 

คะแนนเฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี ้ 2.62 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบณัฑิต 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลกัสตูรโดยรวม  
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได้ =  
11.43 

12 
 
ผลการดําเนนิงาน  : 

ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนทั้งหมด ๑๒ 
หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร  ระดับปริญญาโท ๕ หลกัสูตร และระดับ
ปริญญาเอก ๒ หลักสูตร มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร จํานวน 5 หลักสูตร และมีหลักสูตร
ที่ไม่ผ่านการกํากับมาตรฐาน จํานวน 7 หลกัสูตร มีผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเทา่กับ  
0.95 ดังน้ี 
 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ์ 

() 
ไม่ผ่าน

เกณฑ์ () 
คะแนน รหสัหลกัฐาน 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด ๑๒ หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 
๒. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
๓. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
๔. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
๕. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

 
() 

 
() 

 
 
 
 

 
 
 

 
 () 
() 
() 

 
2.88 

 
0.92 

 

 
๑.๑ – ๑ – ๐๑ 
 
๑.๑ – ๑ – ๐๒ 
๑.๑ – ๑ – ๐๓ 
๑.๑ – ๑ – ๐๔ 
๑.๑ – ๑ – ๐๕ 

ระดับปริญญาโท 
๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
๒. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
๓. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ 
๔. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
๕. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง 

 
 

() 
() 

 
 
 
 

 
() 

 
 
 

() 
 

() 

 
 

2.94 
2.39 

 
 
 

 
๑.๑ – ๑ – ๐๖ 
๑.๑ – ๑ – ๐๗ 
๑.๑ – ๑ – ๐๘ 
๑.๑ – ๑ – ๐๙ 
๑.๑ – ๑ – ๑๐ 

= 0.95 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ์ 

() 
ไม่ผ่าน

เกณฑ์ () 
คะแนน รหสัหลกัฐาน 

ระดับปริญญาเอก 
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง 
๒. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 

 
 
 

() 

 
() 

 
 
 

2.30 

 
๑.๑ – ๑ – ๑๑ 
 
๑.๑ – ๑ – ๑๒ 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 
คะแนน 

ผ่าน   
5 หลักสูตร 

ไม่ผ่าน  
7 หลักสูตร 

0.95  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 

ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
๑.๑ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

๑.๑ – ๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต 

๑.๑ – ๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 

๑.๑ – ๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น 

๑.๑ – ๑ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๖ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

๑.๑ – ๑ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๗ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต 

๑.๑ – ๑ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๘ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ 

๑.๑ – ๑ – ๐๘ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๙ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน

๑.๑ – ๑ – ๐๙ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 
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ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
ยุติธรรมและสงัคม 

๑๐ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง 

๑.๑ – ๑ – ๑๐ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรรฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือความม่ันคง 

๑.๑ – ๑ – ๑1 แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๑๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
หลักสูตรรฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหารจัดการ 

๑.๑ – ๑ – ๑๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนําเข้า   
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ   
๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก X ๑๐๐ จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 
  
๒. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๕ ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีกํ่าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

 
ผลการดําเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีอาจารย์ประจํา 
ทั้งหมด ๕๐.๕ คน มีวุฒิปรญิญาเอก  ๒๖.๕ คน เป็นร้อยละ ๕๒.๔๘ ซึ่ง คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557  หน้า 22 
 

เป็นมหาวิทยาลัยในกลุม่ ง คา่ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม ๕ เท่ากับร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป  ดังน้ันเมื่อคํานวณ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  
เท่ากบั ๓.๒๘ 
 
แบบรายงานอาจารย์ประจําคณะที่มีคณุวุฒปิรญิญาเอก 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 

วุฒกิารศกึษา 
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ตร ี

() 
โท 

() 
เอก 
() 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จํานวน 
(คน) 

๑ ดร.จักรี ไชยพินิจ       ๑ 
๒ อ.จิรายุทธ์ สีมว่ง       ๐.๕ 
๓ ดร.โชติสา ขาวสนิท       ๑ 
๔ อ.ชยาภรณ์  จตุรพรประสิทธ์ิ       ๑ 
๕ อ.ธัชชนก สัตยวินิจ       ๐.๕ 
๖ อ.พัชราภา ตันตราจิน 

(ลาศึกษาต่อ 13 มิ.ย. 54) 
      1 

๗ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง       ๑ 
๘ ผศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ       ๑ 
๙ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล       ๑ 
๑๐ ดร.สกฤติ อิสรยิานนท์       ๑ 
๑๑ ดร.สรชัย ศรีนิศานต์สกุล       ๑ 
๑๒ ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว       ๑ 
๑๓ รศ.ชนะ  ประณมศร ี       1 
๑๔ รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ       ๑ 
๑๕ ดร.ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์       ๑ 
๑๖ อ.กัญญาภัค อยู่เมือง 

 (ลาศึกษาต่อ 1 ต.ค. 52) 
      ๑ 

๑๗ ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสด์ิ       ๑ 
๑๘ ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า       ๑ 
๑๙ อ.ธีระพงษ์  ภูริปาณิก       ๑ 
๒๐ อ.นพวรรณ พ่ึงพา       ๑ 
๒๑ ดร.ปิยะ นาควัชระ       ๑ 
๒๒ อ.พงศธร แก้วมณ ี       ๑ 
๒๓ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถ่ือน       ๑ 
๒๔ พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย       ๑ 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 

วุฒกิารศกึษา 
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ตร ี

() 
โท 

() 
เอก 
() 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จํานวน 
(คน) 

๒๕ ดร.สโรชา แพร่ภาษา        ๑ 
๒๖ รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ       ๑ 
๒๗ อ.สมคิด เพชรประเสริฐ       ๑ 
๒๘ ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ ยศสมศักด์ิ       ๑ 
๒๙ ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร       ๑ 
๓๐ ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล       ๑ 
๓๑ ผศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร       ๑ 
๓๒ ผศ.ดร.นพรัฐพล  ศรีบุญนาค       ๑ 
๓๓ ดร.บุญร่วม  นภาโชติ       ๑ 
๓๔ อ.วีรวิทย์  วิวัฒนวานิช       ๑ 
๓๕ ดร.ศุภชัย  เหลืองแสงทอง       ๑ 
๓๖ อ.สุรินทร์  สรงสระแก้ว       ๑ 
๓๗ อ.สยุมพร  ลิ่มไทย       ๑ 
๓๘ ดร.ประสิทธ์ิ  เงินชัย       ๑ 
๓๙ อ.จิรวัธ  ศิริศักด์ิสมบูรณ ์       ๑ 
๔๐ อ.เจนวิทย์  นวลแสง       ๑ 
41 อ.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล       ๑ 
๔๒ อ.ณัฐวัฒน์  กฤตยานวัช       ๑ 
๔๓ อ.ธนวัฒน์  เล็กเกียรต์ิขจร 

(ลาศึกษาต่อ ๑ ก.ย. ๕๖) 
      ๑ 

๔๔ ผศ.ภัทรมน  สาตรักษ์ 
(ลาศึกษาต่อ ๑ พ.ค. ๕๖) 

      ๑ 

๔๕ อ.ภารดี  ปลื้มโกศล       ๑ 
๔๖ อ.รัชนี  แตงอ่อน 

(ลาศึกษาต่อ ๑ ต.ค. ๕๓) 
      ๑ 

๔๗ อ.สริยา  วิริโยสุทธิกุล       ๑ 
๔๘ อ.เอกพล  ทรงประโคน       ๑ 
๔๙ ดร.อรรัมภา  ไวยมุกข์       ๑ 
๕๐ อ.พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา       ๑ 
๕๑ อ.ศิริศักด์ิ  จึงถาวรรณ       ๑ 
๕๒ พ.ต.ท. ดร.ประลอง  ศิริภูล       ๐.๕ 

รวม - 24 26.5  
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 

วุฒกิารศกึษา 
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ตร ี

() 
โท 

() 
เอก 
() 

น้อยกว่า 
6 เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จํานวน 
(คน) 

รวมทั้งสิน้  50.5 คน 
ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจําคณะ 

ที่มีวุฒปิรญิญาเอก 
 

๕๒.๔๘ คน 
คะแนนที่ได ้ 3.28 คะแนน 

การคํานวณ : 
๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร 
 

๒๖.๕ 
X ๑๐๐ = ๕๒.๔๘ 

๕๐.๕ 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

๕๒.๔๘ 
X ๕ = ๓.๒๘ 

๘๐  
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

3 คะแนน ๕๒.๔๘ ๓.๒๘  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ ฐานข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๑.๒ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๓  อาจารยป์ระจําคณะทีด่ํารงตาํแหน่งทางวิชาการ  
ชนดิของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า   
 
เกณฑ์การประเมิน 

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุม่ ข และ ค๒ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557  หน้า 25 
 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  

๒. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

 
 
 
สตูรการคํานวณ 

๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
X ๑๐๐ 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 
 

๒.  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑  เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

X ๕ ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ 

 
ผลการดําเนินงาน :  

ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 50.5 คน มีอาจารย์
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ๑2 คน แบ่งออกเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน และรองศาสตราจารย์ 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 23.76 ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ง ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจําคณะดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
เท่ากับร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ดังน้ัน เมื่อคํานวณ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เท่ากบั ๑.49 
 
แบบรายงานอาจารย์ประจําคณะทีด่าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒกิารศกึษา 

อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ ตร ี โท เอก 

๑ ผศ.ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง        
๒ ผศ.ดร.โอฬาร  ถิ่นบาง

เตียว 
       

๓ รศ.ชนะ  ประณมศร ี        
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๔ รศ.ดร.ธงชัย  วงศ์ชัย
สุวรรณ 

       

๕ ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ        
6 ผศ.ดร.ธีรพงษ์  บัวหล้า        
7 รศ.ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ        
8 ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ  ยศสมศักด์ิ        
9 ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอก

วิทย์  มณีธร 
       

๑๐ ผศ.ดร.นพรัฐพล  ศรีบุญ
นาค 

       

๑๑ ผศ.ภัทรมน  สาตรักษ์        
12 ผศ.ดร.รุ้งนภา  

ยรรยงเกษมสขุ 
       

รวม (คน) ๑2  คน 
ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจําคณะ 

ทีด่าํรงตาํแหนง่ทางวิชาการ 
23.76  คน 

 
การคํานวณ : 

๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

๑2 
X ๑๐๐ = 23.76 

๕๐.๕ 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑  เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

23.76 
X ๕ = ๑.49 

๘๐ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

1 คะแนน ร้อยละ 
23.76 

๑.49  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ ฐานข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๑.๓ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน 
และนํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน ๐ และ ๕ คะแนน และใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังน้ี 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ ๑๐ กําหนดเป็น 
คะแนน ๕ 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ ๒๐ กําหนดเป็น 
คะแนน ๐ 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ ๑๐.๐๑ และไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๐ ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรน้ัน ๆ 
 
สตูรการคํานวณจาํนวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา่  

๑. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมี
สูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
๒. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังน้ี 

 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี  

(FTES)  = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 
 
สดัส่วนจํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจําแยกตามกลุ่มสาขา 
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กลุ่มสาขา 
สดัส่วนจํานวนนกัศกึษา

เต็มเวลาต่ออาจารยป์ระจํา 
๑. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๘ : ๑ 
๒. วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๒๐ : ๑ 
๓. วิศวกรรมศาสตร์  ๒๐ : ๑ 
๔. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   ๘ : ๑ 
๕. เกษตร ป่าไม้และประมง  ๒๐ : ๑ 
๖. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร ์
 ๒๕ : ๑ 

๗. นิติศาสตร์  ๕๐ : ๑ 
๘. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  ๓๐ : ๑ 
๙. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศลิป์  ๘ : ๑ 
๑๐. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์   ๒๕ : ๑ 

 
สตูรการคํานวณ : 

๑. คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ   
 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง – สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน X  

๑๐๐ สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

๒. นําค่าร้อยละจากข้อ ๑ มาคํานวณคะแนน ดังน้ี 
๒.๑ ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ ๑๐ คิดเป็น ๕ คะแนน 

 ๒.๒ ค่าร้อยละต้ังแต่ร้อยละ ๒๐ คิดเป็น ๐ คะแนน 
 ๒.๓ ค่าร้อยละต้ังแต่ ๑๐.๐๑ และไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้นํามาคิดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนที่ได้  = 
(๒๐ – ค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ ๑) 

X  ๕ 
๑๐ 

ผลการดําเนินงาน :  
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 45.5 คน  

รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 50.5 คน ในจํานวนน้ีมีผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ๑๑ คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.78 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

(คน) 
จํานวนนกัศกึษาทัง้หมด 4,969 
จํานวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ ๕,๓๐6.๕4 
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จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ๕๐.๕ 
สดัส่วนจํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 116.63 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 25 : 1  
ผลต่างระหว่างสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง - สัดส่วนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

91.63 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 341.52 
คะแนน 0 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

1 คะแนน ค่าความ
แตกต่างจาก

เกณฑ์
มาตรฐาน 
341.52 

0  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ ค่า FTES คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๑.๔ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

2.  มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา  
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทกุข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 
 5.  นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
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มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ – ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน  : 
เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรจ์ัดบริการให้คาํปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

การใช้ชีวิตให้แก่นิสิต ดังน้ี 
     ๑. คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทําข้อมูล
ประวัตินิสิต ด้านการเรียน ครอบครัว และบุคคลที่คณะ ฯ สามารถติดต่อเมื่อ
นิสิตมีปัญหา โดยรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา (กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 
(http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp)  
     ๒. ทั้ง ๓ ภาควิชาของคณะ ฯ ได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ และภาควิชานิติศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ 
และฝ่ายกิจการนิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดทํารายช่ืออาจารย์ 
ที่ปรึกษาแก่นิสิตทุกคน ในการทําหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือนิสิตเป็นรายบุคคล  
โดยจัดทําช่ัวโมงให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาควิชา  
ตามคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตรแ์ละ
นิติศาสตร์ ภาคต้น ประจําปีการศึกษา 2557 ที ่0110/2557 วันที่ 11 
สิงหาคม พ.ศ. 2557, คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําภาคฤดูร้อน (มิถุนายน – สิงหาคม)  
ปีการศึกษา 2557 ที่ 0103/2557 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558,  
คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ที่ 0174/2557 วันที่ 5 
มกราคม พ.ศ. 2558 และคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสติระดับปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557  
ที่ 0125/2558 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558   
     ๓. คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์โดยฝ่ายกิจการนิสิตจัดให้ม ี
หน่วยให้บริการหรือให้คําปรกึษาแก่นิสิต ดังน้ี 
      - จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตที่ขอใช้บริการตลอดเวลาทํา
การเพ่ือนัดหมายให้พบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคต้น ประจําปี
การศึกษา 2557 ที ่0110/2557 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557,  
คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําภาคฤดูร้อน (มิถุนายน – สิงหาคม) ปีการศึกษา 2557  
0103/2557 วันที่ 2 มิถนุายน พ.ศ. 2558, คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2557 ที่ 0174/2557 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 

