องคประกอบที่ 2

การผลิตบัณฑิต

ตัวบงชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีหลักสูตรใด
ยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ
2 และข อ 3 ข า งต น ตลอดเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา และมี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รทุ ก
หลักสูตร อยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ
แรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ
2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3
ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร

2
3

4

5

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ
การดําเนินงาน
มี
ไมมี
√
√

√

√

√

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ
เปาหมายของปนี้ : 5 ขอ
เปาหมายของปตอไป : 5 ขอ

เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย
เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินการ 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. ดังนี้
1.
มหาวิ ทยาลัยธนบุรีไดเ ปดดําเนินการหลักสู ตรตางๆโดยมี ระบบและกลไกการเปด
หลักสูต รใหม และการปรับ ปรุงหลั กสูตรตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึก ษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได
จัดทํา “คูมือเสนอขออนุมัติเปด/ปดหลักสูตร” เพื่อกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติใหชัดเจนยิ่งขึ้น และเปนไป
ในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย [ มธร.2.1-1(1)] สําหรับกลไกการขับเคลื่อนระบบที่จัดทําขึ้น เปน
กลไกการบริหาร โดยมีการแตงตั้งใหมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบดังตอไปนี้คือ
1. คณะกรรมการประจําคณะวิชา โดยคําสั่งเลขที่ 119/2552 ลว. 2 พ.ย. 2552[ มธร.2.1-1(2)]
2. คณะกรรมการสภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี แต ง ตั้ ง ตามคํ า สั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่
1/2551 ลว. 25 ก.ย. 2551 [ มธร.2.1-1(3)]
ในระดับคณะวิชามีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการดานวิชาการ
ประจําคณะ ดังรายละเอียดตอไปนี้ [ มธร.2.1-1(4)]
คําสั่งเลขที่
คณะวิชา/ศูนยการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ 067/2553 ลว.23 มี.ค. 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร
ที่ วศ.030/2553 ลว. 1 มิ.ย. 2553
คณะบริหารธุรกิจ
ที่ 008/2553 ลว. 30 พ.ค. 2553
คณะวิทยาศาสตยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ 119/2552 ลว. 2 พ.ย. 2552
คณะบัญชี
ที่ 119/2552 ลว. 2 พ.ย. 2552
ศูนยการศึกษา วิทยาลัยศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
ที่ 004-005/2555 ลว.20 พ.ค. 2555
ศูนยการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ภาคเหนือ ที่ 055/2555 ลว. 30 ก.ค. 2555
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะวิชา มีภาระหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไป
ตามระบบกลไกของหลักสูตร ไดแก การเปดหลักสูตร การปดหลักสูตร การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
การบริหารการจัดการเรียนการสอน การจัดรายวิชาที่จะเปดสอน การจัดตารางเรียน-ตารางสอน การ
วัดผล ประเมินผล และงานที่เ กี่ ย วข องอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินการตามหลักสูตรเปนไปดว ยความ
เรียบรอย

สํ า หรั บ ในป พ .ศ. 2555 ทางมหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การเป ด หลั ก สู ต รใหม คื อ หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจไดศึกษาความตองการบัณฑิต
ในสาขาวิชานี้ในตลาดแรงงาน ตาม “รายงานผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของสถานประกอบการ กอนเปดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ” [ มธร.
2.1-1(5)] โดยไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดในคูมือเสนอขออนุมัติ เปด/ปดหลักสูตรโดย
สรุปไดดังนี้
1. คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ โดยคณะกรรมการร า งหลั ก สู ต ร จั ด ทํ า ร า งหลั ก สู ต ร เสนอต อ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร[มธร.2.1-1(6)] เพื่อทําการวิพากษหลักสูตรและพิจารณาใหความห็นชอบ
[ มธร.2.1-1(7)]
2.เสนอหลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขตามความเห็ น ของคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต อ สภา
วิชาการมหาวิทยาลยธนบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554
เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2554[ มธร.2.1-1(8)]
3.เสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยธนบุรีเพื่อขออนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2555
เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2555[ มธร.2.1-1(9)]
4.เสนอหลักสูตรตอ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบและใหความ
เห็นชอบตามหนังสือที่ ศธ.0506(3)/8926 ลว. 30 พฤษภาคม 2555 [ มธร.2.1-1(10)]
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม เพื่อเปดดําเนินการ
ตามหลักสูตรในปการศึกษา2556 คือ หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โดยมีการดําเนินตามขั้นตอนที่กําหนดในคูมือเสนอขอเปด/ปดหลักสูตร เชนดียวกัน[ มธร.2.1-1(11)]
ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรีไดมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพิ่มเติมจากเดิม อีก 4 หลักสูตร โดยมีขั้นตอนการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่สําคัญคือไดมีการสํารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต และผูประกอบการเพื่อนําผลการ
สํารวจมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร[ มธร.2.1-1(12)] การดําเนินการตามขั้นตอนตอมาคือ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร[มธร.2.1-1(13)] นําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ[ มธร.2.1-1(14)] เสนอตอสภามหาวิทยาลัยธนบุรี[มธร.2.1-1(15)]
และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ ซึ่งทุกหลักสูตรดําเนินการตามแบบ รายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2) และแบบรายงานขอมูลการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.02)/มคอ.04) [ มธร.2.1-1(16)] ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
สําหรับหลักสูตรที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยธนบุรีไดดําเนินการตามประกาศดังกลาว จํานวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรม ไฟฟ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ ดังรายละเอียดตอไปนี้

