
ตัวบงชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ 
   บัณฑิต 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

  

2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

  

3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  

4 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 5 ขอ     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 5 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน 
 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยธนบุรีมีผลการดําเนินการ 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
ดังน้ี 

1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 



มหาวิทยาลัยธนบุรี  โดยคณะและสาขาวิชาไดมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ของผูใชบัณฑิตกอนทําการเปดหลักสูตรใหมและกอนการปรับปรุงหลักสูตร  ตามรอบระยะเวลาของการ
ปรับปรุงหลักสูตร  และมีการนําผลการสํารวจเสนอตอผูบริหารระดับสถาบัน คณะวิชา และผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตอความตองการ
ของภาครัฐและเอกชน  โดยแตละหลักสูตรมีการดําเนินการดังตอไปน้ี  
 

คณะ หลักสูตร การดําเนนิการ 
วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหการ งานวิจัยเรื่อง “ลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธนบุรี ตามความคาดหวัง
ของผูบรหิารสถานประกอบการ”  [มธร.2.7-1(1)] 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟา 
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

มีการนําโครงรางรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดไปสอบถาม
ขอคิดเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รายวิชา คําอธิบายรายวิชาพรอมสอบถามความคิดเห็น
และขอเสนอแนะรายวิชาที่ตองการใหเปดสอนเพื่อนํามา
เปนขอมูลประกอบการจัดทําโครงสรางหลักสูตรเพื่อ
เสนอวิพากษหลักสูตรกอนดําเนินการเปดหลักสูตรในป
การศึกษา 2554 [มธร.2.7-1(2)] 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําแบบสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคจาก
การประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจาก    สถาน
ประกอบการภายนอกเพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตรป
การศึกษา 2554 (TQF) [มธร.2.7-1(3)] 

บัญช ี การบัญช ี 1)งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะนักวิชาชีพบัญชีที่
คาดหวังของสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต
หนองแขม กรงุเทพฯ มาใชประกอบในการพัฒนา
หลักสูตรปการศึกษา 2554 และ 
2) โครงการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคป
การศึกษา 2555[มธร.2.7-1(4)] 

บริหารธุรกิจ การจัดการ จัดทําแบบสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
จากสถานประกอบการเพื่อนาํมาใชในการประกอบการ
ปรับปรุงหลักสตูร  ปการศึกษา 2554 [มธร.2.7-1(5)] 

การตลาด 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
การจัดการโลจิสติกส 
การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดทําแบบสํารวจเพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากผูทรงคุณวุฒิและสถานประกอบการภายนอกเพื่อใช
ในการปรับปรุงหลักสูตร 2554 [มธร. 2.7-1(6)] 



       อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะวิชาตางๆ ไดยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน ไดแกดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู 
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่กําหนดตาม
หลักสูตรของทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยธนบุรีดําเนินการตามหลักสูตรอยู 

 
2.  มีการนําผล จากขอ 1. มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

จากการที่มหาวิทยาลยัธนบุรี  โดยคณะและสาขาวิชามีการดําเนินการสํารวจขอมูลจากผูใช
บัณฑิตและนาํขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุงหลักสตูร รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง
และเปนระบบในรูปของคณะกรรมการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการทั้งภายในและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันและจากองคกรทางวิชาชีพ   ไดแก สภาวิศวกร และสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือรวมในการปรบัปรุง
และพัฒนาหลกัสูตร [มธร.2.7-2 (1)] ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของทุกสาขาจะมีการดําเนินการจัด
ประชุมรวมกบัคณะกรรมการและผูทรงคณุวุฒิ [มธร.2.7-2(2)] มีการดําเนินการประชุมหลักสตูรแลวนํา
ผลการพิจารณามาประชุมรวมกับคณะกรรมการประจําคณะ [มธร.2.7-2(3)] จากน้ัน หลักสูตรทุก
หลักสูตรนําเสนอเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยธนบุรี 
[มธร.2.7-2(4)] หลังจากนั้น นําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขออนุมัติการเปดหลักสูตร/
ปรับปรุงหลักสูตร [มธร.2.7-2(5)] และทุกหลักสูตรไดดําเนินการนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบหลักสตูร และทาง สกอ. ไดสงเอกสารรับทราบกลับมายังมหาวิทยาลัย
ธนบุรี [มธร.2.7-2(6)]  