๑.๕ – ๑ – ๐๑ 
๑.๕ – ๑ – ๐๒ 
๑.๕ – ๑ – ๐๓ 
๑.๕ – ๑ – ๐๔ 
๑.๕ – ๑ – ๐๕ 
๑.๕ – ๑ – ๐๖ 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
และ คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตรแ์ละ
นิติศาสตร์ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ที ่0125/2558 วันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 หรืออาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิต นอกจากน้ียังมีช่องทางใน
การให้คําปรึกษาแก่นิสิตอ่ืน ๆ อีก เช่น การถามตอบข้อสงสัยของนิสิตเว็บไซต์
กิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (http://www.polsci-
law.buu.ac.th/student/content8.php?activity_id=&return_url=&acti
on=new) และสายตรงคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(http://www.polsci-law.buu.ac.th/directline.php) เป็นต้น 
     - กรณีต้องให้คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มปัีญหาวิกฤตและ
ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ให้นิสิตสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นิสิตทางโทรศัพท์มือถือเพ่ือประสานขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ฝ่ายกิจการ
นิสิตต่อไป หรือเข้ามาพบได้ที่งานวิชาการ คลินิกลงทะเบียนและแนะแนวการ
ใช้ชีวิต และงานกิจการนิสิต บริการให้คําปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต 
     - จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านคําแนะนําต่าง ๆ ในกรณทีี่อาจารย์ที่ปรึกษา
และนิสิตในที่ปรึกษามาปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การประสานงานเรื่องทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา การศึกษาวิชาการทหาร การทําโครงการหรือกิจกรรม 
ต่าง ๆ เป็นต้น  
     - จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการประสานงานกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิต   
     ทั้งน้ี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกิจการ
นิสิตประจําคณะ ตามคําสั่งที่ 0156/๒๕๕7 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557
อันประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรที่รบัผิดชอบการดูแลนิสิต ให้มหีน้าที่
ในการรับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมของนสิิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาของคณะผู้บริหาร 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรโ์ดยฝ่ายกิจการนิสิตมีการให้ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา และนอกเวลา
แก่นิสิต โดยจัดทําฐานข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต อันได้แก่ เว็บไซต์
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรใ์นส่วนของจดหมายข่าว, ข่าวกิจกรรม, การรับ
สมัครงาน, ทุนเรียนดี โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชารัฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ที่นิสิตจําเป็นต้องรู้ ในหลายช่องทาง  
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าคณะ ฯ เว็บไซต์
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรใ์นส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรม
ส่วนของงานกิจการนิสิต     

๑.๕ – ๒ – ๐๑ 
๑.๕ – ๒ – ๐๒ 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรโ์ดยฝ่ายกิจการนิสิตมีการจัดกิจกรรมเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นิสิต ดังน้ี 
     ๑. โดยฝ่ายกิจการนิสิตมกีารประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เช่น หน่วยงานราชการ บริษัท ฯลฯ เพ่ือเป็นแหล่งดูงาน แหล่งฝึก

๑.๕ – ๓ – ๐๑ 
๑.๕ – ๓ – ๐๒ 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ประสบการณ์ของนิสิต โดยทุกภาควิชา ฯ ส่งนิสิตไปฝึกงานในช่วงภาค
การศึกษาฤดูร้อนและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ฯ จะเป็นฝ่ายติดตาม
ประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรูข้องแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยเข้าพบและพูดคุยกับหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป  
ทั้งน้ี ได้มีการจัดโครงการนิสิตฝึกงานโดยมีการเตรียมความพร้อมและนิเทศ
การฝึกงานด้วย 
     ๒. มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นิสิตเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์ เช่น โครงการ
เพ่ิมศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ในการทํางานให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบัุน 
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
QS2 - 607  
     ๓. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
ในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง KA – 500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทํางาน การสมัครงาน การเข้ารับการนิเทศงานของหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชน และนิสิตที่สําเร็จการศึกษาได้เข้ารับการสมัครงาน  
และเข้าสู่การเรียนรู้และการฝึกฝนตนเอง ตลอดจนได้ปรับตนเองให้เข้ากับ
สังคมรอบข้างและพร้อมที่จะแข่งขันด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรโ์ดยฝ่ายกิจการนิสิต มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนิสติประจําคณะ ตามคําสั่งเลขที่ 0156/๒๕๕7 วันที่ 24 ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕7 ทาํหน้าที่ติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นิสิตและ
ศิษย์เก่า  โดยมอบหมายให้หวัหน้างานกิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกรอบปีการศึกษา  
     คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์โดยฝ่ายกิจการนิสิตมีการประเมินคุณภาพ
ความพึงพอใจของการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 
และนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (3.79) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
ด้านที่ 1 การให้คําปรึกษาและคําแนะนําเก่ียวกับการลงทะเบียน อยู่ในระดับ
มาก (3.77) ด้านที่ 2 การบริการการใช้ชีวิตในคณะและมหาวิทยาลัย  
อยู่ในระดับมาก (3.65) ด้านที่ 3 การให้ข้อมูลเก่ียวกับทุนกู้ยืมการศึกษา 
ทุนการศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก (3.78) ด้านที่ 4 การใหข้้อมูลเก่ียวกับแหล่ง
งานทั้งในระหว่างเรียนและเมื่อสําเร็จการศกึษา อยู่ในระดับมาก (3.82)  
และ ด้านที่ 5 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา อยู่ในระดับมาก (3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีระดับคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านที่ 5 การจัดกิจกรรมเตรียมความ

๑.๕ – ๔ – ๐๑ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557  หน้า 33 
 

เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
พร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา (3.91) และด้านที่มีระดับคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านที่ 2 การบริการการใช้ชีวิตในคณะและมหาวิทยาลัย 
(3.65) 
     นอกจากน้ี ยังจัดให้มีกลอ่งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการ และยังจัดช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
การให้บริการผ่านทางเว็บไซต์กิจการนิสิต และสายตรงคณบดีด้วย 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรโ์ดยฝ่ายกิจการนิสิตได้นําผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากที่ประชุมคณะกรรมการฝา่ย
กิจการนิสิต ฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มาจัดทํา
แผนพัฒนาปรบัปรุงการให้บริการในเร่ืองการจัดบริการการใช้ชีวิตในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้มีการศูนย์บริการให้
คําปรึกษาโดยฝ่ายกิจการนิสติ   

๑.๕ – ๕ – ๐๑ 
 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรโ์ดยฝ่ายกิจการนิสิต มีการจัดให้ข้อมูลและความรู้
ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ดังน้ี 
     ๑. จัดทําฐานข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า อันได้แก่ 
ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ ๆ ข้อมลูแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ  
โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  
และนิติศาสตร ์ในหลายช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์
ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าคณะ ฯ เว็บไซต์คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรใ์น
ส่วนของงานกิจการนิสิต สโมสรนิสิต ข่าวประชาสัมพันธ์ และจดหมายขา่ว     
     ๒. มีการสง่ข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์เป็นระยะ ๆ ในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์งาน
กิจการนิสิต (http://www.polsci-law.buu.ac.th/student/), จดหมายข่าว
การจัดกิจกรรมของนิสิต, เฟสบุ๊ก (facebook) ฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร ์(https://www.facebook.com/groups/ 
439320186125773/) นอกจากน้ี ยังมีการจัดทําระบบทําเนียบรุ่นศิษย์
เก่าด้วย (http://www.polsci-law.buu.ac.th/student/) 

๑.๕ – ๖ – ๐๑ 
๑.๕ – ๖ – ๐๒ 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 คะแนน
(๖ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

๖ ข้อ 

๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
(กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 

๑.๕ – ๑ – ๐๑ http://reg.buu.ac.th/registrar/ho
me.asp 
 

๒ - คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ภาคต้น ประจําปีการศึกษา 
2557 ที่ 0110/2557 วันที่ 11 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 
- คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําภาคฤดูร้อน (มิถุนายน 
– สิงหาคม) ปีการศึกษา 2557  
ที่ 0103/2557 วันที่ 2 มถิุนายน 
พ.ศ. 2558 
- คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 
2557 ที่ 0174/2557 วันที่ 5 
มกราคม พ.ศ. 2558 
- คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 
2557 ที่ 0125/2558 วันที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 

๑.๕ – ๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๓ - ภาพถ่ายหน่วยงานวิชาการ คลินิก
ลงทะเบียนและแนะแนวการใช้ชีวิต
ให้บริการ 
- ภาพถ่ายหน่วยงานกิจการนิสิต บริการ
ให้คําปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต 

๑.๕ – ๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๔ เว็บไซต์ถาม-ตอบงานกิจการนิสิต  
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์

๑.๕ – ๑ – ๐๔ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/student/content8.php?
activity_id=&return_url=&action=new 

๕ เว็บไซต์สายตรงคณบดี ๑.๕ – ๑ – ๐๕ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/directline.php 

๖ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกิจการนิสิต
ประจําคณะ ที ่0156/๒๕๕7 
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

๑.๕ – ๑ – ๐6 แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 
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ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๗ เว็บไซต์จดหมายข่าว ๑.๕ – ๒ – ๐๑ http://www.polsci-

law.buu.ac.th/news.php?category_id=
-203 

๘ เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ ๑.๕ – ๒ – ๐๒ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/news.php?category_id=
-202 

๙ โครงการเพ่ิมศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
ในการทํางานให้กับศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน วันที่ 21 – 22 ธันวาคม  
พ.ศ. 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ QS2 - 607 

๑.๕ – ๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๑๐ โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาํปีการศึกษา 
๒๕๕๗ วันที่ 19 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2558 ณ ห้อง KA – 500 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ 
ครบ 60 ปี 

๑.๕ – ๓ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๑๑ สรุปผลการสํารวจ “ความพึงพอใจใน
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑.๕ – ๔ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ฝ่ายกิจการนิสติ ครั้งที่ 1/2558  
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

๑.๕ – ๕ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๑๓ เฟสบุ๊ก (facebook) ฝ่ายกิจการนิสิต 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์

๑.๕ – ๖ – ๐๑ https://www.facebook.com/groups/4
39320186125773/ 

๑๔ เว็บไซต์ทําเนียบรุ่น ๑.๕ – ๖ – ๐2 http://www.polsci-
law.buu.ac.th/student/ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม  

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคณุลกัษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1)  คุณธรรม จริยธรรม 
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(2)  ความรู้ 

(3)  ทักษะทางปัญญา 

(4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
4.  ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป  
5.  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ – ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ผลการดําเนนิงาน  : 
เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรโ์ดยฝ่ายกิจการนิสิตและฝ่ายนโยบายและแผน  

มีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตที่ชัดเจน นอกเหนือจาก
การพัฒนานิสิตผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพากําหนด และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งกําหนดไว้ ๕ ด้าน คือ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ทั้งน้ี นิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เช่น สโมสรนิสิต ได้มสีว่นร่วม
ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติด้วย 

๑.๖ – ๑ – ๐๑ 

ข้อ ๒ ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มกีาร
ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ครบถ้วน ประกอบด้วย 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
     ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่เตรียมความพร้อมการศึกษา  
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
         - โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑ - ๔ 

๑.๖ – ๒ – ๐๑ 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อ.หนองใหญ่  
จ.ชลบุรี 
         - โครงการค่ายอาสารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 – 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านเนินทุ้ง (ช่ืนประชาราษฎร์บํารุง)  
และเทศบาลเมืองปรกฟ้า ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2557 
         - โครงการเดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2557 ณ ลานหน้าหอประชุมธํารง บัวศรี และเขาสามมุข 
         - โครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิตและนักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 
พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
          - โครงการสิงห์ครามสัมพันธ์ ครั้งที ่1 ภายใต้โครงการสิงห์สัมพันธ์ 
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา และโครงการสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 – 6 
เมษายน พ.ศ. 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
          - โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ห้อง KA – 500 
          - โครงการส่งเสริมชุมนุมกิจกรรม ชุมนุมกีฬาเพ่ือสุขภาพ โครงการ
แบดมินตันสิงห์คราม – ตราชู คัพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 ณ สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการ Pol – Law 
Academic Content Tutor 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ  
ห้อง HU-SO 101 ตึกกระแสร์ มาลายาภรณ์, โครงการ Pol – Law 
Photographer Course 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง  
QS2 – 101 (ห้องกระจก) และโครงการงานเสวนาวิชาการ “ชีวิต LGBT  
ในร้ัวมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องบรรยาย
พรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์    
            - โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 11  
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2557 วันที่ 25 เมษายน  
พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬาเชาวน์  มณีวงษ์ 
            - โครงการวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครบรอบ 8 ปี 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2 – 102 (ห้องกระจก) 
อาคาร 60พรรษามหาราชินี 2 
     ๒. ด้านความรู้ 
            - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เตรียมความพร้อมการศึกษา  
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
           - โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑ - ๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อ.หนองใหญ่  
จ.ชลบุรี 
           - โครงการค่ายอาสารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 – 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านเนินทุ้ง (ช่ืนประชาราษฎร์บํารุง)  
และเทศบาลเมืองปรกฟ้า ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2557 
           - โครงการเดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2557 ณ ลานหน้าหอประชุมธํารง บัวศรี และเขาสามมุข 
           - โครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิตและนักกิจกรรม คณะรฐัศาสตร์
และนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 
เมษายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
           - โครงการสิงห์ครามสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสิงห์สัมพันธ์ 
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา และโครงการสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 – 6 
เมษายน พ.ศ. 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
           - โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ห้อง KA – 500 
           - โครงการการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ห้องประชุม 218 กองกิจการนิสิต 
           - โครงการเลือกต้ังสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ
ประธานสาขา คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2558  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2 – 102 (ห้องกระจก)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
           - โครงการฝึกอบรม สัมมนานักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมนิว แทรเวิลบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี     
            
     ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
         - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่เตรียมความพร้อมการศึกษา  
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
         - โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑ - ๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อ.หนองใหญ่  
จ.ชลบุรี 
         - โครงการค่ายอาสารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 – 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านเนินทุ้ง (ช่ืนประชาราษฎร์บํารุง)  
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
และเทศบาลเมืองปรกฟ้า ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2557 
         - โครงการเดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2557 ณ ลานหน้าหอประชุมธํารง บัวศรี และเขาสามมุข 
         - โครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิตและนักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 
พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
          - โครงการสิงห์ครามสัมพันธ์ ครั้งที ่1 ภายใต้โครงการสิงห์สัมพันธ์ 
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา และโครงการสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 – 6 
เมษายน พ.ศ. 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
          - โครงการเพ่ิมศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ในการทํางานให้กับศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจบัุน เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
QS2 – ๔๐๗ 
          - โครงการการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ห้องประชุม 218 กองกิจการนิสิต 
          - โครงการเลือกต้ังสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ
ประธานสาขา คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2558  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2 – 102 (ห้องกระจก)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
          - โครงการส่งเสริมชุมนุมกิจกรรม ชุมนุมกีฬาเพ่ือสุขภาพ โครงการ
แบดมินตันสิงห์คราม – ตราชู คัพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 ณ สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการ Pol – Law 
Academic Content Tutor 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ  
ห้อง HU-SO 101 ตึกกระแสร์ มาลายาภรณ์, โครงการ Pol – Law 
Photographer Course 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ  
ห้อง QS2 – 101 (ห้องกระจก) และโครงการงานเสวนาวิชาการ  
“ชีวิต LGBT ในร้ัวมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
ณ ห้องบรรยายพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
         - โครงการฝึกอบรม สัมมนานักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ 
โรงแรมนิว แทรเวิลบีช รีสอรท์ จ.จันทบุร ี
     ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่เตรียมความพร้อมการศึกษา  
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
         - โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑ - ๔ 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อ.หนองใหญ่  
จ.ชลบุรี 
         - โครงการค่ายอาสารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 – 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านเนินทุ้ง (ช่ืนประชาราษฎร์บํารุง)  
และเทศบาลเมืองปรกฟ้า ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2557 
         - โครงการเดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2557 ณ ลานหน้าหอประชุมธํารง บัวศรี และเขาสามมุข 
         - โครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิตและนักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 
พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
          - โครงการสิงห์ครามสัมพันธ์ ครั้งที ่1 ภายใต้โครงการสิงห์สัมพันธ์ 
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา และโครงการสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 – 6 
เมษายน พ.ศ. 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
          - โครงการเพ่ิมศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ในการทํางานให้กับศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจบัุน เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
QS2 – ๔๐๗  
          - โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ห้อง KA – 500 
          - โครงการการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ห้องประชุม 218 กองกิจการนิสิต 
          - โครงการเลือกต้ังสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ
ประธานสาขา คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2558  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2 – 102 (ห้องกระจก)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
          - โครงการส่งเสริมชุมนุมกิจกรรม ชุมนุมกีฬาเพ่ือสุขภาพ โครงการ
แบดมินตันสิงห์คราม – ตราชู คัพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 ณ สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการ Pol – Law 
Academic Content Tutor 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ  
ห้อง HU-SO 101 ตึกกระแสร์ มาลายาภรณ์, โครงการ Pol – Law 
Photographer Course 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง  
QS2 – 101 (ห้องกระจก) และโครงการงานเสวนาวิชาการ “ชีวิต LGBT  
ในร้ัวมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องบรรยาย
พรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์    
            - โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 11  
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2557 วันที่ 25 เมษายน  
พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬาเชาวน์  มณีวงษ์ 
            - โครงการวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครบรอบ 8 ปี 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2 – 102 (ห้องกระจก) 
อาคาร 60พรรษามหาราชินี 2 
            - โครงการฝึกอบรม สัมมนานักกิจกรรม คณะรฐัศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมนิว แทรเวิลบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี 
     ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
          - โครงการเพ่ิมศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ในการทํางาน เมื่อวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ QS2 - ๔๐๗  

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรส์ร้างเสริมองค์ความรู้เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพให้แก่นิสิต โดยการถ่ายทอดผ่านโครงการกิจกรรมที่นิสิตเป็น 
ผู้ดําเนินงาน โดยนิสิตต้องกําหนดเป้าประสงค์ (Goal) ของกิจกรรมที่ทํา 
ต้องระบุตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicator) รวมทั้งต้องกําหนดวิธีการประเมินผลสําเร็จของงานว่าบรรลุผล
และมีคุณภาพตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดหรือไม่ โดยผ่านโครงการฝึกอบรมสมัมนา
นักกิจกรรม คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี
การศึกษา 2558 วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมนิว  
แทรเวิลบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรีโดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดโครงการ
กิจกรรมกับการประกันคุณภาพ (QA) และ (PDCA)  

๑.๖ – ๓ – ๐๑ 

ข้อ ๔ ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานคร้ังต่อไป โดยมีการสรุปโครงการ/กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อ
พัฒนานิสิตตามกลยุทธ์ที่ต้องดําเนินการประจําปีการศึกษา 2557 ดังน้ี   
         - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่เตรียมความพร้อมการศึกษา  
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
         ควรเพ่ิมความสนใจให้กิจกรรมมคีวามน่าสนใจ ใหนิ้สิตมีจํานวนมากขึ้น
เน่ืองจากนิสิตยังส่วนร่วมในกิจกรรมน้อยมาก 
         - โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑ - ๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม อ.หนองใหญ่  
จ.ชลบุรี 
         อยากให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําค่ายให้เพียงพอเพ่ือความสะดวกในการ
ทํางานจะได้ไม่ล่าช้า และอยากให้ประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจเพ่ือจะได้มีคนที่
สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมการจัดค่ายให้มากข้ึน 

๑.๖ – ๔ – ๐๑ 
๑.๖ – ๔ – ๐2 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
         - โครงการค่ายอาสารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 – 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านเนินทุ้ง (ช่ืนประชาราษฎร์บํารุง)  
และเทศบาลเมืองปรกฟ้า ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2557 
         ควรเพ่ิมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในค่ายเพ่ือเพ่ิมความ
สมานฉันทส์ามัคค ี
         - โครงการเดินว่ิงเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2557 ณ ลานหน้าหอประชุมธํารง บัวศรี และเขาสามมุข 
         อยากให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มคีวามสนใจมากย่ิงขึ้น และอยากให้
มีการอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้เพียงพอต่อนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 
         - โครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิตและนักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 
พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
          อยากให้จัดกิจกรรมเช่นน้ีอย่างต่อเน่ืองเพราะเป็นโครงการที่ส่งเสริม
ให้นิสิตทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
          - โครงการสิงห์ครามสัมพันธ์ ครั้งที ่1 ภายใต้โครงการสิงห์สัมพันธ์ 
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารโภชนาคาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา และโครงการสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 – 6 
เมษายน พ.ศ. 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
          ควรให้ประธานเอก ประธานสาขา สโมสรนิสิตมีการประชาสัมพันธ์
โครงการให้นิสติได้รับทราบถึงโครงการสิงห์สัมพันธ์ว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจ 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น 
          - โครงการเพ่ิมศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ในการทํางานให้กับศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจบัุน 
          ผูจ้ัดควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมเน่ืองจากมีเน้ือหาเยอะ และอยาก
ให้มีการจัดอบรม Microsoft office word 2010 และ Microsoft office 
power point 2010   
          - โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิม 
พระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ห้อง KA – 500 
          ควรเพ่ิมความสนใจให้กิจกรรมมีความน่าสนใจ สนุกสาน ให้นิสติมี
ส่วนร่วมในทุกกิจกรรม และปรับปรุงเรื่องของสถานที่ที่ไมเ่อ้ืออํานวย และควร
ปรับรูปแบบการจัดงานให้มีความกระชับ รวดเร็ว และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์
ให้มากขึ้นด้วย 
          - โครงการการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ห้องประชุม 218 กองกิจการนิสิต 
          ควรให้นิสิตหรือผู้เขา้ร่วมกิจกรรมเข้ารับฟังและเสนอความคิดเห็น
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
เน่ืองจากจะได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ในการทํากิจกรรมรับน้องตลอดทั้งปี 
           - โครงการเลือกต้ังสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ
ประธานสาขา คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2558  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง QS2 – 102 (ห้องกระจก)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
           ควรให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้อย่างทั่วถึง เน่ืองจากนิสิต
ยังให้ความสนใจของการไปใช้สิทธิเลือกต้ังสโมสรน้อยมาก 
          - โครงการส่งเสริมชุมนุมกิจกรรม ชุมนุมกีฬาเพ่ือสุขภาพ โครงการ
แบดมินตันสิงห์คราม – ตราชู คัพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 ณ สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการ Pol – Law 
Academic Content Tutor 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ  
ห้อง HU-SO 101 ตึกกระแสร์ มาลายาภรณ์, โครงการ Pol – Law 
Photographer Course 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง  
QS2 – 101 (ห้องกระจก) และโครงการงานเสวนาวิชาการ “ชีวิต LGBT  
ในร้ัวมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องบรรยาย
พรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
            ควรขอความร่วมมือจากประธานเอก ประธานสาขา สโมสรนิสติ 
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เปิดโอกาสให้ที่นิสิตเข้า
มาร่วมในทุก ๆ กิจกรรมท่ีจดัมากย่ิงขึ้น 
            - โครงการกีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 11  
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2557 วันที่ 25 เมษายน  
พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬาเชาวน์  มณีวงษ์ 
            ผู้จัดควรหากลวิธีเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการร่วมงาน เช่น รางวัลที่
น่าสนใจ กิจกรรมท่ีสนุกสานรว่มกัน เป็นต้น  
            - โครงการวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครบรอบ 8 ปี 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ หอ้ง QS2 – 102 (ห้องกระจก) 
อาคาร 60พรรษามหาราชินี 2 
          ควรขอความร่วมมือจากหัวหน้าภาควิชาทุกวิชาให้ช่วยประชาสัมพันธ์
ของโครงการให้อย่างทั่วถึง และควรปรับปรุงเรื่องของเวลาของโครงการให้มี
ความรวดเร็ว กระชับมากขึ้น    
          - โครงการฝึกอบรม สัมมนานักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ 
โรงแรมนิว แทรเวิลบีช รีสอรท์ จ.จันทบุร ี
          ควรจัดกิจกรรมน้ีใหอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา เน่ืองจากนิสิตได้มีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้สอดคล้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา             
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรโ์ดยฝ่ายกิจการนิสิต ได้กําหนดตัวช้ีวัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนไว้ คือ มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสิต คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์  
(ปีการศึกษา 2557) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ตามแผน โดยคณะ ฯ ได้ประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  
จํานวน 14 โครงการ ซึ่งมีการดําเนินการทั้งสิ้น 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
85.71 และบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 ซึ่งคณะ ฯ ได้ประเมินผลตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ปีการศึกษา 
2557) แล้ว 

๑.๖ – ๕ – ๐๑ 
 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรโ์ดยฝ่ายกิจการนิสิตได้นําผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต โดยกําหนดโครงการกิจกรรม
เก่ียวกับด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษาให้มากขึ้น เพ่ิมศักยภาพนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตกํากับ ติดตามให้มีการดําเนินการ
ตามแผนให้ครบถ้วน 

๑.๖ – ๖ – ๐๑ 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 คะแนน 
(๖ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

๖ ข้อ 

๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 

ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะรัฐศาสตร์และ 

นิติศาสตร์ (ปีการศึกษา 2557)  
๑.๖ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๒ สรุปการประเมินโครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์(ปีการศึกษา 2557)   

๑.๖ – ๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๓ โครงการฝึกอบรมสัมมนานักกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 
2558 วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

๑.๖ – ๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๔ สรุปผลการประเมินโครงการตามแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

๑.๖ – ๔ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 
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ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
(ปีการศึกษา 2557) 

5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  

๑.๖ – ๔ – ๐2 แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๕ ประเมินผลสําเร็จแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์(ปีการศึกษา 2557) 

๑.๖ – ๕ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 

๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

๑.๖ – ๖ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 1 
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ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องคป์ระกอบที่ ๒  การวิจัย 

จํานวน ๓ ตัวบง่ชี ้
 

ตัวบ่งชี ้ รายละเอียดตวับ่งชี้  เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 คะแนน 
(๖ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

๖ ข้อ 
๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

100,000 
บาท/ คน 

 

188,567
บาท/ คน 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

2.50 
คะแนน 

ร้อยละ 
25.38 

3.17 

คะแนนเฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี ้ 4.39 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๑ :    ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
ชนดิของตัวบง่ชี ้:  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  

2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี  
-  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ 
   ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
-  ห้องสมุดหรอืแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน   
   สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด 
   แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
   (visiting professor) 

3.  จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
4.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลงัใจตลอดจนยกย่องอาจารย์

และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  
6.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน  : 
เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยที่จัดทําโดย

งานส่งเสริมการงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
๒.๑ – ๑ – ๐๑ 
๒.๑ – ๑ – ๐๒ 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ครอบคลุมในส่วนข้อมูลข่าวสารใน
ด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน, ข้อมูลด้านการวิจัยทั้ง
ปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา, ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งวารสาร
และการประชุมวิชาการ, ข้อมูลการสนับสนุนของคณะฯในการเผยแพร่ผลงาน
การส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนข้อมูลเก่ียวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์ของคณะ ฯ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ได้ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โดยได้มีการ
จัดทําระบบบริหารจัดการงานวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ ฯ  
เพ่ือตอบสนองการทํางานของหน่วยส่งเสริมงานวิจัย เอกสาร ตํารา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ด้านงานวิจัย 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นน้ัน ๆ ดังน้ี 
          - ประเด็นห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ โดยคณะ ฯ ได้จดัต้ังหน่วยส่งเสริมงานวิจัย ฯ ขึ้นเพ่ือเป็นแหล่ง
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
            - ประเด็นห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ : คณะให้ความสําคัญกับแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
โดยจัดต้ังห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อันเป็นแหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการประกอบด้วยหนังสือและวารสารต่าง ๆ ทั้งยังสามารถใช้บริการ
สืบค้นข้อมูลด้านวิจัย ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศรวมท้ังวารสาร
อิเล็กทรอนิกสต่์าง ๆ ของสํานักหอสมุดกลางได้อีกด้วย 
          - ประเด็นสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ : คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ามารถ
อํานวยความสะดวกในด้านการวิจัยอย่างเพียงพอ โดยคณะได้จัดสรรเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ทั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุดคณะที่สามารถ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตทําให้สามารถสืบค้นบทความวารสารวิจัยจากฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ พรอ้มทั้งมีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ด้วย 
          - ประเด็นกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ : 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องเรียน PJ - ๓๐๓ คณะรฐัศาสตร์
และนิติศาสตร ์ได้เชิญ MR. Markku Salomaa จาก University of Eastern 
Finland มาบรรยายใน หัวขอ้ The Asian-Europe Meeting and its 
Complications on Thailand ให้กับนิสิต หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต 
รุ่นที่ ๔ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร คณบดี
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรใ์ห้ การต้อนรบั ซึ่งมี ดร.จักรี ไชยพินิจ อาจารย์

๒.๑ – ๒ – ๐๑ 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นผู้แปลสรุปให้นิสติเข้าใจมากย่ิงขึ้น 
การบรรยายในคร้ังน้ี เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงความเป็นมาและความแตกต่าง
ของสหภาพยุโรป และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และให้นิสิตได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับผู้เช่ียวชาญโดยตรง 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรไ์ด้มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับเป็น
ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
บูรพาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณทั้งหมดของคณะรัฐศาสตรแ์ละ
นิติศาสตร์เป็นจํานวน ๖,๕๙๖,๓๘๐ บาท  

๒.๑ – ๓ – ๐๑ 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรจ์ัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านโครงการ
สนับสนุนการเข้าร่วมและการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
หมวดเงินกองทุนวิจัย 

๒.๑ – ๔ – ๐๑ 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรม์ีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  
มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังน้ี 
     ๑. ในการรับบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจํา ณ ปัจจุบันจะกําหนดกรอบ
อัตราวุฒิปริญญาเอกทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเท่าน้ัน เพ่ือให้สอดรับ
กับพันธกิจหลักด้านการวิจัยของคณะ ฯ และมหาวิทยาลยั นอกจากน้ียัง
กําหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกํากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยและ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดย
กําหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติไว้ในข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์
ข้อ ๒.๑ ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
     ๒. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับ
ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล โดยส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็นทีมโดย
กําหนดให้ทุนวิจัยประเภทกลุ่ม เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการทําวิจัยจากนักวิจัยอาวุโส ไปยังนักวิจัยรุ่นใหม ่อันเป็น
การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยอีกทางหน่ึงด้วย   
     ๓. คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ฯ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
และมหาวิทยาลัยบูรพา มีการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของ
นักวิจัยและจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย และติดตาม
ควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดโดยระบุอยู่ในประกาศการขอรับ
สมัครทุนวิจัยของคณะ ฯ, คู่มอืการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ ฯ 
ตลอดจนมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และเว็บไซต์
งานส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา 
     ๔. คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ในการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจน 