ลําดับ

ชื่อหลักสูตร

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟา

2

3

4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ

มคอ.1ประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษา

สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ

29 เม.ย.2553

22 ม.ค. 2555

คณะกรรมกา
รการ
อุดมศึกษา
รับทราบ
17 พ.ค. 2555

1 พ.ย. 2553

22 ม.ค. 2555

19 ก.พ. 2556

1 พ.ย. 2553

22 ม.ค. 2555

19 ก.พ. 2556

1 พ.ย. 2553

22 ม.ค. 2555

19 ก.พ. 2556

สภาวิชาชีพ
เห็นชอบ

อยูในระหวาง
กระบวนการยื่นขอ
การรับรอง
อยูในระหวาง
กระบวนการยื่นขอ
การรับรอง
อยูในระหวาง
กระบวนการยื่นขอ
การรับรอง

ดังนั้นปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยธนบุรีมีหลักสูตรที่เปดดําเนินการทั้งสิ้น 12 หลักสูตร ซึ่งเปน
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในป 2554 จํานวน 6
หลักสูตร เปนหลักสูตรที่เปดดําเนินการใหม 1 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในป 2555 จํานวน 4 หลักสูตร เปนหลักสูตรที่เปดดําเนินการ
ใหม 1 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่จะเปดดําเนินการในป 2556 อีก 1 หลักสูตร ดังรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ปรับปรุง/หลักสูตรเปดใหม
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรใหม 2554
ปรับปรุง พ.ศ.2555
ปรับปรุง พ.ศ.2555
ปรับปรุง พ.ศ.2555
ปรับปรุง พ.ศ.2555
หลักสูตรใหม 2555
หลักสูตรใหม 2556

