
ตัวบงชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร 

  

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

  

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  

4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  

5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

  

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา  

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน : 3 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 7 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 7 ขอ     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป 7 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินการ 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
ดังนี้   

1.ปการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยธนบุรีไดเปดดําเนินการทั้งหลักสูตรเดิมที่ยังไมไดปรับปรุงให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  และพ.ศ. 
2555  รวมทั้ง หลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการใหม ซ่ึงเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา



แหงชาติ ซ่ึงหลักสูตรทั้งหมดเปนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังนั้นทุก
หลักสูตรจึงตองมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ตองการและความถนัดของผูเรียน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  ทุก
หลักสูตรไดจัดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิระดับคณะวิชา [มธร.2.6-1(1)]   กรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ [มธร.2.6-1(2)]     จัดใหมีโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูทางทฤษฎี ที่
เชื่อมโยงกับการทํางานจริง การจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา 
เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยในรูปโครงงาน การจัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ ทํารายงาน
กลุมและอภิปรายเพ่ิมเติมในหัวขอที่ไดรับมอบหมาย  คณะวิศวกรรมศาสตรไดกําหนดใหนักศึกษาได
ฝกงานในสถานประกอบการเปนระยะเวลา 240 ชั่วโมง [มธร.2.6-1(3)]    มีระบบ E-learning ให
นักศึกษาไดไปทบทวนบทเรียนดวยตนเอง [มธร.2.6-1(4)]    และมีหองสมุด ระบบสืบคนอิเล็กทรอนิกส
[มธร.2.6-1(5)]ที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

2. มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการจัดทํารายละเอียดของทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรกอนเปดภาค
การศึกษา โดยหลักสูตรเดิมที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ไดจัดทําเปนโครงการสอนและแผนการสอนประจําสัปดาห [มธร.2.6-2(1)   สวนหลักสูตรปรับปรุงป 
พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 2555 ซ่ึงเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดจัดทํา
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชาที่มีการเปดสอนในภาคการศึกษานั้น โดย มีการเผยแพร
รายละเอียดรายวิชาใหนักศึกษาไดทราบตามกรอบกําหนดเวลาที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ.2) [มธร.2.6-2(2)] 
 3. มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและ
ไดลงมือปฏิบัติจริงโดยจัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการที่เนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ [มธร.
2.6-3(1)] รายวิชาสัมมนาและหัวขอพิเศษที่สงเสริมใหนักศึกษาไดรูจักศึกษาและคนควาดวยตนเอง[มธร.
2.6-3(2)] รายวิชาโครงงานเพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาและลงมือปฏิบัติจริง [มธร.2.6-3(3)]มีรายวิชา
ฝกงานเพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง [มธร.2.6-3(4)]ใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก
นอกหองเรียนโดยการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เชน 

• ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี-ศรีวัฒนาฯ ไดนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่บริษัท อิชิตัน 
กรุป ในรายวิชาฝกปฏิบัติเชิงธุรกิจ และทาเรือแหลมฉบังในรายวิชาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน[มธร.2.6-3(5)] 

• ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี-ลําพูน สาขาวิชาการบัญชีศึกษาดูงาน ณ สํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน และสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สาขาวิชาการจัดการศึกษาดู
งานบริษัท SCG จํากัด/รายการคันปากชอง 7/เร่ืองเลาเชานี้ชอง 3 และสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจไดนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/การ
บริหารขอมูลของ ซีเอ็ดบุค จํากัด[มธร.2.6-3(6)] 



• คณะบัญชีไดนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและบริษัท เทพคินโชฟูดส(มหาชน) จํากัด  
[มธร.2.6-3(7)] 

• คณะบริหารธุรกิจ ไดนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานภายนอก ณ โครงการวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตําบลแหลมผักเบี้ย  อําเภอบาน
แหลม  จังหวัดเพชรบุรี  ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ[มธร.2.6-3(8)] 

4. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวม
จากบุคคล สถาบันหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร 
ไดแก การมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการกํากับมาตรฐานขอสอบและการพิจารณาผลการสอบ [มธร.2.6-
4(1)]การจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ [มธร.2.6-
4(2)]และการจัดใหมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก เชน 

• ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี-ศรีวัฒนาฯ ไดเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายใหความรู
เกี่ยวกับการวิจัยทองถิ่นในรายวิชาวิธีวิจัยทางธุรกิจ และ วิชาหลักการตลาดไดเชิญวิทยากร
ภายนอกมาบรรยายใหความรูเร่ือง เปดแนวรุกนักธุรกิจรุนใหม [มธร.2.6-4(3)] 

• ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี-ลําพูน ไดเชิญอาจารยผุสดี ชุมดวง ประธานที่ปรึกษา
อุตสาหกรรมภาคเหนือบรรยายในหัวขอ การเตรียมความพรอมกอนเขาสูสถาน
ประกอบการในยุคประชาคมอาเซี่ยน[มธร.2.6-4(4)] 

• คณะบัญชีจัดใหมีการบรรยายโดยวิทยากรภายนอกในโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Update 
กฎหมายภาษี ป 2555 โดยอาจารยธงชัย ยางงาม จัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
เตรียมความพรอมการกาวเขาสูนักบัญชีมืออาชีพ[มธร.2.6-4(5)] 

• คณะบริหารธุรกิจจัดใหมีการบรรยายโดยวิทยากรภายนอกไดแก นายกนก จุฑามณีและ
นายพงษศักดิ์ เสริมพงษพันธ ในหัวขอ การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยคลังสินคา
และเครือขายสังคม จัดโครงการใหความรูสูอาเซี่ยนและโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบ
ธุรกิจ[มธร.2.6-4(6)] 

5. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มี
รายละเอียดดังน้ี 

• คณะวิศวกรรมศาสตร นําผลงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเขา
กับการเรียนการสอนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร” โดย อาจารยสําราญผลดี  และ
อาจารยบัณฑิต อินทรียมีศักดิ์ มาใชเปนแนวทางพัฒนาการสอนของอาจารยประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร ในการสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมในแตละรายวิชา[มธร.2.6-5(1)] 

• คณะบริหารธุรกิจ ไดนํางานวิจัย เร่ือง “การพัฒนาสื่อการสอนโดยอัตโนมัติจากสื่อบน
อินเทอรเน็ต” โดย อาจารยเอนก นามขันธ มาใชในการเรียนการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบ ซ่ึงทําใหเกิดเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น[มธร.2.6-5(2)] 



• คณะบัญชี นําผลงานวิจัยในหัวขอ  “ปจจัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
สอบบัญชีของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี”โดย ดร.สมชาย  เลิศภิรมยสุข  มาใช
ปรับปรุงกระบวนการสอนในรายวิชาการสอบบัญชี ของคณะบัญชี  และ งานวิจัยหัวขอ 
“การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บไซต เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี” โดย อาจารยศิริวัลย  
จันทรแกว  มาใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบซึ่งทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาดีขึ้น[มธร.2.6-5(3)] 

• คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนํางานวิจัยเรื่อง “ นวัตกรรมการใช State 
Transition Model ในการพัฒนาโมเดลการปฏิสัมพันธของสถานการณจําลอง” โดยอาจารย
สินีภคนัญ จรูญศารทูล  มาใชในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบซึ่งทําให
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น[มธร.2.6-5(4)] 

• ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี-ลําพูน มีการนําผลงานวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษในศูนยบริการวิชาการภาคเหนือ" มาใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ [มธร.2.6-5(5)] 

• สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดนํางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนของ
อาจารยมหาวิทยาลัยธนบุรี” โดย ดร.สุธาสินี  แสงมุกดา  ซ่ึงเก็บขอมูลจากการนิเทศการ
สอนอาจารย มาเปนแนวทางในการพัฒนาการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยธนบุรี 
[มธร.2.6-5(6)] 
 

6. มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2555 โดยมีผลประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชามากกวา 3.51[มธร.2.6-6(1)] และมีผลประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูมากกวา 3.51 เชนกัน [มธร.2.6-6(2)] 

7. จากผลการดําเนินการในการประเมินการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่เปดสอนทุกหลักสูตร
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการนําผลการประเมินแตละดานมาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน จากรายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอน มคอ.5[มธร.2.6-7(1)] 
จุดแข็ง : 

      1. มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยสาขาวิชาตางๆ ไดพยายามออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
ยืดหยุน และหลากหลายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทุก
หลักสูตรที่เปดดําเนินการ เปนหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และมีกลไกการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการประจําคณะวิชา และ
คณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก กํากับดูแลใหดําเนินงาน
ตามระบุในรายละเอียดหลักสูตร  ซ่ึงมีผลประเมินตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพของหลักสูตรเปนไป
ตามที่กําหนด 



2. ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย
แลว สาขาวิชาตางๆยังไดมีการปรับปรุงกระบวนการสอน จากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา และ
จากการทํางานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือมาปรับปรุงกระบวนการสอน และการวัดผล-ประเมินผล ใหเกิดการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ซ่ึงงานวิจัยในชั้นเรียนนับเปนเคร่ืองมือสําคัญในการชวยพัมนาการ
สอนของอาจารย 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