นอกจากการปรับปรุง หรือการขออนุมัติเปดดําเนินการหลักสูตร  แลว มหาวิทยาลยัโดยคณะ
วิชา ยังไดนําผลการประเมนิการเรียนการสอน ไปปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและการวัดผลของ
บัณฑิต ซ่ึงเปนการปรับปรุงเล็กนอยที่ทาํอยางตอเน่ือง เพ่ือความเหมาะสม  นอกจากนี้ทาง
มหาวิทยาลัยยังสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสรมิใหผลิต
สื่อการศึกษาที่ทันสมัยสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน   

3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
งบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธนบุรี  มีการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคคล ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค โดยจัดทําแผนงบประมาณในป
ประจําป 2555 อยางชัดเจน [มธร.2.7-3(1)] 



ดานบุคลากร  มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนบุคลากรอยางเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
และบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา โดยในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยมีบุคลากร
รวม 302 คน แยกเปนสายวิชาการ (อาจารย) จํานวน 239 คน  และบุคลากรสายสนับสนุน  63  คน 
[มธร.2.7-3(2)] มีการสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกรวม 3 คน และบุคลากรสาย
สนับสนุนไดศึกษาตอในระดับปริญญาโท  5  คน  ปริญญาตรี  2  คน [มธร.2.7-3(3)]  รวมทั้งการ
สนับสนุนใหไปศึกษาดูงานในตางประเทศ เพ่ือนําความรูและประสบการณมาใชในการจัดการเรียนการ
สอนอีกเปนจํานวนมาก 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในเรื่องการลงทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี
ใหมีความทันสมัย และสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จึงมอบใหศูนย
คอมพิวเตอรดําเนินโครงการพัฒนาระบบและอุปกรณทางดานเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง [มธร.2.7-3(4)]  
รวมทั้งโครงการที่มุงเนนพัฒนาคณาจารยในดานการผลิตสื่อการสอนระบบ E-learning [มธร.2.7-3(5)]  
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาและเปนการเพิ่มศักยภาพในการสอนของคณาจารย 

ดานงบประมาณ  มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต อยางตอเน่ืองและเพียงพอโดยระดับมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
สํานักกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินการในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตในดาน
ตางๆ  สวนระดับคณะวิชาจะมีการจัดกิจกรรมที่พิจารณาตามความเหมาะสมของบัณฑิตในแตละสาขา
เพ่ือใหสอดคลองกบัลักษณะของคณะวิชา   

 
4.  มีระบบกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมการ

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยธนบุรี  มีการสงเสริมใหนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ   โดยสํานักวิจัยฯ มีการประชาสัมพันธดานการประชุมวิชาการตางๆ ผานทางเว็บไซต  [มธร.
2.7-4 (1)] ปายประกาศของมหาวิทยาลัย [มธร.2.7-4(2)] และมีบันทึกขอความไปยังคณะตางๆ เพ่ือ
พิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาเขารวม [มธร.2.7-4 (3)] นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THAI Simulations  ขึ้นเปนประจําทุกป  และยังไดรวมมือกับ 5 สถาบัน
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมและองคความรูใหมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
(Innovation and New Knowledge for Sustainable Development) ซ่ึงทั้ง 2 เวทีดังกลาวทาง
มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการ [มธร.2.7-4 (4)] 

 
5.  มี กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 



มหาวิทยาลัยธนบุรี  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา  ซ่ึงดําเนินการโดยสถาบันและในระดับคณะ [มธร.2.7-5 (1)]  ดังตอไปน้ี 
  

ลําดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
1 โครงการบริจาคโลหิต 
2 วันไหวครู 
3 วันแมแหงชาติ  ประจําป 2555 
4 วันพอแหงชาติ ประจําป 2555 
5 สวดมนตปฏิบัติ ธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประจําปการศึกษา 2555 
6 รําลึกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชประจําป2555 
7 โครงการปจฉิมนิเทศ ประจําป 2555 
8 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนยปฏิบัติธรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร) 
9 คายอาสาพัฒนา หองสมุดนี้ พ่ีใหนอง ป 6  จ.สมุทรสาคร 

(คณะบริหารธุรกิจ) 
10 โครงการเลี้ยงอาหารคนชราบานบางแค  (คณะบัญชี) 
11 โครงการหองสมุดนี้ พ่ีใหนอง ปที่ 6  จ.อยุธยา (คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี) 
12 โครงการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม (กิจกรรมสนับสนุนการฟนฟู บูรณะ 