2.มหาวิทยาลัยธนบุรีมีระบบกลไกการปดหลักสูตรตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนด โดยมหาวิทยาลัยมีคูมือการเสนอขอเปด/ปดหลักสูตรเพื่อกําหนดขั้นตอนการดําเนินการขอ
อนุมัติปดหลักสูตรโดย มีลําดับขั้นตอนคือ คณะวิชา/สาขาวิชาขอเสนออนุมัติปดหลักสูตรโดยมีเหตุผล
สมควรตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ คณะกรรมการดานวิชาการของคณะวิชา/สาขาวิชา เสนอ
ตอสภาวิชาการ เสนอตอไปยังสภามหาวิทยาลัยธนบุรี และนําเสนอตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปดหลักสูตร
สําหรับในปการศึกษา 2555 นี้ มหาวิทยาลัยธนบุรี ดําเนินการปดหลักสูตรโดยอัตโนมัติตามมติ
ของคุรุสภาใหงดรับนักศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ตามหนังสือแจงการยกเลิก
การให ก ารรั บ รองประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ และการรั บ รองหลั ก สู ต ร
ฝกอบรมความรูตามมาตรฐานวิชาชีพครู หนังสือ เลขที่ ศธ.5105.1/13069 ลว. 11 พ.ย. 2553
[ มธร.2.1-2(1)]
3.มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี มี ก ารดํ า เนิ น งานในหลั ก สู ต รที่ เ ป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาในป 2555 จํานวน 12 หลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรปรับปรุง จํานวน 10 หลักสูตร และเปน
หลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร ซึ่งการดําเนินงานตามหลักสูตรไดมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดในหลักสูตร ตามแบบรายงานการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร [มธร.2.1-3(1)] และมีการรายงานการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 [มธร.2.1-3(2)] ตามที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกประการ
สําหรับการดําเนินงานตามหลักสูตรเดิมที่ยังไมไดปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ก็ยังมีการดําเนินการในสวนของนักศึกษาที่ใชหลักสูตรเดิมที่ยังไมสําเร็จ
การศึกษาบางสวน มหาวิทยาลัยก็ไดดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 อยางครบถวน และมีการประเมินหลักสูตรโดยการวิเคราะหความครบถวนของการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามประเด็นหลัก อยางนอย 4 ประเด็น คือการบริหาร
หลักสูตร[มธร.2.1-3(3)] การจัดทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน [มธร.2.1-3(4)] การสนับสนุนและ
การใหคําแนะนํานักศึกษา[มธร.2.1-3(5)] และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต[มธร.2.1-3(6)] ดังตารางแสดงขอมูลการประเมินดังนี้
ประเด็น
1.การบริหารหลักสูตร
2.ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
3.การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
4.ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม

ขอมูลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน การวัดและประเมินผล และขอมูลการ
ประเมินคุณภาพการสอน [มธร.2.1-3(3)]
ขอมูลการประเมินปจจัยเกื้อหนุน[มธร.2.1-3(4)]
ขอมูลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา [มธร.2.1-3(5)]
ขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการ/นายจาง[มธร.2.1-3(6)]

สําหรับในหลักสูตรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยธนบุรี มีหลักสูตรในสาขาวิชาชีพจํานวน 4 หลักสูตรคือ
1)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 2)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครือ่ งกล 3)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ 4) หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต ซึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาไดแตงตั้งผูท รงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร และ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ เขารวมเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตร และไดดําเนินการขอรับ
รองปริญญา/หลักสูตร จากสภาวิชาชีพทัง้ สอง สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้ง 3 สาขากําลัง
อยูในกระบวนการขอการรับรองจากสภาวิศวกร [มธร.2.1-3(7)] และหลักสูตรบัญชีบัณฑิตก็ไดรับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภเรียบรอยแลว [มธร.2.1-3(8)]
4. มหาวิทยาลัยธนบุรีไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อการบริหารหลักสูตรทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งนี้จะเปนกลไกในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามหลักสูตร โดยมีหนาที่วางนโยบาย และกํากับดูแล การจัดการเรียนการสอนของแตละ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ [มธร.2.1-4(1)]
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธนบุรียังไดจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน โดยมีการประเมินหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สําหรับหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงทั้งใน
ปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555 ไดมีการประเมินตามตัวบงชี้ตามที่ไดระบุไวในรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ. 2 ) ของแตละหลักสูตร โดยสรุป ทุกหลักสูตรเมื่อไดทําการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ทไี่ ดกําหนดไว พบวาสามารถดําเนินการไดผลสําเร็จและครบถวนตามที่กําหนด ในตัวบงชี้
คิดเปน รอยละ 100 ซึ่งเปนไปตามเกณฑการประเมิน คือ ผานเกณฑการประเมินในตัวบงชี้ 5 ขอแรก
และผานการประเมินในภาพรวมมากกวา รอยละ 80 ของตัวบงชี้ทกี่ ําหนดในปการศึกษา 2555 ดังแสดง
ในรายงานสรุปผลการประเมินตัวบงชี้การดําเนินงานของหลักสูตร [มธร.2.1-4(2)]
5. มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการดําเนินการดานหลักสูตรและการดําเนินงานตามหลักสูตร ได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 ดังที่รายงานขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา มีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป มีการรายงานการดําเนินงานตามหลักสูตร ตามแบบรายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 [มธร.2.1-5(1)] โดยมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานตามหลักสูตร เพื่อแกไขปญหา/ขอขัดของใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผูเกี่ยวของ
จุดแข็ง :
1.มหาวิทยาลัย ธนบุรี มีการจัดทําคูมือการเปด/ปดหลักสูตร กําหนดขั้นตอนที่ชัดจน และมี
กลไก คือการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการวิชาการประจําคณะชวยในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของหลักสูตรทุกหลักสูตร
2.มหาวิทยาลัย ธนบุรี ใชหลักสูตรที่ปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ทุกหลักสูตร โดยมีการสํารวจความตองการของผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิตเพื่อนําขอมูล
มาประกอบการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตร

แนวทางเสริมจุดแข็ง :
1.มหาวิทยาลัย ธนบุรี ตองดําเนินการตามหลักสูตร ที่ไดกําหนดไวใน รายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) อยางเครงครัด โดยควรใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามตัวบงชี้ที่กําหนด
ในแตละป และควรใหมีผลการประเมินผานเกินกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนด
2.มหาวิทยาลัยธนบุรีควรตองสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานในแตละหลักสูตรใหมีผลการ
ดําเนินงานของทุกหลักสูตรเปนที่ยอมรับแกองคกรธุรกิจและสาธารณชนทั่วไป
จุดออน :
1.มหาวิทยาลัยธนบุรี ยังมีการเปดดําเนินการในหลักสูตรใหมๆนอย เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ตระหนักถึ งการดําเนินงานในหลั กสู ต รที่ดํา เนินการอยู ใ หมีค วามเขมแข็ง สามารถสรางบัณฑิ ต ที่ มี
คุณภาพ ซึ่งไมไดมุงเนนที่ปริมาณ
2. มหาวิทยาลัยธนบุรี ควรตองมุงพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากลายในโอกาสทางการศึกษา
โดยเฉพาะ โอกาสทางการศึกษาที่เปนการเรียนรูตลอดชีวิต หรือหลักสูตรระยะสั้นที่มิใชมุงเนนปริญญา
บัตรเทานั้น
แนวทางปรับปรุงจุดออน :
1.มหาวิทยาลัยธนบุรี ควรดําเนินการ พัฒนาหลักสูตรใหมๆ ในหลายสาขาวิชา ที่เปนสาขาที่
เปนที่ตองการขององคกรทางธุรกิจ และสังคมใหมากขึ้น เพื่อความเติบโตอยางยั่งยืน
2.มหาวิทยาลัยธนบุรี ควรมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน หรือความตองการของ
สังคม และชุมชนเพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการพัฒนาสถาบัน และพัฒนาหลักสูตรใหมๆที่สามารถ
รองรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไดอยางสอดคลอง
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

มธร.2.1-1

รายการเอกสารหลักฐาน

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

คูมือเสนอขออนุมัติเปด/ปดหลักสูตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิชา
คําสั่งแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะและศูนยการศึกษาฯ
รายงานผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
สถานประกอบการ กอนเปดหลักสูตร สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาการจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจ

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

มธร.2.1-2
มธร.2.1-3

(15)
(16)
(1)
(1)
(2)

หมายเลข

มธร.2.1-4
มธร.2.1-5

ระหวางประเทศ
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ครัง้ ที่ 5/2554 ลว.25
ธันวาคม 2554
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1/2555 ลว. 22 มกราคม 2555
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(3)/8926 ลว. 30
พฤษภาคม 2555
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต และผูประกอบการของสาขาวิชา
ที่ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 4 สาขาวิชา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 4 สาขาวิชาไดแก
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ครัง้ ที่ 5/2554
ลว. 25 ธ.ค. 2554
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 1/2555 ลว. 22 มกราคม 2555
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) จํานวน 13 หลักสูตร
หนังสือ เลขที่ ศธ.5105.1/13069 ลว. 11 พ.ย. 2553
รายงานการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร จํานวน 12
หลักสูตร
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
รายการเอกสารหลักฐาน

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(1)

ประเมินความพึงพอใจดานการเรียนการสอน
ประเมินความพึงพอใจดานปจจัยเกื้อหนุน
ประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา
ขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต(นายจาง/ผูประกอบการ)
หนังสือรับรองปริญญา/หลักสูตรจากสภาวิศวกร
หนังสือรับรองปริญญา/หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายงานสรุปผลการประเมินตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรทั้ง 12 หลักสูตร
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

