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คํานํา 
 

 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ได้ดําเนินการ 
ให้มีการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สําหรับหน่วยงานภายใน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ๑.  อาจารย์ชิตาพร  พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล   ประธานกรรมการ 
  ๒.  อาจารย์สรยิา  วิริโยสุทธิกุล   กรรมการ 
  ๓.  ดร.โชติสา  ขาวสนิท กรรมการและเลขานุการ 
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน 
ของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิถุนายน  
๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ตามตัวบ่งช้ี และเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รวมท้ังศึกษาวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา ประเด็นเร่งด่วน ในการพัฒนาข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ แต่ละมาตรฐานตัวบ่งช้ี 
และใหข้้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร ์ต่อไป 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร ์
และนิติศาสตร ์ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้เสนอผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ พรอ้มทั้งจัดทํา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เสนอต่อคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
      ......................................................................                               ..................................................................... 
       (อาจารย์ชิตาพร  พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล)                 (อาจารย์สริยา  วิริโยสุทธิกุล) 
ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

........................................................................... 
(ดร.โชติสา  ขาวสนิท) 

กรรมการและเลขานุการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง........................................................ ๑๐ 
ภาคผนวก  
      ๑.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับ 

หน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

๒.  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๓.  ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  
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บทสรปุสําหรบัผูบ้รหิาร 

 
    ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลการดําเนินงานของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (3.20 คะแนน) โดยพิจารณาแยกตามประเภท ดังน้ี 
 
   จุดเด่น 

๑.   เป็นภาควิชา ฯ ที่มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
๒.   มีหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในสถาบันอ่ืน คือ หลักสูตร 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 
  
 จุดทีค่วรพฒันา 

๑.   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม เพ่ือเป็น 
การต่อยอดการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
 
  ประเดน็เร่งด่วนในการพฒันา 

๑.   ดําเนินการจัดทําเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.3/ มคอ.5 ให้ครบ 
ทุกรายวิชา  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนติิศาสตร ์
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหน่วยงานภายใน คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ประเมินภาควิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ตาราง ป.๑  ผลการประเมินรายตัวบง่ชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ตัวบ่งชีค้ณุภาพ 
เป้าหมาย 

ของภาควิชา 
 

  ผลการดําเนนิงาน 
ของกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

    =  บรรล ุ
X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน 
การประเมิน 

ตนเอง 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ของภาควิชา 

คะแนน 
การประเมิน 
โดยกรรมการ หมายเหต ุ

ของกรรมการ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(% หรือ สัดสว่น) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 4 ข้อ 2 ข้อ X 4 2 ผ่านทั้งหมด..2..ข้อ 
(ข้อ 1 และ 2) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละ 3 
34.00 5 

X 2.83 3.10  
60  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ร้อยละ 1  
4.00  5 

X 0.67 0.78  
30  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ 5 ข้อ 5 ข้อ  5 4 ผ่านทั้งหมด..5..ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ 7 ข้อ - - - - อ้างอิงมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ 4 ข้อ 4 ข้อ  4 3 ผ่านทั้งหมด..4..ข้อ 
(ข้อ 1, 3, 4 และ 5) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ 5 ข้อ 5 ข้อ  4 4 ผ่านทั้งหมด..5..ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ 4 ข้อ 5 ข้อ  5 5 ผ่านทั้งหมด..5..ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5) 
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ตัวบ่งชีค้ณุภาพ 
เป้าหมาย 

ของภาควิชา 
 

  ผลการดําเนนิงาน 
ของกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

    =  บรรล ุ
X  =  ไม่บรรล ุ

คะแนน 
การประเมิน 

ตนเอง 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ของภาควิชา 

คะแนน 
การประเมิน 
โดยกรรมการ หมายเหต ุ

ของกรรมการ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(% หรือ สัดสว่น) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 6 ข้อ 5 ข้อ X 5 3 ผ่านทั้งหมด..5..ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ 3 ข้อ 4 ข้อ  5 3 ผ่านทั้งหมด..4..ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3 และ 4) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ 5 ข้อ 7 ข้อ 
 

4 5 
ผ่านทั้งหมด..7..ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6  
และ 7) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ 4 ข้อ 3 ข้อ X 4 3 ผ่านทั้งหมด..3..ข้อ 
(ข้อ 1, 4 และ 5) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ 5 คะแนน 
47,435.90 

5 X 2.47 3.16  
75,000 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 3 ข้อ 2 ข้อ X 4 2 ผ่านทั้งหมด..2..ข้อ 
(ข้อ 1, และ 2) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ 3 ข้อ 3 ข้อ  4 3 ผ่านทั้งหมด..3..ข้อ 
(ข้อ 1, 2 และ 3) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 3 ข้อ 4 ข้อ  5 4 ผ่านทั้งหมด..4..ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3 และ 5) 

