
Vol.5 May 2013 

มหาวิทยาลัยธนบุรี รวมลงนามในสัญญาความรวมมือกับ บริษัทบางกอก กลาส การทำทีม
สโมสรฟุตบอลในลีกดิวิช่ัน 2 โดยใชชื่อทีมวา ธนบุรี บีจี ยูไนเต็ด โดยใชสนามเหยาที่ สนาม
ธนบุรีสเตเดี้ยม โดยมีการแถลงขาวการเซ็นสัญญาวันที่ 15 มกราคม 2556 ที่ผานมา
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สโมสรฟุตบอลในลีกดิวิช่ัน 2 โดยใชชื่อทีมวา ธนบุรี บีจี ยูไนเต็ด โดยใชสนามเหยาที่ สนาม
ธนบุรีสเตเดี้ยม โดยมีการแถลงขาวการเซ็นสัญญาวันที่ 15 มกราคม 2556 ที่ผานมา
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ขอแสดงความยินดี น.ส.รักษสุดา ภูใบบัว
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ ไดรับรางวัล 
ชมเชยในการประกวดเรียงความ "เรื ่อง 
กิ ้งกาเปลี ่ยนสี" รางวัลลูกโลกสีเข ียว 
ครั้งที่ 14 ประจำป 2555 

ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ไดนำคณะผูบริหารรวมเดินทางไปลงนามความรวมมือ 
ทางวิชาการกับวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ (RBAC) สปป.ลาว ซึ ่งเปนความรวมมือในทางวิชาการ 
กิจกรรมนักศึกษา การแลกเปลี่ยนคณาจารยและนักศึกษา รวมถึงวัฒนธรรม และลาสุดเมื่อวันที่ 24-26 
เม.ยที่ผานมาไดมีการนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมศึกษาดูงาน ที่ สปป.ลาว

มหาวิทยาลัยธนบุรี



บรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร 
ประมวลภาพ

ขาวสารประกันคุณภาพ QA TRU   มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดผานการรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม (2554-
2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ไดรับการรับรอง 
มีระยะเวลา 5 ป 
  สำนักประกันคุณภาพ มหาาวิทยาลัยธนบุรี ไดจัด 
โครงการ “สานสัมพันธ มธร. สรางความรูคูคุณภาพ”
ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดระยอง โดยมี
ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขา 
รวมกิจกรรมครบทุกคณะ สาขา และทุกหนวยงาน 
ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ 
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อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง

ข�าวสารงานวัฒนธรร มธร
และสืบสา

 ศูนยศิลปวัฒนธรรม รวมกับฝายพัฒนานักศึกษาและทุกคณะวิชาจัดกิจกรรม
อนุรักษสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำป 2555 ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555
โดยไดรับเกียรติจาก ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี เปนประธาน 
ภายในงานประกอบดวย การประกวดรองเพลงลูกทุง การประกวดนางนพมาศ การประกวด 
หนูนอยนพมาศ พรอมการออกรานสินคามากมาย ซึ่งงานนี้มีนักศึกษาและประชาชน 
โดยรอบเขารวมจำนวนมาก

 ยพัฒนานักศึกษาและทุกคณกษาและทุกคณัฒนาพฒนฒนาน
จำป 2555 ในวันพุธที่ 28 พ5 ในวันพุธที่ 28 พจำปปจำป 2555 ะจำ

ณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยธน
พลงลูกทุง การประกวดนางนพมาศ การประกวด
ามากมาย ซึ่งงานนี้มีนัก

กงนพมาศ การประกวด
นักศึกษาและประชาชน

ณะวิชาจัดณณ ชาจดณะวิช กิจกิจกรรม
ายน 255ายน 2555าากกกพฤศจิกพฤศจกศจิกฤ
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ขาวสารบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 
“กิจกรรมศึกษาดูงานดานการจัดการอุตสาหกรรมประเทศเวียดนาม” 
เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
นักศึกษาใหมีความรู และประสบการณในการ บริหารจัดการ 
เสริมสรางวิสัยทัศนใหมๆ ของนักศึกษาและนวัตกรรมใหมๆ 
จากสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานและสามารถนำกลับมาประยุกตใชใน 
หนวยงานหรือธุรกิจของตนเองได