ปฏิสังขรณพระพุทธศาสนา) 
13 โครงการสะพานบุญ (ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยี

ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ) 
 

จุดแข็ง : 

1. คณะวิชาตางๆ ไดดําเนินการในดานการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคอยางจริงจัง 
เพ่ือใหหลักสูตรของแตละสาขาสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงความตองการของสถานประกอบการ 

2. มหาวิทยาลัยธนบุรี มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการที่เขมแข็ง ที่เปนกลไกสําคัญที่สงเสริมให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติได  ซ่ึงที่ผานมานักศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาก็ไดเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการตลอดมา 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 



1.มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการ/กิจกรรม ทางวิชาการ เพ่ือกระตุนใหนักศึกษา มีความ
กระตือรือรนในการรวมสรางสรรผลงานทางวิชาการ  เชนการจัดงานวันวิชาการของมหาวิทยาลัย 

2.มหาวิทยาลัยโดยคณะวิชาตางๆควรดําเนินงานดานสหกิจศึกษา อยางเปนรูปธรรม เพ่ือที่จะ
บรรลุวัตถุประสงคการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการไดอยางแทจริง และ
สามารถไดขอมูลปอนกลับ ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย ตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
จุดออน : 

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยสวนใหญ แมจะมีความขยัน ซ่ือสัตย  อดทน และเปนผูมีจิต
อาสา  แตยังขาดคุณสมบัติในดานความคิดสรางสรรค และความเปนผูนํา 

2.คณาจารยดูแลนักศึกษาคอนขางใกลชิด อาจเปนสาเหตุที่นักศึกษาสวนใหญยังพ่ึงพาอาจารย
อยูมาก ไมกลาคิดนอกกรอบ 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1.มหาวิทยาลัย ควรวิเคราะหจุดออนและจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษามีความคิด
สรางสรรค  และมีภาวะผูนํา 

2. คณาจารยควรลดบทบาทเหลือเพียงผูใหคําปรึกษา  และกลาใหนักศึกษา ดําเนินงานดวย
ตนเอง สงเสริมความเปนประชาธิปไตย โดยเคารพสิทธิผูอ่ืนในการอยูรวมกัน 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.2.7-1 (1) งานวิจัยเรื่อง “ลักษณะของผูสําเร็จการศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธนบุรี ตามความคาดหวังของผูบริหารสถานประกอบการ” 
 (2) ผลการสํารวจขอคิดเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายวิชา  

คําอธิบายรายวิชาที่เปดสอน (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 
 (3) ผลการสํารวจคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 (4) งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะนักวิชาชีพบญัชีที่คาดหวังของสถานประกอบการ

ธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตหนองแขม กรุงเทพฯ (สาขาวิชาบัญชี) 
 (5) ผลการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคจากสถานประกอบการ 

(สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 (6) ผลการสํารวจจากผูทรงคุณวุฒิและสถานประกอบการภายนอกเพื่อใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 2554 
มธร.2.7-2 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวชิา 



คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร 

 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการของคณะวิชา 
 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 (6) หนังสือรับทราบการเปดหลกัสูตรจาก สกอ. 

มธร.2.7-3 (1) แผนงบประมาณในการจัดทําโครงการประจําป 2555 
(2) รายงานจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลยัธนบุรี 
(3) รายชื่อคณาจารยและบคุลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอ

ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปรญิญาเอก 
(4) โครงการพัฒนาระบบและอปุกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5) โครงการอบรมการพัฒนาการสรางสื่อการสอนระบบ E-learning 

มธร.2.7-4 (1) ประชาสัมพันธงานประชุมทางวิชาการผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ 
 (2) ประชาสัมพันธงานประชุมทางวิชาการผานทางปายประกาศตางๆ 
 (3) ประชาสัมพันธเชิญชวนสงผลงานวิจัยเขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
 (4) วุฒิบัตรการนาํเสนอผลงานของนักศึกษา  รูปภาพ 
 (5) รายชื่อนักศึกษาเขารวมฟงการนําเสนอผลงานทางวิชาการที่วิทยาลยัเซาส

อีสทบางกอก 
มธร.2.7-5 (1) รูปเลมสรุปโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรม 
 
 
 
 