เฉลี่ยคะแนนรวมทกุตัวบ่งชี ้ 3.93 3.20  
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ตาราง ป.๒  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ 
 

องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนประเมินเฉลี่ย 

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 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ ๒ 3.13 พอใช้  
องค์ประกอบที่ ๓ 3.00 พอใช้  
องค์ประกอบที่ ๔ 3.72 ดี  
องค์ประกอบที่ ๕  2.50 ต้องปรับปรุง  
องค์ประกอบที่ ๖ 4.00 ดี  

เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี ้
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.20 พอใช ้  
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จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา และข้อเสนอแนะของ 
แต่ละองค์ประกอบ 
  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหน่วยงานภายใน คณะรฐัศาสตร์
และนิติศาสตร ์มีความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ดังน้ี 
 
องคป์ระกอบที่ ๒ การเรียนการสอน 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
๑. มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดหลักสูตร 

๑. ส่งเสริมใหม้ีรายวิชาที่เป็นประโยชน์ สามารถ
นําไปใช้เมื่อเข้าสู่ AEC  

๒. มีหลักสูตรเฉพาะสาขาที่ไม่มีสถาบันอ่ืนจัด 
การเรียนการสอน (หลักสูตรรฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง) 

๒. ส่งเสริมใหม้ีรายวิชาที่เป็นประโยชน์ สามารถ
นําไปใช้เมื่อเข้าสู่ AEC 

 
จุดทีค่วรพฒันา แนวทางพฒันา 

๑. ดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้ครบถ้วน 
 
 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักถึง
ความสําคัญของการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแก่คณาจารย์ให้ครบถว้น จัดทํา มคอ.3/
มคอ.5 และ มคอ.7 ให้ครบทุกรายวิชาและจัด 
ให้มีการประเมนิหลักสูตร 

๒. สนับสนุนให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 

๒. สํารวจความต้องการและกําหนดแผนการพัฒนา
เป็นรายบุคคล 

๓. จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ ๓. รวบรวมข้อมูลความต้องการของอาจารย์ใน 
การพัฒนาเพ่ือนําข้อมูลไปจัดทําแผนพัฒนาได้ 
ตามความต้องการของคณาจารย์ 

4. พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยผล 
การประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายวิชา 
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 

๔. จัดอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิค
การสอน 

 
องคป์ระกอบที่ ๓ กิจกรรมการพฒันานสิติ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
๑. มีเครือข่าย “สิงห์สัมพันธ์” 
 

๑. เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย “สิงห์สมัพันธ์”  
อย่างต่อเน่ือง 

๒. ภาควิชา ฯ ควรร่วมกับคณะ ฯ มีกิจกรรมใน 
การพัฒนานิสิตที่หลากหลายและต่อเน่ือง 

๒. ควรส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ให้มากขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าเข้าร่วม
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 กิจกรรมด้วย 
๓. ภาควิชา ฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่สง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 

๓. ภาควิชา ฯ ร่วมกับคณะ ฯ ควรจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมให้มากข้ึนและให้แรงจูงใจ
เช่น รางวัลต่าง ๆ นิสิตที่มีคณุธรรมจริยธรรมดี 

 
จุดทีค่วรพฒันา แนวทางพฒันา 

- - 
 
องคป์ระกอบที่ ๔ การวิจัย 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
๑. มีงบประมาณของคณะ ฯ ในการสนับสนุนให้
บุคลากรทําวิจัย 

๑. ส่งเสริมใหม้ีพ่ีเลี้ยงนักวิจัยแก่อาจารย์ที่เริ่มทํา
วิจัย 

๒. คณาจารย์มีศักยภาพในการหาทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก ทําให้มีทุนวิจัยภายนอกจํานวนสูง 

๒. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ทําวิจัยแบบกลุม่ 
โดยใช้ระบบนักวิจัยเพ่ือให้คณาจารย์ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์การวิจัยมากนัก ได้ฝึกหัดและพัฒนา
ตนเองด้วย 

๓. ภาควิชา ฯ ได้มีแนวทางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนใน
การกําหนดแนวทางและขั้นตอน และจูงใจใน 
การสนับสนุนและเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

๓. ภาควิชา ฯ ควรวางโครงการวิจัยประจําปี 
ของภาควิชา ฯ ที่คณาจารย์มสี่วนร่วมในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ของคณะ ฯ หรือเป็นประเด็น
อันที่เป็นที่น่าสนใจของสังคม พร้อมทั้งอาจจัด
สัมมนาประกอบเพ่ืออภิปรายประเด็นต่าง ๆ ของ
งานวิจัยและประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวโดยผสาน
กับการเชิญเครือข่ายทางวิชาการและเปิดโอกาสให้
นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมและ
เช่ือมโยงเข้ากับการจัดการเรียนการสอน 