นายสิทธิชัย ฐานุตนานนท นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ท่ีไดรับพระราชทานรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ สยามงกุฎราชกุมาร ประจำป พ.ศ.2555

นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนยศรีวัฒนาฯควา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัล Popular 
Vote จากผูแขงขันกวา 48 ทีม ในโครงการ TMA 
สรางนักบริหารเกงและดี ในวันศุกรที่ 3 พ.ค. 2556

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
การแขงขันแผนธุรกิจ "ผาไหมไทยสำหรับวัยรุ น"  
เมื ่อวันที่ 3 พ.ค.2556 ณ หอประชุม ม.Stamford 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ จัดโดยคณะกรรมการ 
หอการคา จังหวัดเพชรบุรี

นายสิทธิชัย ไทยเอื ้อ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี 
การจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร 
ไดรับมอบเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 2 ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ประเภทบุคคลและประเภททีม จาก 31 
สถาบันทั่วประเทศ จัดโดยเครือขายสภาคณบดีคณะ 
วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย



เริ่มกันที่สาขาวิชาการจัดการนะครับ ในรอบปนี้สาขานี้ไฟแรงครับ จัดกิจกรรม 
เพื ่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางหลากหลาย เชน โครงการศึกษาดูงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจ โครงการบริการความรสูอาเซียน 
และโครงการปจฉิมนิเทศ อยางนี้ตองบอกวาคุณภาพคับแกวครับ อีกอยางครับ 
สาขานี้สาขานี้ขอแนะนำอาจารยใหมปายแดงครับ อ.ศรัญญา  แจงขำ ยินดี 
ตอนรับครับผม

มาตอกันที่สาขาวิชาการตลาดที่สามารถไปควารางวัล
ชนะเลิศ แผนธุรกิจสิริวารีผาไหมในใจวัยรุน จากการ 
แขงขันแผนธุรกิจ "ผาไหมไทยสำหรับวัยรุน" อันนี้ 
ตองปรบมือดังๆครับ และยังมีโครงการดานการสราง 
ทักษะใหกับนักศึกษา อาทิโครงการสราง ผูประกอบการ 
การตลาดเชิงปฏิบัติการ และโครงการสัมมนาเชิง 
ปฏิบัติดานกลยุทธการตลาด อยางนี้นักศึกษาที่จบ 
จากสาขาน้ีตองมีทักษะติดตัวมากมายนานอนครับ

ขาวสารคณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

อัยยะสาขานี้แหวกแนวครับ เพราะไดขาววาเวลาเรียนเลนเอา 
นักศึกษาเครียดไปตามๆ กันจึงตองเนนไปที่กิจกรรมนันทนาการ 
และกิจกรรมสานสันพันธภายในสาขามีท้ังกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ 
กิจกรรมปจฉิมนิทศน มัชฌิมนิเทศ และกิจกรรมสงเสริมองคความรู 
ดานโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมๆ (อ.วีหาเพิ่มหนอยนะนอยมาก) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ขอปดทายดวยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสที่ขยันทำกิจกรรมเสีย
จริง ทั้งกิจกรรมคายอาสาพัฒนาปละ 2 โครงการ กิจกรรมการ 
สงเสริมทักษะดานวิชาชีพแกนักศึกษาอยางหลากหลาย เชนการศึกษา 
ดูงานท่ี S&P,บุญถาวรโลจิสติกสเซ็นเตอร,Thailand International 
Logistics Fair 2012 เปนตน แถมยังสงนักศึกษาเขาประกวดใน 
โครงการอ่ืนๆ เชน Green Logistics ,SCB Challengeและโครงการ 
นักศึกษารางวัลพระราชทานจนสามารถควารางวัลชมเชย จากสกอ.