      1.มหาวิทยาลัยธนบุรีโดยคณะวิชาตางๆ ควรสรางความรวมมือกับองคกรภายนอกในการพัฒนา
ความรวมมือดานวิชาการตางๆ เพ่ือใหเกิดความเข็มแข็งทางดานวิชาการ 
      2.มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะวิชาตางๆควรดําเนินการดานสหกิจศึกษา  อยางเปนรูปธรรม 
เพ่ือใหเกิด การจัดการเรียนการสอนในรูปของ Work Base Learning ที่ทําให นักศึกษาไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริงในการทํางาน ซ่ึงจะทําใหเปนบัณฑิตที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานอยาง
แทจริง 
จุดออน : 

      1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี  ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ โดยมิใชการสอบคัดเลือก โดย
บางคนมีพ้ืนความรูจากการศึกษานอกโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนของอาจารยแตละทาน จึงตอง
คํานึงถึงความแตกตางในเรื่องพ้ืนความรูของนักศึกษาที่แตกตางกันคอนขางมาก   นับเปนความ
ยากลําบาก และเปนปญหาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชน 
      2.นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี  สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด ความแตกตางกัน ใน
เรื่องของวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต และสภาพทางเศรษฐกิจก็เปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่ทาทาย
อาจารยมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ตองใหคําปรึกษาและดูแลที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

     1.อาจารยของมหาวิทยาลัยธนบุรี ตองตระหนักถึงภาระกิจที่คอนขางหนักหนวงในการดูแลนักศึกษา
ในทุกๆดาน มิใชเฉพาะดานการเรียนการสอน หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทานั้น ดังนั้นภาระของ
อาจารยที่ปรึกษา จึงถือเปนภาระงานที่สําคัญเชนกัน 
     2.การพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย ก็ตองดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาอาจารยดวย 
 
 
 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.2.6-1 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมผูทรงคุณวุฒิระดับคณะวิชา 

 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ 
 (3) คูมือการฝกงานในสถานประกอบการ 
 (4) รายวิชาที่เปดการเรียนการสอนในระบบ E-learning 
 (5) รูปถายแสดงสํานักวิทยบริการ และหองอินเทอรเน็ตสําหรับสืบคนขอมูล 

มธร.2.6-2 (1) โครงการสอนและแผนการสอน 
 (2) รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

มธร.2.6-3 (1) ตารางการใชหองปฏิบัติการ 
 (2) โครงการสอน / มคอ.3 รายวิชาสัมมนาและหัวขอพิเศษ 
 (3) ตัวอยาง โครงงานสารสนเทศ / โครงงานพิเศษ / โครงงานวิศวกรรม 

(4) ทะเบียนบันทึกควบคุมการฝกงาน 
(5) โครงการศึกษาดูงาน ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี-ศรีวัฒนา 
(6) โครงการศึกษาดูงาน ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี-ลําพูน 
(7) โครงการศึกษาดูงาน คณะบัญชี 
(8) โครงการศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ 

มธร.2.6-4 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน / คณะกรรมการสอบไลภายนอก 
 (2) หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ และตารางสอน 

(3) โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “เปดแนวรุกนักธุรกิจรุนใหม” 
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี-ศรีวัฒนา 

(4) โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพรอมเขาสู AEC” 
ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี-ลําพูน 

(5) โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ Update กฏหมายภาษี ป 2555 คณะบัญชี 
(6) โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานโดย

คลังสินคาและเครือขายสังคม /โครงการใหความรูสูอาเซ่ียน /โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ 

มธร.2.6-5 (1) บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเขากับการเรียน
การสอนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร” โดย อาจารยสําราญผลดี  และ
อาจารยบัณฑิต อินทรียมีศักดิ์ 

(2) ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อการสอนโดยอัตโนมัติจากสื่อบนอินเทอรเน็ต” 
โดย อาจารยเอนก นามขันธ 

(3) 1)ผลงานวิจัยรื่อง“ปจจัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสอบ
บัญชีของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี”โดย ดร.สมชาย  เลิศภิรมย
สุข   



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2)งานวิจัยหัวขอ “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บไซต เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยธนบุรี” โดย อาจารยศิริวัลย  จันทรแกว 

(4) ผลงานวิจัยเรื่อง“นวัตกรรมการใช State Transition Model ในการพัฒนา
โมเดลการปฏิสัมพันธของสถานการณจําลอง” โดยอาจารยสินีภคนัญ จรูญ
ศารทูล 

(5) ผลงานวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในศูนยบริการวิชาการ
ภาคเหนือ” 

(6) ผลงานวิจัยเรื่อง” “การพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัย
ธนบุรี” โดย ดร.สุธาสินี  แสงมุกดา 

มธร.2.6-6 (1) รายงานสรุปการประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
 (2) รายงานสรุปการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ปจจัยเกื้อหนุน) 

มธร.2.6-7 (1) มคอ.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