 
จุดทีค่วรพฒันา แนวทางพฒันา 

๑. การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชนยังมีน้อย 
 
 

๑. ควรสํารวจประเด็นความสนใจจากหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ เพ่ือนํามาเป็นประเด็นหัวข้อวิจัยที่ภาควิชา ฯ
ร่วมกับคณะ ฯ ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษหรือแจ้ง
ข่าวสารงานวิจัยไปยังหน่วยงานภายนอกและชุมชน
โดยเฉพาะกับหน่วยงานภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือ 
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องคป์ระกอบที่ ๕ การบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
๑. มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกกับคณะ ฯ เป็นจํานวนมากทั้งจากภาครัฐ
เอกชน และชุมชน 

๑. ดําเนินการตามความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง 

- 
 
 

๒. ควรจัดระบบเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมความ
ร่วมมือแบ่งออกเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน พร้อมทั้งแยกเอกสารเก่ียวกับ
กิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือให้
ภาควิชา ฯ สามารถพิจารณาถึงกิจกรรมด้าน 
การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงได้ง่าย
ขึ้นและเพ่ิมกิจกรรมการบริการวิชาการสู่สังคม 
ให้มากขึ้น 

 
จุดทีค่วรพฒันา แนวทางพฒันา 

๑. ภาควิชา ฯ ควรมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จาก 
การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสู่ส่าธารณชน 
  

๑. ภาควิชา ฯ ควรร่วมกับคณะ ฯ เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้ โดยอาจทําในรูปแบบของ 
การจัดการความรู้และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะ ฯ 

๒. การบริการทางวิชาการสู่สังคมกับการวิจัยและ
การเรียนการสอนยังมีไม่มากนัก 
 
 

๒. ภาควิชา ฯ ควรจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการบูรณาการ
ดังกล่าวในรูปแบบของโครงสร้างของภาควิชา 
ที่คณาจารย์ร่วมกันดําเนินการ 

 
องคป์ระกอบที่ ๖ การทํานบุาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
๑. ภาควิชา ฯ มีกิจกรรม/ โครงการเพ่ือส่งเสริม 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 

๑. ควรดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ 
บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่าได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมและ
โครงการมากย่ิงขึ้น และควรเพ่ิมความหลากหลาย
ของกิจกรรมโครงการ เช่น การเพ่ิมกิจกรรม
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมทางการเมืองหรือ
กิจกรรมโครงการเก่ียวกับอาเซียนและนานาชาติ
ด้วย 

๒. ภาควิชา ฯ ร่วมกับคณะ ฯ ได้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ 

๒. ภาควิชา ฯ ร่วมกับคณะ ฯ ควรประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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หลากหลาย 
 
 

โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางกิจกรรมรายปี 
และลงในเว็บไซต์ และควรเปิดโอกาสให้นิสติแสดง
ความคิดเห็นว่ามีความสนใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ด้านใด 

 
จุดทีค่วรพฒันา แนวทางพฒันา 

๑. ปรับปรุงการบูรณาการทางด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. จัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของ 
การบูรณาการทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือนําผลไปพิจารณา 

๒. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมยังมีอยู่เป็นจํานวนน้อย 
 
 

๒. ควรมีการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับรายวิชาที่
สามารถบูรณาการการเรียนการสอนและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยที่ภาควิชา ฯ และคณะ ฯ 
ให้มีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพ่ือการบูรณาการ 

 
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง 

๑.   จัดระบบการอ้างอิงเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับภาระงานการประเมินตนเอง 
๒.   ในส่วนบทนําของรายงานการประเมินตนเองน้ัน ภาควิชา ฯ ให้รายละเอียดเก่ียวกับ 

คณาจารย์/ บุคลากรของภาควิชา ฯ โดยเพ่ิมประวัติการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ ความสนใจและ 
ความเช่ียวชาญ ประกาศนียบัตร รายการเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม การประชุม และการสัมมนาต่าง ๆ  
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ภาคผนวก 
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๑.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาํหรับหน่วยงานภายใน  
     คณะรฐัศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๒.  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๓.  ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์    

  
 

  ประจําปกีารศกึษา ๒๕๕๕ 
(๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖) 

 
 

โดย 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สําหรับหน่วยงานภายในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   

  
 
 

เสนอต่อ 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 

วันที่  ๓  มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 