๒.๑ – ๕ – ๐๑ 
๒.๑ – ๕ – ๐๒ 
๒.๑ – ๕ – ๐๓ 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยทีม่ีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
โดยกําหนดเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการพัฒนางานวิจัยของคณะ ฯ ในการ
ยกย่องให้รางวัลสําหรับนักวิจยัที่มีผลงานดีเด่นในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ประกาศยกย่องทางเว็บไซต์ข่าวประกาศเกียรติคุณของคณะ ฯ, ให้เงินรางวัล
สําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารนานาชาติเป็นต้น 
     นอกจากน้ียังกําหนดให้หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและการผลิตเอกสาร ตํารา
จัดบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัย เช่น การจัดระบบ
ห้องสมุดของคณะ ฯ, จัดหาหนังสือเอกสารสําหรับการค้นคว้าวิจัย เป็นต้น 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรใ์ช้ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสทิธ์ิ
ของงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยบูรพากําหนดโดยสภา
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ออกระเบียบเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ฯ ของ
มหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ฉบับ คือ 
     ๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งน้ี โดยมีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ
(Technology Licensing Office and Business Incubator) ทําหน้าที่
ดําเนินการและประสานงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนด  

๒.๑ – ๖ – ๐๑ 
๒.๑ – ๖ – ๐๒ 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 คะแนน 
(๖ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

๖ ข้อ 

๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 

ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ๒.๑ – ๑ – ๐๑ http://e-research.buu.ac.th/research/ 

๒ เว็บไซต์งานวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

๒.๑ – 1 – ๐2 http://www.polsci-
law.buu.ac.th/promote/index.php  

๓ จดหมายข่าวกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ วันที ่31 ตุลาคม  
พ.ศ. 2558 

๒.๑ – 2 – ๐1 แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 

๔ เล่มงบประมาณ / ประกาศให้ทุนอุดหนุน ๒.๑ – ๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 
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ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
การวิจัย 

๕ เล่มงบประมาณ ๒.๑ – ๔ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 
๖ ประกาศการขอรับสมัครทุนวิจัยของคณะ ฯ  ๒.๑ – ๕ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 
๗ คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ ฯ ๒.๑ – ๕ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 
๘ ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ที่ 0037/2558 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงิน
สนับสนุนในการตีพิมพ์บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ วันที่ 28 เมษายน  
พ.ศ. 2558   

๒.๑ – ๕ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 

๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร  

๒.๑ – ๖ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 

10 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยลิขสิทธ์ิ  ๒.๑ – ๖ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 
 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๒ เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 
ชนดิชองตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  

๑. เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค๒ จําแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา 
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน   
 ๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่  
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 

๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่  

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน   
 

๒. เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม  ค๑ และ ง  จําแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา 
๒.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ 
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  =  ๒๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
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๒.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม ๕  =  ๑๘๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
๒.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม ๕  =  ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน  
 
สูตรการคํานวณ :  

๑. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 
       = 5,871,38๐ + 2,897,00๐ / 46.5 
      = ๑88,567 บาท 
 

๒. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้  = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

x ๕ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

 
      = 188,567 × 5 / 100,000 = 9.43 = ๕ คะแนน 
 
 

  แบบรายงานเงนิสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 

หลกัสตูร 
(๑) 

รายชื่อผลงานหรืองานสรา้งสรรคท์ี่
ได้รบัเงนิสนบัสนนุ 

จํานวน
อาจารย์

ประจําและ
นักวิจัย 
(๒) 

จํานวนเงิน
สนบัสนุน
ภายใน 

(๓) 

จํานวน
เงิน

สนบัสนุน
ภายนอก 

(๔) 

รวมจํานวน
เงิน

สนบัสนุน
งานวิจัยฯ
จากภายใน

และ
ภายนอก 

(๓)+
(๔)=(๕) 

ชื่ออาจารย์/
นักวิจัย 

ผลงาน 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรรัฐศาสตร

 
ดร.ประสิทธ์ิ  เงินชัย
ผศ.ดร.โอฬาร  

 
ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของ

 
อาจารย์  

 
๓๐๐,๐๐๐ 

  
๓๐๐,๐๐๐ 
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บัณฑิต ถิ่นบางเตียว  
นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 

ประชาชนในท้องถิ่นภาค
ตะวันออก 

2 คน 

 อาจารย์ชยาภรณ์  
จตุรพรประสิทธ์ิ 
อาจารย์ธีระพงษ์  
ภูริปาณิก และ 
อาจารย์สริยา  
วิริโยสุทธิกุล 

การประเมินหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ 
3 คน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

 ดร.ชัยณรงค์   
เครือนวน 

การเคล่ือนไหวสังคมของ
ภาคประชาชนในภาค
ตะวันออก : ศึกษาเฉพาะ
เครือข่ายขบวนการท่ีดิน
และที่อยู่อาศัยตําบล
คลองหินปูน อําเภอวังนํ้า
เย็น จังหวัดสระแก้ว  

อาจารย์ 
1 คน 

๗๕,๐๐๐  ๗๕,๐๐๐ 

2. หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป) 
 

ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ 
 
 
 
 

การพัฒนาโมเดลการใช้
ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ : 
กรณีศึกษาระบบย่ืนแบบ
และชําระภาษีเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

อาจารย์ 
1 คน 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ 

 อาจารย์สมคิด  
เพชรประเสริฐ, 
ดร.เทียนชัย  
ศศิศาสตร์ และ 
อาจารย์พรรณวสา 
สมิธธ์ 

ความผาสุกในการทํางาน 
ความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน และความ
ผูกพันต่อองค์การของ
บุคคลากรครูที่ถ่ายโอนสู่
องค์การผู้บริหารส่วน
จังหวัดในภาคตะวันออก  

อาจารย์ 
2 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

 ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ 
 

การพัฒนาโมเดลความ
ผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรเทศบาลนคร : 
วิเคราะห์กลุ่มพหุ 

อาจารย์ 
1 คน 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ 

 อาจารย์สมคิด  
เพชรประเสริฐ และ 
ดร.เทียนชัย   
ศศิศาสตร์ 

การนําแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ไปปฏิบัติ 
: กรณีศึกษาการจ้างเหมา
บริการภายนอกในการ
จัดการบริการสาธารณะ
ระดับท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดชลบุรี 

อาจารย์ 
2 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

 ดร.ภัสนันท์  พ่วงเถื่อน ภาวะผู้นํากับวัฒนธรรม
องค์การของหน่วยงาน
ราชการไทยในพ้ืนที่
ชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวันออก 

อาจารย์ 
1 คน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

3. หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาการปกครอง

อาจารย์ธีระพงษ์   
ภูริปาณิก และ 
อาจารย์ชยาภรณ์         
จตุรพรประสิทธ์ิ 

สภาพการทํางานตามหลัก
สิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ต่างด้าวในภาคตะวันออก 
 

อาจารย์ 
2 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557  หน้า 54 
 

ท้องถิ่น) 
 อาจารย์พงศธร   

แก้วมณี และ 
ผศ.ดร.สัมฤทธิ์  
ยศสมศักด์ิ 

ความร่วมมือทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติภายใน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย  

อาจารย์ 
2 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

4. หลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต 
 

อาจารย์สริยา   
วิริโยสุทธิกุล 
ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ 
ดร.สกฤติ   
อิสริยานนท์ 
อาจารย์ธีระพงษ์   
ภูริปาณิก และ 
ดร.ชัยณรงค์   
เครือนวน 

นโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดหนองคาย 
 

อาจารย์ 
5 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

ระดับปริญญาโท 
๕. หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต 

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ 
โพธิสว่าง และ 
ร.ต.อ. ดร.วิเชียร  
ตันศิริคงคล 

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับ
คะแนนเสียงเลือกต้ังของ
ผู้นําทางการเมืองในสังคม
ชนบทไทย  

อาจารย์ 
2 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

6. หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรก์ารเมือง
และการบริหารจัดการ) 

ดร.รุ้งนภา 
ยรรยงเกษมสุข 
ผศ.ดร.โอฬาร  
ถิ่นบางเตียว และ 
นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 

วัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก  
 

อาจารย์ 
2 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

 ดร.สกฤติ   
อิสริยานนท์ 
ดร.ชัยณรงค์   
เครือนวน และ 
ดร.เมทินา   
อิสริยานนท์ 

ความเป็นประชาธิปไตย
ในชุมชนชนบทของไทย : 
ศึกษาชุมชนลุ่มแม่น้ําบาง
ปะกง 

อาจารย์ 
2 คน 
นักวิจัย 
1 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

 ดร.ปรีชา  
เปี่ยมพงศ์สานต์ และ 
นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 

เศรษฐศาสตร์การเมือง
ของชุมชนชายแดนไทย-
กัมพูชา : กรณีศึกษา
จังหวัดตราด  

อาจารย์ 
1 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

7. หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ความมั่นคง) 

ดร.บุญร่วม  นภาโชติ 
และ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์   
ยศสมศักด์ิ 

การประเมินการใช้
กําลังคนในการพัฒนา
ชุมชนของผู้นําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย  

อาจารย์ 
2 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

 ผศ.ดร.ธีรพงษ์   
บัวหล้า 

การจัดการศึกษาร่วมใน
ระดับอุดมศึกษาสําหรับ
คนพิการทางสายตา : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร  

อาจารย์ 
1 คน 

๙๖,๓๘๐  ๙๖,๓๘๐ 

 ผศ.ดร.ธีรพงษ์   
บัวหล้า 

บทบาทของเทศบาลใน
การส่งเสริมความมั่นคง
ทางอาหารของคนพิการ 

อาจารย์ 
1 คน 

 ๒๑๒,๐๐๐ ๒๑๒,๐๐๐ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557  หน้า 55 
 

ผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ ประเทศไทย 

 ผศ.ดร.สัมฤทธิ์  
ยศสมศักด์ิ 
ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ และ 
อาจารย์ธีระพงษ์ 
ภูริปาณิก 

โครงการการประเมินผล
การใช้ พ.ร.บ.การรักษา
ความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 
2551 ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ 

อาจารย์ 
2 คน 
นักวิจัย 
1 คน 

 885,000 885,000 

8. หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชา 
การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม) 

ผศ. ว่าที่เรือตรี  
ดร.เอกวิทย์  มณีธร 
ดร.โชติสา ขาวสนิท 
และนางสาวกุลญาดา 
เนื่องจํานงค์ 

การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของเยาวชน : 
กรณีศึกษา เยาวชนที่
ศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
หรือรัฐประศาสนศาสตร์
ในกรุงเทพมหานคร 

อาจารย์ 
2 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

 พ.ต.ท. ดร.ไวพจน์  
กุลาชัย 
 

รูปแบบภาวะผู้นํา 
พฤติกรรมการเมืองใน
องค์การและความ
จงรักภักดีต่อองค์การของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ กอง
บังคับการตํารวจภูธร 
จังหวัดชลบุรี 

อาจารย์ 
1 คน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

 ผศ. ว่าที่เรือตรี  
ดร.เอกวิทย์  มณีธร 
พ.ต.อ. หญิงศุภลักษณ์   
เหล่ียมวรางกูร 
พ.ต.อ. ดร.พรชัย ขันตี 
และ ดร.โชติสา 
ขาวสนิท 

การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษเมืองพัทยา 

อาจารย์ 
2 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

 ดร.ปิยะ  นาควัชระ การพัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุของการมีส่วนร่วม
ใน การอนุรักษ์พลังงาน 
ตามโครงการพลังคิด
สะกิดโลก ของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่าในจังหวัดชลบุรี  

อาจารย์ 
1 คน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

 ดร.อมรทิพย์  
อมราภิบาล 

เหยือการเกเรทางไซเบอร์ 
: ปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ
ต่อสุขภาพจิต และการ
รายงาน  

อาจารย์ 
1 คน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

 ผศ. ว่าที่เรือตรี  
ดร.เอกวิทย์ มณีธร 
ดร.โชติสา ขาวสนิท 
และ อาจารย์ภารดี  
ปล้ืมโกศล 

พฤติกรรมการเลือกต้ัง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : กรณีศึกษา
เทศบาลนครในภาค
ตะวันออก  
Election Behavior of 
Local Administrative 
Organization: A Case 
Study of City 

อาจารย์ 
3 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 
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Municipalities in the 
Eastern Region 

 
ระดับปริญญาเอก 
9. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์เพ่ือความ
มั่นคง) 

 
ผศ.ดร.นพรัฐพล   
ศรีบุญนาค 

 
การพัฒนาขีด
ความสามารถของเมือง
พัทยา ในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 
อาจารย์ 
1 คน 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

  
๑๐๐,๐๐๐ 

 ผศ.ดร.สัมฤทธิ์  
ยศสมศักด์ิ 
ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ 
อาจารย์ธีระพงษ์  
ภูริปาณิก 

โครงการการประเมินผล
การใช้ พ.ร.ก.การบริหาร
ราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 

อาจารย์ 
2 คน 
นักวิจัย 
1 คน 

 1,800,000 1,800,000 

10. หลักสูตรรัฐศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรก์ารเมือง
และการบริหารจัดการ) 

ดร.ปรีชา   
เปี่ยมพงศ์สานต์ 
ผศ.ว่าที่เรือตรี  
ดร.เอกวิทย์  มณีธร 
และ นางจุฑามาศ  
ชูวรรณ 

บทบาทของสภาองค์กร
ชุมชนตําบลกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออก 

อาจารย์ 
2 คน 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

11. สํานักงานคณบดี 
(งานวิจัย) 

ดร.เมทินา อิสริยา
นนท์ และ  
นางสาวสุทธาทิพย์  
จับใจเหมาะ   

โครงการศึกษาแนว
ทางการจัดต้ังศูนย์วิจัย
และการบริการวิชาการ 
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

นักวิจัย 
1 คน 

200,000  200,000 

รวม  ๕,871,38๐ 2,897,00๐ ๘,768,00๐ 

จํานวนเงินเฉลี่ยต่อคน (๕)/(๒) 188,567 
บาท 

คะแนนที่ได ้ 5 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

100,000 
บาท/ คน 

๑88,567 
บาท/ คน 

5   สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ที่ 0023/2557 เรื่องผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากรายได้ของคณะ ฯ ประจําปี
งบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 

๒.๒ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 

2 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ 0058/2557 เรื่องผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากรายได้ของคณะ ฯ ประจําปี
งบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถนุายน  
พ.ศ. 2557 

๒.๒ – ๑ – ๐2 แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 

3 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ 0090/2557 เรื่องผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากรายได้ของคณะ ฯ ประจําปี
งบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3 วันที่ 18 สิงหาคม  
พ.ศ. 2557 

๒.๒ – ๑ – ๐3 แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 

4 งานวิจัยภายนอก จํานวน 3 ช้ิน  2.2 – 1 - 04 แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังน้ี 

๑. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค๒ 
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนด

ไว้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
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ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 

 
 

๒. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ค๑ และ ง 
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนด

ไว้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 

 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนด

ไว้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 
สตูรคาํนวณ 
 ๑. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
X  ๑๐๐ 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้  = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

X ๕ ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 

 
กําหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
หน่วยวัด/ 

ค่า
น้ําหนัก 

จํานวนผลงาน จํานวน
คน/ 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 

ระดบัชาต ิ
ระดบั

นานาชาต ิ

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง  
(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