สาขาการจัดการโลจิสติกส



การจัดอบรมความรูทางการบัญชีและภาษีอากรใหแกผูประกอบ
วิชาชีพทางบัญชี (CPD) และศิษยเกาเพื่อเพิ่มพูลความรูในการ 
ประกอบวิชาชีพทางบัญชีใหทันสมัยซึ่งโครงการนี้คณะบัญชีจัด
ตอเนื่องทุกป
โครงการดานจิตอาสาซ่ึงเปนการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษา คณะบัญชีไดจัดทำโครงการตางๆ ดังนี้ 
(1) ออกคายอาสา “รวมใจพ่ีสูนอง” (ศูนยการเรียนรูสูอาเซียน) 
    โรงเรียนวัดเนินมะปราง จังหวัดสุพรรณบุรี 
    24 – 26 มกราคม 2556 
(2) เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ มูลธิเด็ก 
    ศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2556 
(3) เลี้ยงอาหารคนชราบานบางแค 2 
(4) โครงการปลูกปา จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการเตรียมความพรอมกอนการทำงานสำหรับนักบัญชีมือ
ใหม เพื่อใหนักศึกษาเปนผูมีความพรอมในเขาสูชีวิตการทำงาน 
ซึ่งในปตอไปคณะไดเตรียมเปดรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อรองรับ 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Work Base Learning เพ่ือใหบัณฑิต 
ของเรามีความม่ันใจในการออกไปประกอบอาชีพ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สงเสริมและพัฒนาสิ่งประดิษฐเครื่องบิน 
บังคับวิทยุแบบปกหมุนชนิด 4 ใบพัด (Quadrotor) ไดสงนักศึกษาเขารวม 
การแขงขัน “ศึกปกหมุนประลองปญญา” ระหวางวันท่ี 23-25 มีนาคม 2556   
สนามท่ี 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จ.อุดรธานี จำนวน 2 ทีม(TRU1, 
TRU2) โดยมีทีมเขารวมการแขงขันในครั้งนี ้  33 ทีม โดยหลังจากผาน 
ประสบการณการแขงขันครั้งแรกนี้ ไดนำปญหาและอุปสรรคของจากการ 
แขงขัน มาเตรียมความพรอมสรางตัวเครื่องบินและฝกผูบังคับเครื่องบินใหมี 
ทักษะใหดีย่ิงข้ึน เพ่ือเขารวมการแขงขันท่ีจะมีข้ึนอีกในชวงประมาณ ม.ค. 57  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ไดเขารวมการแขงขัน “Honda Eco 
Mileage Challenge” หรือการแขงขัน “ฮอนดาประหยัดเช้ือเพลิง” คร้ังท่ี 15 
คนหาสุดยอดทีมที่ทำสถิติประหยัดน้ำมันไดสูงที่สุดชิงถวยพระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พรอมกับเปนตัวแทน 
ประเทศไทย ไปแขงขันในระดับนานาชาต ที่ประเทศญี่ปุ น ระหวางวันที่ 
14-16 ธันวาคม 2555

กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
1. การนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการเครือขายพลังงาน 
แหงประเทศไทยครั้งที่ 9 เรื่อง “การวิเคราะหการทำงานของ 
เตาหุงตมเหนี่ยวนำความรอนดวยวงจรอินเวอรเตอรคลาสอี” 
อ.จีระศักดิ์ วงศา อ.จิรศักดิ์ สงบุญแกว อ.บัญชา ศรีวิโรจน 
อ.เอกรัตน นภกานต
 2. การนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ เรื่อง “การประยุกตใชหลักการเหนี่ยวนำความรอน 
สำหรับเครื ่องหลอมพลาสติก” อ.จีระศักดิ ์ วงศา อ.จิรศักดิ ์ 
สงบุญแกว อ.บัญชา ศรีวิโรจน อ.เอกรัตน นภกานต และ 
ผศ.ยืน ปาระเคน
3. โครงการศึกษาดูงานบริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ(BTS) 
จำกัด มหาชน
 4. โครงการศึกษาดูงานบริษัทแพงโกลินเซฟตี้โปรดักส
 5. โครงการฝกอบรมการซอมเครื ่องใชไฟฟาและโครงการ 
นำความรูดานงานวิจัยสูชุมชนกองขยะหนองแขม
 6. การนำเสนอผลงานวิจ ัยการประชุมวิชาการเครือขาย 
วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 5  อ.เอกรัตน 
นภกานต อ.จีระศักด์ิ วงศา อ.บัญชา ศรีวิโรจน และผศ.ศุภวัฒน  
ลาวัลยวิสุทธิ์

คณะบัญชีขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ 
ดร.สมชาย เลิศภิรมยสุข คณบดี คณะบัญชี 
ไดสำเร็จการศึกษา การจัดการดุษฎีบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

เรื่องเลาชาวบัญชี

1 2 3

4 5 6
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วิชาการเขมแข็ง… วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ไดรับการคัดเลือกใหเปนวารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI 
(จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และอยูในฐานขอมูล TCI ตองขอชื่นชมอาจารยวารุณี  มิลินทปญญา และทีมงานที่ทำใหวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย เขมแข็งจริงๆ 
อาเซียนไปกอนแลว… หลังจากที่มหาวิทยาลัยธนบุรีไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว 
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกันหลายครั้ง ลาสุดมหาวิทยาลัยธนบุรีก็ไดนำคณะคณาจารยและนักศึกษา 
เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดวยบรรยากาศอันแสนจะอบอุนกับการตอนรับเปนอยางดี
ประกาศกันมาเรียบรอยแลว… สำหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ผลปรากฏวา มหาวิทยาลัยธนบุรีผานการรับรองมาตรฐาน 
การศึกษาดวยคะแนน 4.26 อยูในระดับดี ขอปรบมือดังๆ กับคุณภาพคับมหาวิทยาลัยดวยนะครับ
วิศวะฯ เจง… เมื ่อวันที ่ 14-16 ธันวาคม 2555 สาขาวิศวกรรมเครื ่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรไดเขารวมการแขงขัน 
“ฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง” ปที่ 15 ณ สนามแขงรถไทยแลนดเซอรกิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผลการแขงขันไดลำดับที่ 14 
จาก ผูเขารวมการแขงขัน 40 ทีม เกงอยางนี้นี่เอง จึงมีผูสนใจเขาเรียนจำนวนมาก
ปลื้มใจกันทั้งสถาบัน… ขอแสดงความยินดีกับทานผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตถึง 2 
ทาน ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดี สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และดร.สมชาย  
เลิศภิรมยสุข สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คนเกงวิศวะฯ… นายสิทธิชัย ฐานุตตานานนท นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเขารับพระราชทาน 
เหรียญรางวัลดีเดน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 
เปนที่ปลาบปลื้มของคณาจารยและมหาวิทยาลัย
จัดหนักอีกแลว… มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปการศึกษา 2556 จำนวนกวา 200 ทุน สมกับคำวา 
มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชนจริงๆ 

การบริการชุมชนและสังคมมหาวิทยาลัยธนบุรี รวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู บานครูและสถานีตำรวจนครบาลไดรวมดำเนินงาน 
สรางสรรคชุมชนกองขยะ สาย 3 เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ใหเปนชุมชนตนแบบของการพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน ภายใตชื่อกิจกรรมวา 
“1 มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน” โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน  2555 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

บอกเล่าเก้าสิบบอกเล่าเก้าสิบบอกเล่าเก้าสิบบอกเล่าเก้าสิบบอกเล่าเก้าสิบ

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์



ความสำเร็จเริ่มตนไดที่นี่…

มหาวิทยาลัยธนบุรี
THONBURI UNIVERSITY

คณะบริหารธุรกิจ
•  สาขาวิชาการจัดการ  Management (MN)

•  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  Business Computer (BC)

•  สาขาวิชาการตลาด  Marketing (MK)
•  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  Logistics Management (LM)

•  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ International Business (IB)

คณะวิศวกรรมศาสตร
•  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  Mechanical Engineering (ME)

•  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  Electrical Engineering (EE)

•  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  Industrial Engineering (IE)

•  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  

    Industrial Management Technology (IMT)

คณะบัญชี
•  สาขาวิชาการบัญชี  Accountancy (AC)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
•  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology (IT)

สอบถามรายละเอียดไดท่ี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร.02-809-0823-27    โทรสาร.02-809-0832
http://www.thonburi-u.ac.th

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร ระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (MBA)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 

Master of Education (M.Ed.)


