
ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

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

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

  

2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา   
3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการ

จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับ
ปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมตอไปน้ี 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  

4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 

  

5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

  

6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 6 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 6 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 6 ขอ     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 6 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 



 ในปการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินการ 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
ดังน้ี 

 
1.สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา [มธร.3.2-1 (1)] 

โดยคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการ [มธร.3.2-1(2)] และจัดทํา
แผนปฏิบัติการของกิจการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน [มธร.3.2-1(3)]  
 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีโครงการใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแกนักศึกษา โดยมอบหมายให

สํานักประกันคุณภาพการศึกษารวมกับคณะวิชา จัดกิจกรรมใหความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหแกนักศึกษา ไดแกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงการและการประกัน
คุณภาพ” [มธร.3.2-2(1)] ,แผนพับความรูการประกันคุณภาพการศึกษา [มธร.3.2-2(2)]  ,กิจกรรมให
ความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา[มธร.3.2-2(3)] ,โครงการวิจัยเกี่ยวกับสื่อที่
ใหความรูแกนักศึกษา [มธร.3.2-2(4)] ,โครงการใหความรู/ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา[มธร.3.2-2(5)] ,การสงนักศึกษาเขารวมโครงการอบรมสัมมนาเร่ือง”นักศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในวันที่ 10-11 มกราคม 2556 ซ่ึงมหาวิทยาลัยสยามเปนเจาภาพ [มธร.3.2-2(6)] )] มี
การสงเสริมใหความรูและเสริมทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยบูรณาการลงใน
รายวิชา 27 4212 สัมมนาทางโลจิสติกส โดยใหนักศึกษาเสนอโครงการโดยสรางเอกสาร ขออนุมัติ
โครงการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและกําหนดตัวบงชี้ใหชัดเจน เพ่ือเสนอขอทุนสนับสนุนการจัด
งาน และทําการสรปุโครงการหลังจากที่ทําโครงการเสร็จสิ้นแลว [มธร.3.2-2(7)]   
 
  3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดนําความรูดานการประกันคุณภาพ
ไปใชในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตามวงจรคุณภาพ โดยคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษาชมรม สงเสริมการดําเนินการงานของนักศึกษา ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท 
ไดแก 

3.1) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เชน โครงการศึกษาดูงาน 
“มหกรรมสินคามาตรฐานสงออกจีนครั้งที่2” [มธร.3.2-3(1)]  โครงการ”ศึกษาดูงานตางประเทศทางดาน
การคาและการลงทุนและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่สปป.ลาว” [มธร.3.2-3(2)] โครงการศึกษาดูงาน
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 [มธร.3.2-3(3)]  โครงการการ



ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2555 [มธร.3.2-3(4)] โครงการอบรมสัมมนาแกนนํา
นักศึกษาประชุมเชียรและรับนองใหม [มธร.3.2-3(5)] โครงการพัฒนาปฏิบัติการนักการตลาดรุนเยาว 
[มธร.3.2-3(6)]  โครงการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามเกณฑ (TQF) ณ ศูนยการเรียนรูโครงการ
ตามพระราชประสงคหุบกระพง และสถานตากอากาศกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ เขาตะเกียบ จ.
ประจวบคีรีขันธ [มธร.3.2-3(7)] โครงการศึกษาดูงานดานโลจิสติกส บริษัทบุญถาวรโลจิสติกสเซ็นเตอร 
[มธร.3.2-3(8)] โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง (บริษัท เทพคินโชฟูดส  จํากัด) 
[มธร.3.2-3(9)] โครงการ การแขงขันการตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ[มธร.3.2-3(10)] โครงการ 
เ ข า ศึ กษาดู ง าน  Metalex 2012 ณ  ไบ เทค  บางนา  
[มธร.3.2-3(11)] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานกัดกรดโลหะ [มธร.3.2-3(12)] โครงการศึกษาดูงาน
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย [มธร.3.2-3(13)] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การเขียน Action 
Script 3.0” [มธร.3.2-3(14)] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การเขียน JQuery Mobile” [มธร.3.2-
3(15)] โครงการอบรมการพัฒนาเว็บไซตโดยชุดคําสั่ง “CSS” [มธร.3.2-3(16)] โครงการเตรียมความ
พรอมวาที่บัณฑิตสูโลกการปฎิบัติงาน [มธร.3.2-3(17)] โครงการการเลือกตั้งคณะกรรมการผูนํากิจกรรม
นักศึกษา ป 2555 [มธร.3.2-3(18)] 