๔๕.๕ คน    

จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  ๑ คน    
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
หน่วยวัด/ 

ค่า
น้ําหนัก 

จํานวนผลงาน จํานวน
คน/ 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 

ระดบัชาต ิ
ระดบั

นานาชาต ิ

(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ ๕ คน    
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - คน    
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ 

๐.๒๐ 3 - 3 คน/ 
0.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม วิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่
สถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๔๐ - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๒ 

๐.๖๐ 1 - 1 คน/
0.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ ทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ. /กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๑ 

๐.๘๐ 7  11 คน/
5.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

๑.๐๐ 5  9 คน/ 5 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้
หน่วยวัด/ 

ค่า
น้ําหนัก 

จํานวนผลงาน จํานวน
คน/ 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 

ระดบัชาต ิ
ระดบั

นานาชาต ิ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดําเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ 
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับ
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

11.8 

จํานวนอาจารย์และนกัวิจัยทั้งหมด 46.5 คน 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจัย 
 

(11.8 *100 / 46.5) ร้อยละ  25.38 
คะแนนที่ได ้  (25.38 *5 / 40) 3.17 คะแนน 

หมายเหตุ : การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อ ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณซ์ึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
แบบรายงานผลงานทางวิชาการ 
 
ที ่ ชื่อผู้วิจัย บทความ ว/ด/ป ที่

ตพีิมพ ์
ฐานข้อมูลที่

ตพีิมพ ์
ค่า

น้ําหนัก 
๑. ผศ.ว่าที่เรือตรี 

ดร.เอกวิทย์ มณี
ธร  
ผศ.ดร.ธีระ  
กุลสวัสด์ิ  

แบบจําลองพฤติกรรมการมีสว่น
ร่วมทาง 
การเมืองในการเลือกต้ังของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย 

ก.ย. – ธ.ค.  
255๗ 

วารสาร
การเมือง การ
บริหาร และ

กฎหมาย 6(3), 
77-98 

.80 
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อ.สมคิด  
เพชรประเสริฐ 

๒. ผศ.ดร.ธีระ  
กุลสวัสด์ิ 

การยอมรับอีเลิร์นน่ิงของนิสิต
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
บูรพา 

ม.ค. – เม.ย. 
255๗ 

วารสารวิชาการ 
Veridian E-

Journal 
7(1), 308-

320 

.60 

๓. ดร.สรชัย  
ศรีนิศานต์สกุล 

บทสํารวจแนวคิด 
ธรรมาภิบาลกับ 
การพัฒนา 

พ.ค. – ส.ค. 
255๗ 

วารสาร
การเมือง การ
บริหาร และ
กฎหมาย  

6(2), 77-102 

.80 

๔. ผศ.ภัทรมน  
ศาสตรักษ์  
ผศ.ดร.ธีระพงษ์ 
ภูริปาณิก  
ดร.สกฤติ  
อิสริยานนท์ 

Consitutional Referendums:  
The Theory and Practice of 
Republic Deliberation 

พ.ค. – ส.ค. 
255๗ 

วารสาร
การเมือง การ
บริหาร และ
กฎหมาย  

6(2), 293-
298 

.80 

๕. ดร.จักรี ไชย
พินิจ 

ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาของ วอลท์  
วิทแมน รอสตาวกับบทบาทของ
ประเทศมหาอํานาจ:  
ข้อถกเถียงเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์ 

ม.ค. – เม.ย. 
255๗ 

วารสาร
การเมือง การ
บริหาร และ
กฎหมาย  

6(1), 293-
298 

.80 

๖. รศ.ดร.สุพจน์  
บุญวิเศษ 

ธรรมาธิปไตยในบริบทของการ
เมืองไทย 

ก.ย. – ธ.ค.  
255๗ 

วารสาร
การเมือง การ
บริหาร และ
กฎหมาย  

6(3), 31-54 

.80 

๗. ผศ.ดร.โอฬาร  
ถิ่นบางเตียว 

กลไกและกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครอง
ตนเองของท้องถิ่น: กรณีศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ก.ย. – ธ.ค.  
255๗ 

วารสาร
การเมือง การ
บริหาร และ
กฎหมาย  

6(3), 131-
152 

.80 

๘. พ.ต.ท.ดร.
ไวพจน์ กุลาชัย 

The Effecyive Public Manager: 
Achieving Success in 
Government Oraganizations 

ก.ย. – ธ.ค. 
 255๗ 

วารสาร
การเมือง การ
บริหาร และ

.80 
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Steven Cohen, William 
Eimicke, and Tanya Keikkila, 
2013 

กฎหมาย  
6(3), 471-

479 
๙. ดร.โชติสา  

ขาวสนิท 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในเขตพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออก 

10 ต.ค. 
2557 

การประชุม
วิชาการและ

เสนอ
ผลงานวิจัย

ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 2/2557  

จ.ขอนแก่น 

.๒๐ 

๑๐ ผศ.ว่าที่เรือตรี  
ดร.เอกวิทย์ มณี
ธร พ.ต.อ. หญิง  
ดร.ศุภลักษณ์  
เหลี่ยมวรางกูร 
ผศ.พิเศษ พ.ต.อ. 
ดร.ปกรณ์  
มณีปกรณ์ 
พ.ต.อ.สุวิทย์  
มะดะมัน   
ดร.โชติสา  
ขาวสนิท  

การก่ออาชญากรรมของแรงงานใน
กลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน ปัญหา 
สาเหตุ และแนวทางสําหรับการ
บริหารรัฐกิจ: ศึกษาเฉพาะกรณี
แรงงานอพยพข้ามชาติ 3 สญัชาติ 
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ในเขตพ้ืนที่
ภาคตะวันออก 

8 ส.ค. 2557 การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
มนุษย-

สังคมศาสตร์ 
ราชภัฏอุบล 

ครั้งที่ 2/2557 
จ.อุบลราชธานี 

.๒๐ 

๑๑ ผศ.ว่าที่เรือตรี  
ดร.เอกวิทย์ มณี
ธร 
ดร.โชติสา  
ขาวสนิท และ 
นางสาวกุลญาดา  
เน่ืองจํานงค์ 

มุมมองที่มีต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
เยาวชนที่ศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยซึง่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 

24 – 25 ธ.ค. 
2557 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 

“รัฐศาสตร ์ฯ 
มช. 50 ปี ทําดี

เพ่ือสังคม” 

0.20 

๑๒ ดร.เมทินา   
อิสริยานนท์  
ดร.ปรีชา   
เป่ียมพงศ์ศานต์ 

พัฒนาการทุนทางสังคมของคาทอ
ลิค 
ในสังคมไทย 

พ.ค. – ส.ค. 
๒๕๕๗ 

วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

บูรพา 

0.8๐ 

๑๓ ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ  
ยศสมศักด์ิ 

การประเมินผลการ 
ใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการใน

ใบสั่งจ้าง (กอ.
รมน.ภาค ๔ 

(กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน.) 

๑.๐๐ 
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อาจารย์ธีระพงษ์ 
ภูริปาณิก  
ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สน.) 
ที่ ๓๒๒/
๒๕๕๗ 
๓๐ ธ.ค. 

๒๕๕๖ – ๒๘ 
ก.พ. ๒๕๕๗ 

๑๔ ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ  
ยศสมศักด์ิ 
อาจารย์ธีระพงษ์ 
ภูริปาณิก  
ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ 

การประเมินผลการ 
ใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ใบสั่งจ้าง (กอ.
รมน.ภาค ๔ 
สน.) 
ที่ ๒๑๕๑/
๒๕๕๗ 
๓๐ มิ.ย. 
๒๕๕๗ – ๓๐ 
ส.ค. ๒๕๕๗ 

(กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน.) 

๑.๐๐ 

๑๕ ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ  
ยศสมศักด์ิ 
อาจารย์ธีระพงษ์ 
ภูริปาณิก และ 
ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ 

การประเมินผลการ 
ใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ใบสั่งจ้าง (กอ.
รมน.ภาค ๔ 
สน.) 
ที่ ๓๒๑/
๒๕๕๗ 
๓๐ ธ.ค. 
๒๕๕๖ – ๒๘ 
ก.พ. ๒๕๕๗ 

(กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน.) 

๑.๐๐ 

๑๖ ผศ.ดร.สัมฤทธ์ิ  
ยศสมศักด์ิ 
อาจารย์ธีระพงษ์ 
ภูริปาณิก  
ดร.เมทินา  
อิสริยานนท์ 

การประเมินผลการ 
ใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ใบสั่งจ้าง (กอ.
รมน.ภาค ๔ 
สน.) 
ที่ ๓๒๑/
๒๕๕๗ 
๓๐ มิ.ย. 
๒๕๕๗ – ๓๑ 
ส.ค. ๒๕๕๗ 

(กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน.) 

๑.๐๐ 

๑๗ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ 
โพธิสว่าง และ 
ร.ต.อ. ดร.วิเชียร  
ตันศิริคงคล 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งของผู้นําทางการเมืองใน
ประเทศไทย : กรณีผู้ใหญ่บ้านท่ีศรีสะ
เกษ 

ก.ย. ๒๕๕๗ การประชุม
วิชาการ

รัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสน

ศาสตร์แห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๕ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๐.๒๐ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

๒.๕ คะแนน  ร้อยละ 
๒๕.๓๘ 

๓.๑๗  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ ผลงานทางวิชาการ จํานวน 17 ช้ิน ๒.๓ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 2 
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ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องคป์ระกอบที่ ๓  การบรกิารวิชาการ 

จํานวน ๑ ตัวบง่ชี ้
 

ตัวบ่งชี ้ รายละเอียดตวับ่งชี้  เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
4 คะแนน 
(๕ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

๖ ข้อ 

๕ 

คะแนนเฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี ้ ๕ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557  หน้า 66 
 

 
 
 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม  
ชนดิของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาํหนดตัวบ่งช้ี
วัดความสําเร็จในระบบแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

๕. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

๖. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน  : 
เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรม์ีการจัดทําแผนการบริการวิชาการแก่สังคม

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมดังการทําแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
ในปี ๒๕๕๘ ทีไ่ด้มีการการสํารวจความต้องการในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม โดย ดร.เมทินา อิสริยานนท์และคณะได้ทําวิจัยเพ่ือสํารวจสภาพปัญหา
และความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในภาคตะวันออก
ขณะเดียวกันทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ก็ได้มีการจัดทําบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) กับสถาบันพัฒนากรชุมชน (พอช.) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามความต้องการของชุมชนในภาคตะวันออก 
จากการสํารวจสภาพปัญหาฯและการทําบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้นํามาสู่
การจัดทําแผนบริการวิชาการแก่สังคมในปี ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการบริหาร
การบริการทางวิชาการแก่สังคมในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒ 

๓.๑ – ๑ – ๐๑ 
๓.๑ – ๑ – ๐๒ 
๓.๑ – ๑ – ๐๓ 
๓.๑ – ๑ – ๐๔ 
๓.๑ – ๑ – ๐5 
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กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กําหนดแผนการบริการวิชาการแก่สังคมตามความ
ต้องการของภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน ๒ โครงการ คือ 
     ๑. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน: การส่งเสริมให้ชุมชน
จัดการตนเอง 
     ๒. โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออก 
โดยแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโครงการทั้งสองน้ัน คณะกรรมการ
บริหารการบริการทางวิชาการแก่สังคมได้กําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาแก่สังคม เช่น จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ,
ความสําเร็จของโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นต้น หลังจากน้ันได้นํา
แผนดังกล่าวนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ ฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๒ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคมของ 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรใ์นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งโครงการให้ความรู้
ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออกและโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน: การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเอง ได้มีการจัดทําแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ, ประโยชน์ที่ได้รับจากให้บริการ
วิชาการ, ตัวช้ีวัดความสําเร็จตัวช้ีวัด/ เป้าหมาย ในการดําเนินการโครงการ ฯ  
ทั้ง ๒ โครงการ 

๓.๑ – ๒ – ๐๑ 
๓.๑ – ๒ – ๐๒ 

ข้อ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ดําเนินโครงการบริการ
วิชาการตามแผนการบริการวิชาการทั้งหมด ๒ โครงการ คือ 
     ๑. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน: การส่งเสริมให้ชุมชน
จัดการตนเอง โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้มีการดําเนินการใน ๓ พ้ืนที ่ 
(จํานวน ๔ ครัง้) ดังต่อไปน้ี 
         ๑.๑ ตําบลคลองหินปูน อําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว จํานวน ๒ ครั้ง 
คือ ครั้งแรกวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ วันที ่๕ - ๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
         ๑.๒ ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
         ๑.๓ ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด ในวันที่ ๗ - ๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     ๒. โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออก ซึ่งได้
ดําเนินการใน ๓ พ้ืนที่ คือ  
         ๒.๑ ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
         ๒.๒ ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๗ - ๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        ๒.๓ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม  

๓.๑ – ๓ – ๐๑ 
๓.๑ – ๓ – ๐๒ 
๓.๑ – ๓ – ๐๓ 
๓.๑ – ๓ – ๐๔ 
๓.๑ – ๓ – ๐๕ 
๓.๑ – ๓ – ๐๖ 
๓.๑ – ๓ – ๐๗ 
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พ.ศ.๒๕๕๘ 
     โดยโครงการการให้บริการแก่สังคมทั้งหมดที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ได้ดําเนินการเป็นโครงการแบบให้เปล่าทั้งสิ้น แต่ทั้งน้ี ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์โดยคณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการแก่
สังคม ได้มีการจัดทําแผนงาน เพ่ือรองรับการจัดโครงการจัดหารายได้ด้วยการ
บริการวิชาการต่อไป 

ข้อ ๔      1. คณะ ฯ ได้ดําเนินการกําหนดตัวบ่งช้ีในการประเมินความสําเร็จของแผน 
คือ มีการดําเนินการโครงการตามแผนร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้มี
การดําเนินการสําเร็จตามแผน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
     ๒. คณะ ฯ ได้ดําเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนการ
บริการวิชาการแก่สังคมทั้ง ๒ โครงการที่ได้ดําเนินเสร็จแล้ว ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้มีการประเมินความสําเร็จของโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ในมิติต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
           - ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
           - ด้านผู้ให้บริการ/ วิทยากรในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
           - ด้านประโยชน์ของโครงการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
           - การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นตามมาของโครงการให้บริการวิชาการ 
           - ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งเสนอ
ข้อเสนอแนะของการให้บริการวิชาการแก่สังคมในคร้ังถัดไป                          
     หลังจากน้ันได้มีนําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ในการประชุมครั้งที่ 
8/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในวาระเพ่ือพิจารณาที่ ๔.๑๓ 
เรื่อง การพิจารณารายงานผลความสําเร็จของการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผนดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม โดยคณะกรรมการประจํา 
คณะ ฯ ได้มีการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงแผนการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษาถัดไป ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
     ๑. ควรมีการเตรียมความพร้อมสําหรับการลงพ้ืนที่ โดยก่อนการลงพื้นที่ให้
เตรียมพร้อมด้านข้อมูลโดยการสํารวจสภาพปัญหาในพ้ืนที่น้ัน ๆ และมี
แบบสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน ทั้งน้ีให้ไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่เดิมที่เคยไป
ให้บริการวิชาการเพ่ือจะได้เห็นพัฒนาการและมีความต่อเน่ือง 
     ๒. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการควรจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มิถุนายน เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินผลสําเร็จของแผน ฯ และโครงการ ฯ 
ทันรอบการประกันคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๕๘ 
     ๓. ควรนําผลการให้บริการวิชาการไปจัดทําให้อยู่ในรูปการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) โดยมุ่งเน้นถึงผลการเรียนรู ้(Learning 
Outcomes) จากห้องเรียนสู่ชุมชน 
     ๔. อาจารย์ผู้สอนควรนําประโยชน์จากการให้บริการวิชาการไปพัฒนาการ

