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คํานํา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนิน

กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเปนกลไกการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว จึงนําเสนอรายงานนี้ตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบ
การศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
และปรับปรงุตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ  (ประธานกรรมการ) 

2) รองศาสตราจารย ดร.เดชา พวงดาวเรือง  (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารยอุดม สมบูรณผล   (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2559 3 
 

 

สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - ขอมูลสถิธิพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 13 
 - รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 21 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2557-2559 22 
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บทสรุปผูบริหาร 

ขอมูลทั่วไป 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่ง

ซึ่งดําเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต
ปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไดรับอนุมัติ
จากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดดําเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แตทางคณะบริหารธุรกิจ ไดเปด
ดําเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบงเปนหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป คณะบริหารธุรกิจไดมี
การปรับชื่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะ
รัฐศาสตรรวมกันและไดปรับชื่อคณะเปน” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 7 /2551 วัน
อังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยตองรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ในปการศึกษา  2550  ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)   สํานักงานคณะกรรกมการการอุดมศึกษาไดพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิตเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2552  อางถึงเอกสารที่ 
0506(2) / 119  ลงวันที่ 7 มกราคม 2553  

ในปการศึกษา  2552 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบและการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553  อางถึงเอกสารที่ ศธ 0506(4) / 4096  ลงวันที่ 24 มีนาคม 
2553 

โดยมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 6 คน จําแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 1 
คน   วุฒิปริญญาเอก 5 คน วุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  2 คน วุฒิปริญญาเอกและดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย  1 คน และ วุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนงศาสตราจารย  1 คน ทั้งนี้หลักสูตรมีนิสิตจํานวน 
460 คน นิ และมีนิสิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 112 คน 

ปณิธาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุงมั่น ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อใหเปนบัณฑิตที่มีความสามารถ
และคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนบัณฑิตที่ดีและ
สามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูที่ชัดเจนและสงเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความ
ตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ํานํายุค
ควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       
เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค,  Wisdom - ชั้นนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2559 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน SAR CAR 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสาํนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

≥3.51 511.60/112=4.57 4.57 4.57 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีไดรบั การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 20 
22.80/114x100=20 

20/40x5=2.50 
2.50 2.50 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.53 3.53 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.66 3.66 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย ≥3.51 5+4.17+5/3=4.72 4.72 4.72 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

รอยละ 15 
5/6x100=83.33 
83.33/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
4/6x100=66.67 

66.67/80x5=4.17 
4.17 4.17 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสตูร 

รอยละ 15 
3.2/6x100=53.33 

53.33/40x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสตูร 

    

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.24 4.24 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสตูร    

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ 3.98 3.98 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

- 
 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เสนอแนะใหมี Learning Outcome ท่ีชัดเจน 
2. เสนอแนะใหมีการนําผลงานของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตีพิมพภายนอกสถาบันบาง / หรือ ใหนิสิตไดมี

การทําผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรมากกวา 1 เรื่อง 
 
องคปะกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

1. - 
 
องคปะกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

1. เสนอแนะใหอาจารยทําคําแหนงวิชาการใหเปนไปตาม มคอ.1 
2. สงเสริมใหทุนสําหรับอาจารยในการทํางานวิจัย และสงเสริมใหอาจารยตีพิมพงานวิจัยในฐาน TCI 

 
องคปะกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ปรับปรุง มคอ.3และ มคอ.5 ใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของการสอนทางไกล 
 
องคปะกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีระบบท่ีสามารถ Interactive ระหวางผูสอน และผูเรียนเพ่ิมข้ึน 
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การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

วันท่ี 6 สิงหาคม 2560 
ระดับคณะ มี 6 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ 
2. รศ.ดร.เดชา พวงเรือง 
3. รศ.ดร.กัญญามน อินหวาง 
4. อ.อุดม สมบูรณผล 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559 

ระหวางวันท่ี 6 สิงหาคม 2560 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยี่ยม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนที่เก่ียวของ 
แนะนาํคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        
รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศิษยปจุบนัและศิษยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวชิาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูที่เก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผูประเมินและ  
ผูที่เก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลัย 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 
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คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ตั้งแตป
การศึกษาท่ีเริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละป
การศึกษา 

2556 2557 2558 2559 
2556 196 125 64 41 
2557  121 81 29 
2558   93 68 
2559    50 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จํานวน
รับเขา 

จํานวนสําเร็จการศึกษา จํานวนนิสิตท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ี
ยังไมสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละอัตรา
การคงอยู 2557 2558 2559 

2556 196 53 79 23 155 41 79.08 20.92 
2557 121 0 33 52 85 29 70.25 23.96 
2558 93 0 0 25 25 68 26.88 73.12 
2559 50 0 0 0 0 50 0.00 100.00 

 
แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2558 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จํานวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

511.6 112 4.57 

   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 546.6 112 4.88 
   (2) ดานความรู 550 112 4.91 
   (3) ดานทักษะทางปญญา 523 112 4.67 
   (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 543 112 4.85 

 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

484 112 4.32 

 
  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามท่ีองคกรวิชาชีพ
กําหนด) 

423 112 3.78 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท้ังหมด (คน) 112 

3 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

112 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

100 
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การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ําหนัก 
จํานวน 

รวมถวง
น้ําหนัก 

1. บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10 - - 
2. บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 112 22.80 