 

3.2) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการกีฬามหาวิทยาลัยธนบุรี เฟรชชี่เกม
ครั้งที่1 [มธร.3.2-3(19)]  โครงการกีฬาสานสัมพันธพ่ีนองชาวคอมพิวเตอร [มธร.3.2-3(20)] โครงการ
กลุมสัมพันธและ Goodbye Senior [มธร.3.2-3(21)] โครงการตรวจสุขภาพประจําป 2555 [มธร.3.2-
3(22)] โครงการ กีฬาพื้นบาน [มธร.3.2-3(23)] โครงการกีฬาครอบครัวบัญชี [มธร.3.2-3(24)] โครงการ
ศิษยเกาคืนสูเหยาไอที [มธร.3.2-3(25)] โครงการรับนองเชิงสรางสรรค [มธร.3.2-3(26)] โครงการบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติ [มธร.3.2-3(27)] โครงการการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 40 [มธร.3.2-3(28)] โครงการการแขงขันกีฬาฟุตบอลอุดมศึกษา แชมเปยนคัพ ประจําป 
2555” AIA U-CHAMPION CUP ครั้งที่ 7 [มธร.3.2-3(29)] โครงการ การแขงขัน Umay+Futsal F.A 
Cup 2012” ประจําป 2555 [มธร.3.2-3(30)] โครงการ ประกวดกองเชียรและเชียรลีดเดอร [มธร.3.2-
3(31)] โครงการการแขงขันฟุตบอล 7 คน ธนบุรีลีก (มธร. รวมใจตานภัยยาเสพติด) [มธร.3.2-3(32)] 
โครงการการแขงขันฟุตซอลอุดมศึกษา แชมปเปยนชิพ ครั้งที่ 4” [มธร.3.2-3(33)] โครงการการแขงขัน
กีฬาฟุตบอลสโมสรชิงถวยพระราชทานประเภท ข ประจําป 2555 [มธร.3.2-3(34)]   

   

3.3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม เชน โครงการมหาวิทยาลัยธนบุรีรวมใจ
อาสาพัฒนาชุมชนกองขยะ 1 มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน [มธร.3.2-3(35)] โครงการหองสมุดนี้พ่ีใหนองป 6 
[มธร.3.2-3(36)] โครงการเสริมสรางสุขภาพและตอตานยาเสพติด ณ ไรกุสุมา แอดเวนเจอร [มธร.3.2-
3(37)] โครงการหองสมุดนี้พ่ีใหนอง ณ โรงเรียนวัดโปงยอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี [มธร.3.2-3(38)] 
โครงการ หองสมุดนี้พ่ีใหนอง ณ โรงเรียนบานชัฎหนองหมี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี [มธร.3.2-3(39)] 
โครงการจิตอาสาธารน้ําใจเพื่อสังคม (จิตอาสาปลูกปาชายเลน) [มธร.3.2-3(40)] โครงการ การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษและปลูกปาชายเลน [มธร.3.2-3(41)] โครงการ รวมใจพ่ีนองศูนยการเรียนรูอาเซียน(คาย
อาสา )  [มธร .3 .2 -3 (42) ] โครงการหองสมุดนี้ พ่ี ใหนอง  รร .บานบอ  อ . เ มือง  



จ .ส มุ ท ร ส าค ร  [มธ ร . 3 . 2 -3 ( 4 3 ) ]  โ ค ร ง ก า รห อ ง ส มุ ดนี้ พ่ี ใ ห น อ ง  ร ร . วั ด ย า น อ า ง ทอ ง  
จ.พระนครศรีอยุธยา [มธร.3.2-3(44)]  