๓.๑ – ๔ – ๐๑ 
๓.๑ – ๔ – ๐๒ 
๓.๑ – ๔ – ๐๓ 
๓.๑ – ๔ – ๐๔ 
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เรียนการสอนในอนาคต โดยมุ่งเน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุมชนและวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Base Learning and 
Research Base Learning) 
      ๕. ควรพัฒนาโครงการบริการวิชาการให้ไปสู่รูปแบบ ๑ ชุมชน ๑ ปัญหา 
(หัวข้อ) เพ่ือเสริมสร้างการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น 
     ๖. แมท้ั้ง ๓ ภาควิชาของคณะ ฯ ได้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการ
ให้บริการวิชาการ แต่เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ชุมชน ควรขอความ
ร่วมมือกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการลงสํารวจพ้ืนที่ 

ข้อ ๕ ภายหลังจากที่คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ได้ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะ 
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้ว รวมท้ังการประมวล, รวบรวม, ข้อจํากัด
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีผ่านมา  
ทางคณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการแก่สังคมได้มกีารจัดประชุมครั้งที่  
๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีข้อสรุป ดังต่อไปน้ี 
     ๑. ในปีการศึกษาถัดไปจะมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยไมค่ิด
ค่าบริการจํานวน ๒ โครงการ (งบประมาณโครงการละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท)  คือ 
  - โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายอยู่ใน
จังหวัดชลบุรี 
  - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออก 
โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
 ๒. จะมีการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยคิดค่าบริการ โดย
คณะกรรมการ ฯ มีมติให้แจ้งให้กับทุกภาครฐัศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์  
และภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับทราบ เพ่ือจัดโครงการประเภทดังกล่าว
ต่อไป โดยกําหนดให้ตอบกลับมายังคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๓. มีการกําหนดช่วงเวลาในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจะจัด
ขึ้นในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๔. มอบหมายให้ภาควิชานิติศาสตร์เตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่  
โดยการสํารวจความต้องการและสภาพปัญหาด้านกฎหมาย และให้ประสานงาน
หรือดําเนินการร่วมกับสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน (สคช.) 

๓.๑ – ๕ – ๐๑ 

ข้อ ๖ - คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเข้าไปให้ความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนแก่บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย
บูรพา ครบรอบ ๖๐ ปี เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการ/ ขั้นตอนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการใช้เคร่ืองมือที่เรียกว่า “ผังชีวิตชุมชน”  
- โครงการเก่ียวกับการบริการวิชาการแบบให้เปล่า มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓.๑ – ๖ – ๐๑ 
๓.๑ – ๖ – ๐๒ 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่
ชุมชน วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ชุมชนบางทราย ชุมชนตาลล้อม 
ชุมชนบางเป้ง “กิจกรรมจากพี่สู่น้อง” โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้ส่งเสริมการใช้
ศักยภาพความรู้และความพรอ้มที่มีของมหาวิทยาลัยให้บรกิารแก่สังคม  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจน
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ สามารถช้ีนําแก้ปัญหาและให้คําปรึกษาแก่ชุมชน
ได้ ดังน้ันคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดย
รับผิดชอบในส่วนการให้ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และความรู้เก่ียวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแก่ชุมชน ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบท จ.ชลบุรี 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

การบริการวิชาการแก่สังคม 4 คะแนน 
(๕ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

๖ ข้อ 

๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 

ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ รายงานการวิจัยเรื่อง “สภาพปัญหาและความต้องการ

ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม” 
๓.๑ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบริการ
วิชาการแก่สังคม ครั้งที ่3/2557 วันที ่2 กันยายน 
พ.ศ. 2557   

๓.๑ – ๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๓ แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ๓.๑ – ๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 
๔ บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
๓.๑ – ๑ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

5 แผนบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2558 ๓.๑ – ๑ – ๐5 แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 
๖ แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: การส่งเสริมให้
ชุมชนจัดการตนเอง 

๓.๑ – ๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๗ แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการโครงการให้
ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในภาคตะวันออก 

๓.๑ – ๒ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๘ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน:  
การส่งเสริมใหชุ้มชนจัดการตนเอง ครั้งที่ ๑ 

๓.๑ – ๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 
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ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๙ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน:  

การส่งเสริมใหชุ้มชนจัดการตนเอง ครั้งที่ ๒ 
๓.๑ – ๓ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๑๐ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน:  
การส่งเสริมใหชุ้มชนจัดการตนเอง ครั้งที่ ๓ 

๓.๑ – ๓ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

11 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน:  
การส่งเสริมใหชุ้มชนจัดการตนเอง ครั้งที่ ๔ 

๓.๑ – ๓ – ๐๔ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๑๒ โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๑ 

๓.๑ – ๓ – ๐๕ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๑๓ โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๒ 

๓.๑ – ๓ – ๐๖ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๑๔ โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในภาค
ตะวันออก ครั้งที่ ๓ 

๓.๑ – ๓ – ๐๗ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๑๕ รายงานผลความสําเร็จของการให้บริการวิชาการแก่
สังคม: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: 
การส่งเสริมใหชุ้มชนจัดการตนเอง 

๓.๑ – ๔ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๑๖ รายงานผลความสําเร็จของการให้บริการวิชาการแก่
สังคม: โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนใน
ภาคตะวันออก 

๓.๑ – ๔ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๑๗ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ครัง้ที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ 27 สิงหาคม  
พ.ศ. 2558 

3.1 – 4 – 03 แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๑๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบริการ
วิชาการแก่สังคมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ วันที ่๑๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓.๑ – ๕ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

๑๙ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับมหาวิทยาลัย
บูรพา: ผังชีวิตชุมชน 

๓.๑ – ๖ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 

20 โครงการเก่ียวกับการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน  
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ชุมชนบางทราย 
ชุมชนตาลล้อม ชุมชนบางเป้ง 

๓.๑ – ๖ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 3 
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ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องคป์ระกอบที่ ๔  การทาํนบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวน ๑ ตัวบง่ชี ้
 

ตัวบ่งชี ้ รายละเอียดตวับ่งชี้  เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ 
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 คะแนน  
(๖ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

๖ ข้อ 

๕ 

คะแนนเฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี ้ ๕ คะแนน 
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องค์ประกอบที่  ๔ การทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชีท้ี ่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานบุาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม  
ชนดิของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. กําหนดผู้รบัผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๒. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน  
๓. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม  
๔. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  
๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
๗. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ – ๗ ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน  : 
เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรโ์ดยฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่

กําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดทําแผนการทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

๔.๑ – ๑ – ๐๑ 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรโ์ดยฝ่ายกิจการนิสิตจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนไว้ ๔ ประการ ได้แก่ 
     ๑. การสรา้งเสริมค่านิยมในการอนุรักษแ์ละทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แก่
บุคลากรและนิสิต 
     ๒. การรักษา พัฒนา ธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
     ๓. การพัฒนาระบบและกลไกการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนจากผลสาํเร็จ
ของการดําเนินงานโครงการทุกโครงการตามวัตถุประสงค์ทั้ง ๔ ข้อที่กําหนดไว้ 

๔.๑ – ๒ – ๐๑ 
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     รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระเพ่ือพิจารณาที่ ๔.๓ พิจารณารายงานการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๔ 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรไ์ด้แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามคําสั่งที่ ๐๐๑๐/๒๕๕๘ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558  
โดยคณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่ กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึง่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริม 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ฯ ได้มีการกํากับติดตามให้มีการ
ดําเนินงานของคณะ ฯ ทั้งหมด ๖ กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔.๑ – ๓ – ๐๑ 
๔.๑ – ๓ – ๐2  

 

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์โดยคณะกรรมการส่งเสริมทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้ดําเนินการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ได้แก่ มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติ
การประจําปีครบถ้วน และใช้งบประมาณตามท่ีต้ังไว้ โดยแต่ละโครงการมี
ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ จึงส่งผลให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทุกประการ ทั้งน้ี ผลสาํเร็จที่ได้รับ คอื 

๑. บุคลากรและนิสิตเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์และทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

๒. คณะ ฯ มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓. คณะ ฯ จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรและนิสิต

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

๔.๑ – ๔ – ๐๑ 

ข้อ ๕ คณะกรรมการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นําผลการประเมนิไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป ดังน้ี 
     ๑. ปรับโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไว้ในปี ๒๕๕๗ ที่ไม่สอดคล้องกับการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมออกจากแผน ฯ 
     ๒. ควรกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนหรือกิจกรรมโดยวัดจากจิตสํานึก
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของผู้เข้ารว่มกิจกรรม มากกว่าการวัดปริมาณ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
     ๓. ผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม ควรได้รับการสืบสานอย่างต่อเน่ือง        
แม้กิจกรรมน้ัน ๆ จะได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 

๔.๑ – ๕ – ๐๑ 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชนผ่านจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โทรทัศน์
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของคณะ ฯ เคเบ้ิลทวีี และยังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 

๔.๑ – ๖ – ๐๑ 
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และป้ายประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
คณะ ฯ ได้จัดขบวนแห่เทียนเร่ิมต้ังแต่มหาวิทยาลัยบูรพาผ่านชุมชนเทศบาล
เมืองแสนสุขสูวั่ดบางเป้ง ซึ่งมีประชาชนรับรู้และเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา
ด้วย 

ผลการประเมินตนเอง :  
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 คะแนน 
(๖ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

๖ ข้อ 

๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 

ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๗ ๔.๑ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 4 
๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  

ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๔.๑ – ๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 4 

๓ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสง่เสริมทํานุบํารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม ที่ 0010/2558 วันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2558 

๔.๑ – ๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 4 

๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมทาํนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

๔.๑ – ๓ – ๐2 แฟ้มองค์ประกอบที่ 4 

๕ ผลการประเมนิความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑ – ๔ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 4 

๖ แผนปรับปรุงเก่ียวกับกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมของคณะ ฯ 
๔.๑ – ๕ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 4 

7 สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ของคณะ ฯ และ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๔.๑ – ๖ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 4 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557  หน้า 76 
 

 
 
 
 

ผลคะแนนรายงานการประเมินตนเอง 
องคป์ระกอบที่ ๕  การบรหิารจัดการ 

จํานวน ๒ ตัวบง่ชี ้
 

ตัวบ่งชี ้ รายละเอียดตวับ่งชี้  เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ 
การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

5 คะแนน 
(๗ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

๗ ข้อ 
๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
5 คะแนน 
(๖ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

6 ข้อ 
4 

คะแนนเฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี ้ 4.๕ คะแนน 
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องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๑ การบรหิารของสถาบนัเพือ่การกาํกบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ กลุม่สถาบัน  

   และเอกลกัษณข์องสถาบนั 
ชนดิของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทีเ่ป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ – ๖  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๗ ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน  : 
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ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรไ์ด้จัดให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  

คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ปี 2556 – 2559 โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยจัดโครงการเสวนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร ์ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อาคาร  
QS๒ – ๖๐๒ ห้องพรหมโยธี ซึ่งประชาคมรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์  
อันประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกส่วนงานได้ร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
ปี 2553 – 2557 (ฉบับเดิม) โดยมีการนําขอเสนอแนะ และข้อคิดเหน็
ของบุคลากร และนิสิต มาใช้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๖ – 
๒๕๕๙ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเป้าประสงค์ไว้ตาม
แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕6 – ๒๕๕9 
โดยทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบันของคณะ ฯ (SWOT) 
และเช่ือมโยงกับปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา คือ สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หา
ความรู้ คู่คุณธรรม ช้ีนําสังคม และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตลอดจนสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๑ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรฐานและ
ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน ซึง่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เลือกกลุม่สถาบันอุดมศึกษา
ตามมหาวิทยาลัยบูรพา คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มถิุนายน 
๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ทีชั่ดเจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้แก่ การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพบนพ้ืนฐานหลกัธรรมาภิบาล  
แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อาคาร QS๒ – ๖๐๒ ห้องบรรยายพรหมโยธี โดยที่ประชุม
ได้ดําเนินการดังน้ี 

๑. วิเคราะห์ SWOT ของคณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ 

๕.๑ – ๑ – ๐๑ 
๕.๑ – ๑ – ๐๒ 
๕.๑ – ๑ – ๐๓ 
๕.๑ – ๑ – ๐๔ 
๕.๑ – ๑ – ๐๕ 
๕.๑ – ๑ – ๐๖ 
๕.๑ – ๑ – ๐๗ 
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๒. ศึกษาแผนพัฒนาระยะยาวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
๓. วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับแผนที่เก่ียวข้อง 
๔. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๕. วางแผนกลยุทธ์ที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ 
๖. กําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์ 

    7. แต่งต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบความสําเร็จในการดําเนินการตาม 
แผนกลยุทธ์ 
     จากน้ันได้ปรับแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ โดยมีการระบุความสอดคล้องไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งน้ี คณบดีได้เสนอแผน
ยุทธศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๖ – 2559 เพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งน้ีทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ หลังจาก
ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแล้วคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ดําเนินการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2556 – 2559 โดยมีคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ทําหน้าที่ในการกํากับติดตาม รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ 2558 น้ี 
คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือการกํากับติดตามการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติปี รวมถึงพิจารณาการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี รวมถึงการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ ครัง้ที่ 1/2558 
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558 วันที ่30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และคร้ังที่ 
4/2558 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 ทั้งน้ี ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ฯ ทุก 2 ไตรมาส โดยคณะ ฯ มีการจัดโครงการทบทวนและถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ ให้กับบุคลากรเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้เกิดการผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์ ใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงค์ โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้จดั
โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2558 แก่บุคลากรทุกภาคสว่นของคณะ ฯ ในวันที ่24 ธันวาคม  
พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เฮอริเทจ บางแสน จ.ชลบุรี  

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรไ์ด้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
รวมถึงวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์การเงิน  
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ ประจําปี 