3.1บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

0.40 - - 

3.2 บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีระดับชาติไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

0.40 - - 

3.3 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
4.บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCI 
กลุมท่ี 2 

0.60 - - 

5.1บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

0.80 - - 

5.2 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 0.80 - - 
6.1 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฎใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - 

6.2 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
7. งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 - - 

8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - 

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - 
10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - 
11. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00 - - 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 22.80 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดในหลักสูตร (คน) 114 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

20 

แปลงคาคะแนนท่ีไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีไดเทากับ 2.50 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จํานวนนิสิตส้ินสุด 

ปการศึกษา 
อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 
จํานวนท่ีหายไป 

2556 196 41 20.92 115 
2557 121 29 23.96 85 
2558 93 68 73.12 25 
2559 50 50 100.00 0 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย 

ป 2558 ป 2559 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.66 4.76 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน 4.71 4.81 
3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.82 4.92 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน 4.69 4.69 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.82 4.82 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน 4.69 4.96 

คาเฉล่ียแตละดาน 4.74 4.78 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยท้ังหมดตนปการศึกษา 
จํานวนอาจารย  
 ส้ินปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

2557 - - 100.00 

2558 - - 100.00 
2559 6 6 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2558 2559 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสําเร็จการศึกษา 

4.68 4.58 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.75 4.55 

1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.83 4.53 

1.4 อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.85 4.65 

1.5 การเปดรายวิชามีลําดับท่ีเหมาะสม มีความตอเนื่อง เอ้ือใหนิสิตมีพ้ืนฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.31 4.51 

1.6 ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีรับในหลักสูตร 4.30 4.30 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.58 4.48 
1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 

4.79 4.69 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

4.58 4.58 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.54 4.54 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 4.63 4.63 

1.12 บรรยาศการทํางานของหลักสูตรท่ีสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.64 4.64 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สําหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.52 4.52 

1.14 กระบวนการติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.62 4.62 

รวมผลการประเมิน 4.51 4.55 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไป

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการ
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
ของหลักสูตร  
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 จํานวน 5 ครั้ง  
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 5 ครั้ง  
ในภาคการศึกษาฤดูรอน/2559 จํานวน 5 ครั้ง  

√  

2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2555  
 

√  

3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

หลักสูตรใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 กอนเปดภาค
เรียนอยางนอย 2 สัปดาห  
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2557 จํานวน.4 รายวชิา  
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2557 จํานวน. 4รายวิชา  

√  

4) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

สําหรับหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษา ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน  
 

√  

5) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา  
 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 
ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

มีการวัดผลสอบตามท่ีระบุไวใน มคอ.3  
 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ี
แลว  

หลักสูตรไดปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาใหไดรับความรูใหม ๆ และหลากหลาย  
 

√  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2559 สาขาวิชามีการรับอาจารยใหม
จํานวน 4 (ถามี)อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  

√  

9) อาจารยประจําหลักสูตร
ทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
 

√  

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 1คน 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
 

√  

11) ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.74 √  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.57 √  

รวมตัวบงช้ีในปนี ้ 12 
จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-5 5 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-5 100 
จํานวนตัวบงช้ีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 12 

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปนี ้ 100 
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หมวดท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2558 2559 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.52 4.52 
1.2 ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.59 4.59 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชน มีขอมูลตามท่ีตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.76 4.56 

1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.68 4.68 
1.5 เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.82 4.82 
1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรอืไรสายอยางมีประสิทธภิาพ 4.42 4.52 
1.7 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน 4.49 4.59 
1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบน้ํา ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต 4.36 4.56 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 4.73 4.53 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพ่ือทําวิจัย  4.62 4.55 

รวมผลการประเมิน 4.79 4.79 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจการใชหองสมุด 

ความพึงพอใจ(รายดาน) ป 58 ป 59 

1. ทรัพยากรหองสมุดและการบริการสารสนเทศ 3.82 4.08 
2. กระบวนการ/ข้ันตอนการบริการหองสมุด 3.97 4.11 
3. บุคลากรของหองสมุด 4.06 4.10 
4. สถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก 3.99 4.16 
5. การสื่อสารกับผูใชบริการ 3.99 4.06 
6. ดานภาพรวม 4.00 4.17 

รวม 3.97 4.11 
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รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557  

- 
 
อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558  

- 
 

อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559  
1. ผศ.ดร.ภพัสสรณ วรภัทรถิระกุล 
2. รศ.ดร.ประสินธิ ์โสภณบุญ 
3. ศ.อนันต เกตุวงศ 
4. รศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
5. ดร.นคร ยิ้มกริ่ม 
6. ดร.รัตนา เถลิงพล 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2557-2559 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสาํนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

- - ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- - 4.57 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีไดรบั การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

- - 2.50 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต - - 3.53 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา - - 4 
ตังบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา - - 4 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - - 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา - - 3.66 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - - 4 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย - - 5+4.17+5/3=4.72 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี
มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

- - 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

- - 4.17 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสตูร 

- - 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําหลักสตูร 

- -  

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย - - 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย - - 4.24 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร - - 4 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสตูร    

- - 4 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน -  4 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน 

- - 4.25 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู - - 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - - 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ - - 3.98 

* หมายเหตุ * ระบบการศึกษาทางไกลเร่ิมประเมินปแรกในปการศึกษา 2559 