 

3.4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เชน โครงการรณรงคการแตงกายชุดนักศึกษา 
[มธร.3.2-3(45)] โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน “มูลนิธิเด็ก Foundation For Children” [มธร.3.2-3(46)] 
โครงการเลี้ยงอาหารคนชราบานบางแค [มธร.3.2-3(47)] โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [มธร.3.2-3(48)] โครงการเสริมสรางพื้นฐานนักศึกษา “การแตงการดี มี
คุณธรรม-จริยธรรม ดูดีอยูเสมอในทุกโอกาศ” [มธร.3.2-3(49)] โครงการการรณรงคสรางเสริมระเบียบ
วินัยการแตงกาย/การรับประทานอาหาร/การตรงตอเวลา [มธร.3.2-3(50)] โครงการการรณรงคเลือกตั้ง
ผูวา กทม. [มธร.3.2-3(51)]    

 

3.5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการแหเทียนเน่ืองในวันเขาพรรษา [มธร.
3.2-3(52)]  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “วันสงกรานต [มธร.3.2-3(53)] กิจกรรมวันไหวครู
ประจําป 2555 [มธร.3.2-3(54)] โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพอแหงชาติ ประจําป
การศึกษา 2555 [มธร.3.2-3(55)] โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป
การศึกษา 2555 [มธร.3.2-3(56)] โครงการบายศรีสูขวัญ [มธร.3.2-3(57)] โครงการเที่ยวชมวิถีชาวบาน
ตลาดน้ําอัมพวา [มธร.3.2-3(58)]  โครงการวัฒนธรรมสัญจร ตอนตามรอยอารยธรรมโบราณแหง
ราชอาณาจักรอโยธยา  [มธร.3.2-3(59)] โครงการอบรมศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณ “พวงมโหตร” 
[มธ ร . 3 . 2 -3( 60) ] กิ จ ก ร รมวั น ลอยกร ะทง  ประ จํ าป ก า รศึ กษา  2555  
[มธร.3.2-3(61)]  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ตักบาตรวันพฤหัสบดี”  [มธร.3.2-3(62)]  โครงการ
ทัศนศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม (อุทยาน ร.๒) [มธร.3.2-3(63)] โครงการทัศนะศึกษาประวัติศาสตรกรุง
ศรีอยุธยาและไหวพระ 9 วัด [มธร.3.2-3(64)] โครงการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ําอัมพวา [มธร.3.2-
3(65)] กิจกรรมทําบุญตักบาตรครบรอบ 14 ป [มธร.3.2-3(66)] โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ป ร ะ เ ท ศ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น  [ ม ธ ร . 3 . 2 -3 ( 67) ]  โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด  Flash  
E-Card วันแม [มธร.3.2-3(68)] โครงการประกวดแอนิเมชั่นหัวขอวันสงกรานต [มธร.3.2-3(69)] 
โครงการทัศนศึกษานมัสการรอยพระพุทธบาท-ชมทุงทานตะวัน [มธร.3.2-3(70)] โครงการทัศนศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมจีน วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 2 [มธร.3.2-3(71)] โครงการทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง [มธร.3.2-3(72)] โครงการประกวดแอนิเมชั่นหัวขอ วัฒนธรรมกลุมประชาคมอาเซียน [มธร.
3.2-3(73)] โครงการการประกวดคนดีศรีธนบุรี [มธร.3.2-3(74)] 
สําหรับระดับบัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินอยางนอย 2 ประเภทดังน้ี 1) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่ งแวดลอม  ไดแก  โครงการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  “กิจกรรมมอบนํ้าใจใหนอง ”  
[มธร.3.2-3(75)] และ 2) กิจกรรมสงเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม ไดแก โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
“กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร จังหวัดสิงหบุรี-สุพรรณบุรี” [มธร.3.2-3(76)] 
 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 



มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน พรอมสงเสริมใหความรูและเสริมทักษะดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา โดยรวมกับคณะทํางานจัดการความรู (KM) จัดดําเนินการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “เสวนาระดมความคิดเพื่อจัดการความรูเกี่ยวกับกระบวนการแนะแนวการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาตรีเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล” [มธร.3.2-4(1)] นอกจากนี้ยังมีการเขารวม
กิจกรรมกับตางสถาบันดวยเชนโครงการอบรมเตรียมความพรอมเพ่ือเขารวมแขงขัน “Thailand 
Accounting Challenge จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 12,13,19,20 
มกราคม 2556 [มธร.3.2-4(2)] อีกทั้งยังสงเสริมนักศึกษาเขารวมและสนับสนุนกิจกรรมสรางเครือขาย 
โครงการเครือขายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพ่ือพัฒนาอุดมคติ [มธร.3.2-4(3)]  รายงานผลการ
ดําเนินงาน จัดกิจกรรมนักศึกษา โครงการแขงขันกีฬาและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และบันทึก
ข อ ต ก ล ง ร ว ม มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ  ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ร ะ ห ว า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและครือขายสถาบันอุดมศึกษา 17 สถาบัน เขตกรุงเทพตะวันตก [มธร.3.2-
4(4)] 
 

5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการประเมินความสาํเร็จตามวัตถปุระสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาประจําป 2555 [มธร.3.2-5(1)]  
 
6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 

นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธนบุรี มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษาตลอดป

การศึกษา 2555 มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมโดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2556  
[มธร.3.2-6(1)]  
 
 
จดุแข็ง  

1. มีกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมครบ
ทุกดาน 

2. มีจัดทําแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมนักศึกษาและนําผลที่ไดจากการประเมินกิจกรรมมาทําการ
ปรับปรุงแผนในปถัดไป 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมโดยมีการประชาสัมพันธลวงหนากอนทํากิจกรรมประมาณ
ไมนอยกวา 2 สัปดาห 



จุดออน  
โครงการที่เปนการสนับสนุนการสรางเครือขายระหวางสถาบันยังจํานวนนอย 

 
แนวทางปรับปรุงจุดออน  

ควรมีการจัดทําโครงการที่เปนความรวมมือระหวางสถาบัน เชน การจัดอบรมสัมมนาวิชาการ
รวมกัน เปนตน 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มธร.3.2-1 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
 (3) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

มธร.3.2-2 (1) รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงการและการประกันคุณภาพ” 
 (2) แผนพับความรูการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (3) กิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
 (4) รายงานสรุปโครงการวิจัยเกี่ยวกับสื่อที่ใหความรูแกนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
 (5) รายงานสรุปโครงการใหความรู/ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแกนักศึกษารวมกับ

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 (6) บันทึกขอความ การสงนักศึกษาโครงการอบรมสัมมนาเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสยาม 
 (7) กิจกรรมสงเสริมใหความรูและเสริมทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษา โดยบูรณาการลงในรายวิชา 27 4212 สัมมนาทางโลจิสติกส 
   
  กิจกรรมคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค  

มธร.3.2-3 (1) โครงการศึกษาดูงาน “มหกรรมสินคามาตรฐานสงออกจีนครั้งที่2”  
 (2) โครงการ”ศึกษาดูงานตางประเทศทางดานการคาและการลงทุนและแลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมที่สปป.ลาว”   
 (3) โครงการศึกษาดูงานการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 

15 
 (4) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2555 
 (5) โครงการอบรมแกนนําการรับนองใหมและประชุมเชียร 
 (6) โครงการพัฒนาปฏิบัติการนักการตลาดรุนเยาว    
 (7) โครงการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามเกณฑ (TQF)  



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 (8) โครงการศึกษาดูงานดานโลจิสติกส บริษัทบุญถาวรโลจิสติกสเซ็นเตอร 
 (9) โครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง (บริษัท เทพคินโชฟูดส  จํากัด) 
 (10) โครงการ การแขงขันการตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ 
 (11) โครงการ เขาศึกษาดูงาน Metalex 2012 ณ ไบเทค บางนา 
 (12) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ งานกัดกรดโลหะ 
 (13) โครงการศึกษาดูงานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 
 (14) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การเขียน Action Script 3.0” 