๕.๑ – ๒ – ๐๑ 
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2556 – 2559 โดยแผนกลยุทธ์การเงินของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประกอบด้วย  
     1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT) 
     2. ยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะ ฯ 
     3. เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การเงิน 
     4. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร 
     5. สัดส่วนงบประมาณ 
     6. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
โดยมีกระบวนการดังต่อไปน้ี คณะ ฯ ดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ของแต่ละหลักสูตรเพ่ือประกอบการขอเปิดหลักสูตร และใช้สําหรับ 
การบริหารจัดการงบประมาณการจัดการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์
ต้นทุนหลักสูตรน้ีคํานวณรายรับ รายจ่ายเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา และระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงิน พิจารณาประกอบ
กับแผนการรับนิสิต โดยได้นําผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร
มาใช้ประกอบการต้ังงบประมาณรับ และงบประมาณร่ายจ่ายประจําปี  
โดยมีการแบ่งสัดส่วนเพ่ือจัดสรรงบประมาณไปยังหมวดเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมเป็นไปตามการคํานวณต้นทุนการผลิตบัณฑิต  
และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรม์ีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คําสั่งที่ ๐084/๒๕๕8 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีคณบดีเป็น
ประธานกรรมการ ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วยรองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน มีหน้าที่วิเคราะห์และวางระบบ
บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ ฯ  
และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการ เพ่ือดําเนินการแก้ไข/ ลด/ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น ทบทวนและประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุง
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ได้มีการบูรณาการระบบ
บริหารความเสี่ยงเข้ากับการควบคุมภายใน โดยใช้กลไกของระบบประกัน
คุณภาพเป็นเคร่ืองมือ โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ 
ลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าประสงค์ตามพันธกิจหลักของคณะ ฯ 
โดยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง และมีการ
จัดลําดับความสําคัญของปัจจยัเสี่ยง มีการวิเคราะห์และความเสี่ยง  
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 6 ด้าน ตามบริบทของคณะ ฯ ดังน้ี 
     ๑. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร   
     ๒. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ ฯ 

๕.๑ – ๓ – ๐๑ 
๕.๑ – ๓ – ๐๒ 
๕.๑ – ๓ – ๐๓ 
๕.๑ – ๓ – ๐๔ 
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     ๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
     4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
     5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
     6. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรโ์ดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มีการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจดัลําดับ 
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒ โดยระบุอยู่ในแผนบริหาร 
ความเสี่ยง ดังน้ี 
ลําดบัที่ 1 
     1.1 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง  
การบริหารงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการการบริหาร
หลักสูตร 

ลําดบัที่ 2 
       2.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การเบิกจ่ายไม่เป็นไป 
ตามแผน 
 2.2 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์สถาบัน เรื่อง 
กิจกรรม/โครงการท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีไม่เป็นไปตามแผน 
ลําดบัที่ 3 
     3.1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์สถาบัน เรื่อง นโยบาย 
การรับนิสิต 
     3.2 ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก เรื่อง ผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และภัยตามแผน 
ลําดบัที่ 4 
     4.1 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เรื่อง 
บุคลากรไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ลําดบัที่ 5 
     5.1 ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก เรื่อง ผลกระทบจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และภัยตามแผน 
     คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยกําหนดที่จะดําเนินการควบคุมความเสี่ยงทุกลําดับความเสี่ยงตามท่ีได้
วิเคราะห์ไปแล้วทั้ง 5 ลําดับ โดยมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการเพ่ือ
ลด และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยมีการประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์เป็นประจํา ทั้งน้ีมีรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา 2557 ต่อที่ประชุม ในวันที ่18 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 จากรายงานพบว่าปัจจัยความเสี่ยงที่มีระดับความ
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เสี่ยงลดลงได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การเบิกจ่ายไปไม่เป็นไปตามแผน  
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์สถาบัน เรื่อง กิจกรรม/

โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีไม่เป็นไปตามแผน 
และการบริหารงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการบริหารหลักสูตร 
ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เรื่องบุคลากรไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งน้ี คณะกรรมการได้ดําเนินการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2559 เพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในการประชุม
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 น้ี 

ข้อ ๔ ผู้บริหารคณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะ ฯ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี  
     ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ บริหารคณะ ฯ โดยมีทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบที่
เป็นมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี บริหารงาน
โดยดําเนินการตามที่แผนกําหนดและมีผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมา รวมถึงมี
การติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบโดย
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติการตามแผนต่อคณะกรรมการประจําคณะ ฯ 
ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 21 สงิหาคม พ.ศ. 2557 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – 
มิ.ย. 2557) และคร้ังที่ 4/2558 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  
ไตรมาสที่ 1 – 2 (ต.ค. 2557 – มี.ค. 2558) ทั้งน้ีผู้บรหิารและบุคลากร
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรไ์ด้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งมุ่งเน้นผลสาํเร็จตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
     ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ บริหารคณะ ฯ ตามแนวทาง
การกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิค
และเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้คณะ ฯ สามารถใช้ทรัพยากร
ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกําหนด
นโยบายต่าง ๆ เช่น การใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานแทนการใช้
กระดาษ หรือหากมีการใช้กระดาษต้องใช้ทั้งสองด้าน (Reuse) เป็นต้น   
     ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ บริหารคณะ ฯ  
โดยสามารถให้บริการเรื่องต่าง ๆ ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสร้าง
ความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่าง เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง
หรือเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ทีม่ีลิงค์ ถาม – ตอบ เพ่ือเป็นการ

๕.๑ – ๔ – ๐๑ 
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สร้างความมั่นใจและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างคณะรัฐศาสตร ์
และนิติศาสตรแ์ละผู้ปกครองนิสิตหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
     ๔. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คือ บริหาร คณะ ฯ 
โดยแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
กําหนดไว้ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อันตอบสนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะโดยกําหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชุนตามความต้องการในรูปแบบต่าง ๆ  
     ๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ บริหารคณะ ฯ อย่าง
เปิดเผย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขัน้ตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ  
และสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดการประชุมในระดับคณะ ฯ การประชุม 
ในระดับภาควิชา และการประชุมหัวหน้าส่วนงานทุกส่วน เพ่ือถ่ายทอด
นโยบายจากผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน รวมตลอดถึงการประชุม
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม โดยมีการ
บันทึกรายงานการประชุมที่อนุญาตให้บุคคลท่ัวไปได้เข้าถึงและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
     ๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ บริหารคณะ ฯ โดยให้
บุคลากรทุกระดับของคณะ ฯ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่มี
โอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ  
ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดหาแนวทาง  
การแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน
หลายรูปแบบ เช่น การมีส่วนร่วมในการทําแผนยุทธศาสตร์ การเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 
     ๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ บริหาร 
คณะ ฯ โดยคณบดีมีคําสั่งที่ 0090/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2558 มอบอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจต่าง ๆ ของ
คณะ ฯ ไปยังรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสํานักงาน และหัวหน้า
ส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานมีกระบวนการ ขั้นตอน การตัดสินใจ 
ที่เป็นระบบตามสายงานบังคับบัญชาที่เหมาะสม 
     ๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ บริหารคณะ ฯ โดยใช้อํานาจ
ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารงานด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทั้งน้ี ผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใช้ระเบียบ หลักเกณฑ์ตาม 
พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักในการดําเนินงาน 
     ๙. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ บริหารคณะ ฯ โดยไม่มี 
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การแบ่งแยกชาย หญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ดังจะเห็นได้จากการรับนิสิตต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรของ 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์การจัดสรรทนุอุดหนุนการวิจัยของบุคลากร
และคณาจารย์ภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น  
     ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ บริหารคณะ ฯ 
โดยการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ี
ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ  ซึ่งดําเนินการโดยการประชุมเพ่ือ
ดําเนินการในเรื่องสําคัญต่าง ๆ เช่น การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี รวมถึงการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ฯ การประชุมภาควิชา การประชุมหัวหน้างาน หรือการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ ด้วย   
     ทั้งน้ี เมื่อบริหารงานครบรอบ ๑ ปี ได้มีการประเมินผลการบริหารงาน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ในเรื่องการบริหารจัดการตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดย
คณะกรรมการประเมินตนเอง มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(4.10) สําหรบับุคลากรในคณะประเมิน มผีลการประเมนิในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี (3.88) และเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารคณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (3.77) นอกจากน้ีผู้บริหารยังมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงาน
การประเมินตนเอง และรายงานทางการเงินของคณะ ฯ ต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะ ฯ เป็นประจําทุกเดือนด้วย (รายงานผลแยกส่วนตามแบบ
ประเมินทั้งสาม) 

ข้อ ๕ คณะ ฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทาํระบบสารสนเทศ และกํากับ
ติดตามการจัดการความรู้ ตามคําสั่งที่ 0014/2558 วันที่ 27 มกราคม 
พ.ศ. 2558 โดยกําหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ 
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ฯ รวมท้ังระบบกลไกการประเมิน
กระบวนการ และปรับปรุงพัฒนาบูรณาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน นอกจากน้ีมีการจัดการความรู้ในกระบวนการดําเนินงานโดยการ
กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ ฯ โดยให้มีความครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย และมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดี  
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุม่เป้าหมาย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายนําความรู้ที่ได้

๕.๑ – ๕ – ๐๑ 
๕.๑ – ๕ – ๐๒ 
๕.๑ – ๕ – ๐๓ 
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จากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง หลังจากมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการ ฯ  
ได้จัดประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน ในการค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มอียู่ในตัวบุคคล ที่มีประสบการณ์  
ความเช่ียวชาญ จากการปฏิบัติและการศึกษาเรียนรู้ของคณะรัฐศาสตร ์
และนิติศาสตรใ์น 2 ประเด็น คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย  
และนํามาซึ่งการจัดการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ ฯ ในปี 2558 
กล่าวคือ 
 ด้านการผลิตบัณฑิต ได้มีการกําหนดและคน้หาแนวปฏิบัติที่ดีใน
เรื่อง “เทคนิคในการลดความผิดพลาดในการตัดสินผลการเรียน” โดยได้
มอบหมายให้ อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
ในการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่มีอยู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง  
อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ และคณาจารย์ใหม่ของคณะ ฯ เมื่อที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 และสรุปประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดังกล่าวออกมาเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในจดหมายข่าวฉบับ
พิเศษ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และเว็บไซต์ของคณะ ฯ และ
นํามาใช้ในเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริง  
 ด้านการวิจัย ได้มีการกําหนดและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง 
“เทคนิคการหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย” ซึ่งมาจากการทบทวน
แล้วพบว่า ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่จะทําวิจัยโดยใช้วิธีวิทยา
เชิงปริมาณ และใช้สถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ ในขณะทีค่ณาจารย์และ
นิสิตบางส่วน ไม่เช่ียวชาญ ในเรื่องดังกล่าว จึงได้กําหนดให้เป็นประเด็นที่
จะค้นหาความรู้ และได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสด์ิ 
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่มีอยู่ทั้งจากการ
เรียน การสอน และการวิจัย ที่ผ่านมา โดยมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์กันระหว่างคณาจารย์ในภาควิชารัฐศาสตร์ และภาควิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จนได้ข้อสรุปนํามาสู่
การเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในจดหมายข่าวฉบับพิเศษ  
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และเว็บไซต์ของคณะ ฯ และนํามาใช้เป็น
แนวทางในการให้คําปรึกษานิสิตสู่การปฏิบัติจริง 

ข้อ ๖ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์กําหนดแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมแีผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังน้ี 
     ๑. มีแผนการบริหารคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยอาศัย
ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์ในปัจจุบันรวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่าง
น้อย ๕ ปีข้างหน้าเพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากร  
     ๒. มีแผนการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ 

๕.๑ – ๖ – ๐๑ 
๕.๑ – ๖ – ๐๒ 
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การวัดผล และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยอาศัยข้อมูลจากการ
สํารวจความต้องการในการอบรมของคณาจารย์ เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรม
ตามเกณฑ์ที่กําหนดและสามารถนําความรู้ทีไ่ด้รับมาพัฒนางานของตนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   
     ๓. คณะกรรมการประจาํคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้กํากับติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรจากการรายงานของหัวหน้า
ภาคท้ัง ๓ ภาควิชา ฯ ได้แก่ การรายงานผลการศึกษาต่อของบุคลากรที่
ได้รับทุนการศึกษาจากคณะฯ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา
ในประเทศ อาทิเช่น อาจารย์ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล ได้ผ่าน
กระบวนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ และมผีลการศึกษาออกมา
ในสองรายวิชาอาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล รายงานผลการศึกษาในภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ (รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๘ วาระที่ ๑.๖.๒ – ๑.๖.๔  
และคร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ วาระที่ ๑.๕.๑)   
          จากผลการดําเนินงานปี ๒๕๕๗ จึงนํามาสู่การวางระบบการพัฒนา
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยเริ่มจากการสํารวจข้อมูลใน
ระดับหลักสูตรและระดับส่วนงาน เพ่ือรวบรวมจัดทําเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรสายคณาจารย์และสายสนับสนุนเสนอต่อคณะฯ ให้สอดคล้อง
เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ  
จะเป็นผู้กํากับติดตามการดําเนินงานและรายงานผลสําเร็จต่อ
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อไป  

ข้อ ๗ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรไ์ด้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเป็นระบบและกลไก ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ ฯ เป็นประจําทุกปีการศึกษา ตามเกณฑ์คู่มือการประเมิน
คุณภาพภายใน ที่มหาวิทยาลัยบูรพากําหนด ตลอดจนพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาลงสู่ภาควิชา ฯ หลักสูตร ฯ และส่วนงานภายใน
ของคณะ ฯ โดยได้นํากระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาใช้  
เพ่ือใช้กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบนโยบายและหลกัการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งน้ี คณะ ฯ ได้มี
การกําหนดส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๒๓๖๐/๒๕๕๗  วันที่ ๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตามคําสั่งที่ ๐๐๙๙/๒๕๕๘ วันที่ 29 พฤษภาคม  

๕.๑ – ๗ – ๐๑ 
๕.๑ – ๗ – ๐๒ 
๕.๑ – ๗ – ๐๓ 
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พ.ศ. 2558 ทีม่ีส่วนร่วมจากทุกภาควิชา ฯ และทุกส่วนงาน  
ทั้งน้ี การใช้ระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ ฯ ได้มีการ
ประเมินโดยคณะกรรมการ ฯ ที่จัดต้ังขึ้น มีการจัดทํารายงานป้อนกลับ  
มีระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ รวมถึงการนําผลประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพทั้งบุคลากรและนิสิตของคณะ ฯ ตลอดทัง้การเสนอข้อมูลที่
ได้จากการตรวจประเมิน ฯ นําเสนอเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
๒๕๕๘ ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

การบริหารของสถาบันเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์อง
สถาบัน 

5 คะแนน 
๗ ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

๗ ข้อ 

๕  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

 
รายการหลกัฐาน : 

ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

ปี 2556 - 2559 
๕.๑ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๒ โครงการเสวนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕.๑ – ๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๓ รายงานการประชุมกรรมการคณะ ฯ ครั้งที่ 
12/2555 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555  

๕.๑ – ๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๔ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตาม  
และประเมินผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์  
ที่ 0045/2558 วันที่ 2 มนีาคม พ.ศ. 2558 

๕.๑ – ๑ – ๐4 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม  
และประเมินผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 

๕.๑ – ๑ – ๐5 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เก่ียวกับกับ Action plan 

๕.๑ – ๑ – ๐6 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๗ โครงการทบทวนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์  
และแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร ์ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 

๕.๑ – ๑ – ๐7 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

8 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕.๑ – 2 – ๐1 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 
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ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
9 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ที่ ๐๐๘๔/๒๕๕๘ 
๕.๑ – ๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

10 แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕7 ๕.๑ – ๓ – ๐2 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 
11 รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานบริหาร 

ความเสี่ยง ปี 2557 ต่อที่ประชุมวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 

๕.๑ – ๓ – ๐3 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

12 แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๘ ๕.๑ – ๓ – ๐4 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครัง้ที่ 8/2557  
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557, ครั้งที่ 4/2558 
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 

๕.๑ – 4 – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

14 เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
(การใช้ระบบสารสนเทศแทนการใช้กระดาษ) 

๕.๑ – 4 – ๐2 http://www.polsci-
law.buu.ac.th/index1.php 

15 การใช้กระดาษทั้งสองด้าน (Reuse) ๕.๑ – 4 – ๐3 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 
16 เว็บไซต์ถาม – ตอบ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๕.๑ – 4 – ๐4 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 
17 คํารับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ๕.๑ – 4 – ๐5 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 
18 คําสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง การมอบ

หน้าที่ในการกํากับดูแลหน่วยงานภายใน 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ที่ 0090/2558  
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

๕.๑ – 4 – ๐6 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

19 สรุปผลการประเมินการบริหารงานจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ในเรื่องการบริหารจัดการ 
ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์

๕.๑ – 4 – ๐7 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

20 คําสั่งคณะกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศ  
และกํากับติดตามการจัดการความรู้  
ที่ 0014/2558 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 

๕.๑ – ๕ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

21 แผนระบบสารสารสนเทศ ๕.๑ – 5 – ๐2 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 
22 จดหมายข่าวฉบับพิเศษ วันที่ 19 มิถุนายน  

พ.ศ. 2558 และวันที่ 25 มถิุนายน พ.ศ. 2558 
๕.๑ – 5 – ๐3  แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

23 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และแผนการ 
บริหารและพัฒนาบุคลากร 

๕.๑ – 6 – ๐1  แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

24 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครัง้ที่1/2558  
และคร้ังที่ 7/2558 

๕.๑ – 6 – ๐2 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

25 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ๕.๑ – 7 – ๐1  แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 
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ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
ฉบับปีการศึกษา 2557 

26 คําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ ๒๓๖๐/๒๕๕๗  วันที ่๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕.๑ – 7 – ๐2  แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

27 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ 0090/๒๕๕๗   
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

๕.๑ – 7 – ๐3  แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

28 แผนปฏิบัติการประจําปี  ๕.๑ – 7 – ๐4  แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 
 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๒ ระบบกํากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน  : 
เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ข้อ ๑ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรม์ีระบบและกลไกในการกํากับการ

ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรต์ามคําสั่งที่ ๐๑๐๕/๒๕๕๘ วันที่ 17 

๕.๒ – ๑ – ๐๑ 
๕.๒ – ๑ – ๐๒ 
๕.๒ – ๑ – ๐๓ 
๕.๒ – ๑ – ๐4 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการ ฯ มหีน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ เพ่ือให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสตูร  
     ทั้งน้ี ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ  
ได้ดําเนินการเป็นลายลักษณอั์กษร และแจง้ให้แต่ละหลักสูตรส่งค่า
เป้าหมายการดําเนินงานการประกันคุณภาพ และให้รายงาน
ความก้าวหน้าเป็นรายองค์ประกอบในระดับหลักสูตร  

๕.๒ – ๑ – ๐5 
 

ข้อ ๒ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์กํากับ ติดตามการดําเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ ๑ โดยมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามคําสั่งที่ ๐๑๐๕/๒๕๕๘  
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558  โดยมีคณบดีเป็นประธาน
กรรมการ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา เป็นกรรมการ 
ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกํากับติดตาม
การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร และได้มีการรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

๕.๒ – ๒ – ๐๑ 
๕.๒ – ๒ – ๐๒ 

ข้อ ๓ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรม์ีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสตูร โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร ดังน้ี 

๑) ห้องเรียน โดยการจัดสรรห้องเรียนให้เพียงพอกับการเรียน
การสอนในแต่ละหลักสูตรเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

๒) อุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับคณาจารย์ทกุท่าน  
คณะ ฯ ได้จัดสรรใหค้ณาจารย์ทุกท่านมีโน้ตบุ๊กเพ่ือใช้ใน
การสอน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ที่คอย
อํานวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีในห้องเรียนตลอดช่วงเวลาของการเรียน 
การสอน 

๓) ห้องสมุด หนังสือ ตํารา วารสารให้แก่นิสิต โดยแต่ละ
ภาควิชามีงบประมาณสําหรับการส่งหนังสือเข้าห้องสมุด
ทุกภาคการศึกษา  

๔) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา เป็นส่วนกลางที่มี
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น ส่วนห้องสมุดคณะรัฐศาสตร ์
และนิติศาสตร ์มีเว็บไซต์เพ่ือให้แต่ละหลักสตูรค้นคว้า
ข้อมูล  

๕.๒ – ๓ – ๐๑ 
๕.๒ – ๓ – ๐๒ 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
ซึ่งทรัพยากรเหล่าน้ีมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
นอกจากน้ีคณะฯ ได้จัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือทําหน้าที่
ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของ
หลักสูตร โดยการทําหน้าที่ในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตร 
     ทั้งน้ี ในส่วนของงบประมาณดําเนินการ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับส่วนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตร เช่น การจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗” วันที ่20, 
23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือให้อาจารย์ และบุคลากร  
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเองได้ 
     ในด้านของการบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์ได้ดําเนินการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานทั้งในระดับหลักสตูร และระดับคณะ โดยมีการจัดทํา
ปฏิทินกําหนดแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา และทําบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในแต่ละตัวบ่งช้ี 
และงานประกันคุณภาพการศึกษายังได้ทําบันทึกข้อความส่งไปยัง
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือติดตามการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ี  

ข้อ ๔ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรม์ีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตาม
กําหนดเวลาทุกหลักสูตรโดยให้ทุกหลักสูตรรายงานผลการประเมิน
คุณการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะ ฯ และผูท้รงคุณวุฒิ ครัง้ที่พิเศษ 1 และครั้งที่พิเศษ 2  
เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และดําเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร ระหว่างวันที่  
17 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
    ภายหลงัจากตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรได้นําผลการประเมนิให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
ในคราวประชุมครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระเพ่ือพิจารณาที่ ๔.๒ โดยคณะกรรมการได้มี 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี  
     ๑. คณะ ฯ ควรมีการสร้างกลไกเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อน
ที่พบเพ่ือให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นในรอบการประเมินต่อไป 
     ๒. การดําเนินการประเมินคุณภาพทางการศึกษาควรต้ังอยู่บน

๕.๒ – ๔ – ๐๑ 
๕.๒ – ๔ – ๐๒ 
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เกณฑ์ การดาํเนินงานในแตล่ะข้อ หมายเลขเอกสาร 
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ได้ดําเนินการเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงและ
ยกระดับให้ได้มาตรฐานในรอบการประเมินต่อไป 
     ๓. การสรา้งทีมงานผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพทาง
การศึกษาควรมีความต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นภารกิจที่ต้องอาศัย
ความเช่ียวชาญอย่างสูง 
     ๔. กรณีบกพร่องที่พบด้าน มคอ.๓ และ มคอ.๕ ในกลุ่ม
รายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้ผู้บรหิารนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
     ๕. กรณีบกพร่องที่พบด้าน มคอ.๓ และ มคอ.๕ ในกลุ่มราย
วิชาเอกประจําแต่ละหลักสูตร ให้หลักสูตรกํากับดูแลให้คณาจารย์
ดําเนินการโดยเคร่งครัด 
     ๖. กรณีบกพร่องด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจําหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ใหห้ลักสูตร
กํากับดูแลและยกระดับผลงานให้มีคุณภาพย่ิงขึ้นไป 
     ๗. กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้แต่ละหลักสูตรตรวจสอบ
คุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเข้มงวดเร่ืองระยะเวลาการ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ข้อ ๕ คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตรไ์ด้มีการนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับระเบียบการแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๖๕/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร
หลักสูตรแนวปฏิบัติและบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการ
จ้างลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดังน้ันหลักสูตรต่าง ๆ เมื่อทําการทบทวนคุณสมบัติอาจารย์ประจํา
หลักสูตรแล้ว จึงได้ดําเนินการแก้ไขการแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้มีจาํนวนและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๕.๒ – ๕ – ๐๑ 
๕.๒ – ๕ – ๐๒ 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพืน้ฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนนที่ได ้ การบรรลุเปา้หมาย 

ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5 คะแนน 
(๖ ข้อ) 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข้อ 

4  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตาม  
     เป้าหมาย 
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน : 
ที ่ รายการหลกัฐาน รหสัหลกัฐาน แหลง่หลักฐาน 
๑ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ ที่ 0105/2558 วันที่ 17 มถิุนายน 
พ.ศ. 2558 

๕.๒ – ๑ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๒ เป้าหมายการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕.๒ – ๑ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๓ บันทึกข้อความเก่ียวกับการจัดส่งข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลกัสูตร และระดับคณะ ฯ 

๕.๒ – ๑ – ๐๓ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรฐัศาสตร์
และนิติศาสตร ์

5.2 – 1 - 04 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

5 ตารางเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร คณะรฐัศาสตร์
และนิติศาสตร ์ 

๕.๒ – ๑ – ๐5 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๔ คําสั่งที่ ๐๐๘๖/๒๕๕๘ แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ
ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสตูร 

๕.๒ – ๒ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ใน
ส่วนรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๕.๒ – ๒ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๖ ห้องเรียน ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนการสอน ๕.๒ – ๓ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 
๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๕.๒ – ๓ – ๐2 แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๘ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร 

๕.๒ – ๔ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ในส่วนการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระดับหลักสตูร 

๕.๒ – ๔ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ในส่วนข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ 

๕.๒ – ๕ – ๐๑ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 

๑๑ แผนปรับปรุงคณุภาพหลักสูตร ๕.๒ – ๕ – ๐๒ แฟ้มองค์ประกอบที่ 5 
 
 

 



 
 
 
 

 ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการประเมินตนเอง และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
ประเภทสถาบัน    กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก       
    

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๐ – ๑.๕๐  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐  การดําเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐  การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย   
องค์ประกอบที่ ๑ ๖ 1.55 5.00 0.88 2.59 พอใช ้ ๑.๑ เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ ๒ ๓ 5.00 5.00 3.17 4.39 ดี  
องค์ประกอบที่ ๓ ๑ - 5.00 - 5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ ๔ ๑ - 5.00 - 5.00 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ ๕  ๒ - 4.50 - 4.50 ดี  

เฉลี่ยรวม ๑๓ 2.41 4.86 2.03 3.67 ดี  

ผลการประเมิน ต้อง
ปรบัปรุง 

ดีมาก ต้อง
ปรบัปรุง 

ด ี   
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รายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่น และจุดที่ควรพฒันา 
 
องค์ประกอบท่ี  ๑  การผลิตบัณฑติ 

จุดเด่น 
     - 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  มีหลักสตูรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์กํากับมาตรฐาน จํานวน ๘ หลักสตูร คณะ ฯ จึงตอ้งปรับปรุงและพัฒนา 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.  คณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อย 
๓.  จํานวนนิสติเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํายังไม่สามารถดําเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ได ้
 

องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 

จุดเด่น 
๑.  คณะ ฯ มหีน่วยงานวิจัยที่จัดการทั้งระบบและกลไกการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  คณะ ฯ จัดงบประมาณภายในของคณะ ฯ ด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยอย่างเต็มที่ ทั้งน้ี 
คณาจารย์ยังได้รับงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนงานวิจัยอีกจํานวนมาก 
๓.  คณาจารย์นําผลงานทางวิชาการไปเสนอในการประชมุระดับชาตแิละตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ  
จุดที่ควรพัฒนา 
คณะ ฯ ควรสง่เสริมและสนับสนุนคณาจารย์ที่นําผลงานทางวิชาการไปเสนอในการประชมุและตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น 
 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 

จุดเด่น 
๑.  คณะ ฯ ไดร้ับความร่วมมือจาก ๓ ภาควิชา ไดแ้ก่ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
ภาควิชานิติศาสตร ์ซึ่งมอีงคค์วามรู้ท่ีผสมผสานกันและสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้เป็นอย่างด ี
๒.  มีการจัดทาํแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลตอ่การพัฒนานิสิต ชุมชน และสังคม 
จุดที่ควรพัฒนา 
คณะ ฯ ควรจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได ้
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องค์ประกอบท่ี ๔ การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น 
คณะ ฯ มีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกําหนดตัวชี้วัความสําเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณไดอ้ย่างเพียงพอ 
จุดที่ควรพัฒนา 
     - 
 

องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

จุดเด่น 
     - 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์การเงิน โดยพัฒนาจากผลการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนตอ่หน่วยของ
แตล่ะหลักสตูรให้สอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติการ 
๒.  จดัใหม้ีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลอย่างชดัเจน 
 



 
 
 
 

 ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 



ส่วนที่  ๔ 
ภาคผนวก 

 
 

 กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน  
     ประจําปีการศึกษา 2557  

 
 คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์

 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา  

           ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 



กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา ๒๕๕7 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา 

วันอังคารที่  13  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕8   
ณ ห้องประชุมพรหมโยธี และห้อง QS๒ – ๖๐๒ คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชนิี ชั้น ๖ 

 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.30 – ๐๙.3๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประชุมเพื่อวางแผนในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕7  

ห้องประชุม QS๒ - ๖๐๒ 

๐๙.30 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมิน ฯ พบผู้บริหาร/ ประธานหลักสูตร/ คณาจารย์/ บุคลากร/ นิสิต และศิษย์เก่า 
1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพศึกษาภายใน 
2. เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕7  
    โดยคณบดีคณะรัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์

ห้องประชุมพรหมโยธี 

10.00 – 11.00 น. กลุ่มที ่1  สัมภาษณ์ คณบดี/ รองคณบดี/ ผู้ช่วยคณบดี/ หัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร  ห้องประชุมพรหมโยธี 
11.00 – 11.30 น. กลุ่มที ่๒  สัมภาษณ์ คณาจารย์ทุกภาควิชา ๆ ละ 2 - 3 คน ห้องประชุมพรหมโยธี 

 กลุ่มที ่3  สัมภาษณ์ หัวหน้างานทุกงาน  ห้องประชุม QS๒ - ๖๐๒ 
11.30 – 12.00 น. กลุ่มที ่4  สัมภาษณ์ นิสิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ห้องประชุมพรหมโยธี 

 กลุ่มที ่5  สัมภาษณ์ ศิษย์เก่า และผูใ้ช้บัณฑิต (นอกมหาวิทยาลัยบูรพา) ห้องประชุม QS๒ - ๖๐๒ 
13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมิน ฯ ตรวจสอบเอกสาร องค์ประกอบที่ 1 รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ 

องค์ประกอบที่ 2 และ 4 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง องค์ประกอบที่ 3 และ 5 ผศ.ดร.ภารดี อนันต์นาวี 
ห้องประชุมพรหมโยธี 

15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมิน ฯ ประชุมเป็นการภายในเพื่อสรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๕7 คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ห้องประชุมพรหมโยธี 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมิน ฯ นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕7 เบื้องต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  
และปิดการประชุม 

ห้องประชุมพรหมโยธี 

 
            หมายเหตุ  พัก – รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  หอ้งประชุม QS๒ – ๖๐๒ 
                          พัก – รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 - 13.00 น.  หอ้งประชุม QS๒ – ๖๐๒ 
                          พัก – รับประทานอาหารเย็น  เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป  ร้านอาหาร  ทั้งนี้ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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