 (15) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การเขียน JQuery Mobile” 
 (16) โครงการอบรมการพัฒนาเว็บไซตโดยชุดคําสั่ง “CSS” 
 (17) โครงการเตรียมความพรอมวาที่บัณฑิตสูโลกการปฎิบัติงาน 
 (18) โครงการการเลือกตั้งคณะกรรมการผูนํากิจกรรมนักศึกษา ป 2555 
  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

มธร.3.2-3 (19) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยธนบุรี เฟรชชี่เกมครั้งที่1   
 (20) โครงการกีฬาสานสัมพันธพ่ีนองชาวคอมพิวเตอร   
 (21) โครงการกลุมสัมพันธและ Goodbye Senior 
 (22) โครงการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา 2555 
 (23) โครงการ กีฬาพื้นบาน 
 (24) โครงการกีฬาครอบครัวบัญชี 
 (25) โครงการศิษยเกาคืนสูเหยาไอที 
 (26) โครงการรับนองเชิงสรางสรรค 
 (27) โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 
 (28) โครงการการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 
 (29) โครงการการแขงขันกีฬาฟุตบอลอุดมศึกษา แชมเปยนคัพ ประจําป 2555” AIA U-

CHAMPION CUP ครั้งที่ 7 
 (30) โครงการ การแขงขัน Umay+Futsal F.A Cup 2012” ประจําป 2555 
 (31) โครงการ ประกวดกองเชียรและเชียรลีดเดอร 
 (32) โครงการการแขงขันฟุตบอล 7 คน ธนบุรีลีก (มธร. รวมใจตานภัยยาเสพติด) 
 (33) โครงการการแขงขันฟุตซอลอุดมศึกษา แชมปเปยนชิพ ครั้งที่ 4” 
 (34) โครงการการแขงขันกีฬาฟุตบอลสโมสรชิงถวยพระราชทานประเภท ข ประจําป 2555 
  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

มธร.3.2-3 (35) โครงการ มหาวิทยาลัยธนบุรีรวมใจอาสาพัฒนาชุมชนกองขยะ 1 มหาวิทยาลัย 1 
ชุมชน 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 (36) โครงการหองสมุดนี้พ่ีใหนองป 6 
 (37) โครงการ เสริมสรางสุขภาพและตอตานยาเสพติด ณ ไรกุสุมา แอดเวนเจอร 
 (38) โครงการ หองสมุดนี้พ่ีใหนอง ณ โรงเรียนวัดโปงยอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 
 (39) โครงการ หองสมุดนี้พ่ีใหนอง ณ โรงเรียนบานชัฎหนองหมี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  
 (40) โครงการจิตอาสาธารน้ําใจเพื่อสังคม (จิตอาสาปลูกปาชายเลน) 
 (41) โครงการ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและปลูกปาชายเลน 
 (42) โครงการ รวมใจพี่นองศูนยการเรียนรูอาเซียน(คายอาสา) 
 (43) โครงการหองสมุดนี้พ่ีใหนอง รร.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 (44) โครงการหองสมุดนี้พ่ีใหนอง รร.วัดยานอางทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 
  กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

มธร.3.2-3 (45) โครงการรณรงคการแตงกายชุดนักศึกษา 
 (46) โครงการ เลี้ยงอาหารกลางวัน “มูลนิธิเด็ก Foundation For Children” 
 (47) โครงการเลี้ยงอาหารคนชราบานบางแค 
 (48) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 (49) โครงการเสริมสรางพื้นฐานนักศึกษา “การแตงการดี มีคุณธรรม-จริยธรรม 
 (50) โครงการการรณรงคสรางเสริมระเบียบวินัยการแตงกาย/การรับประทานอาหาร/การ

ตรงตอเวลา 
 (51) โครงการการรณรงคเลือกตั้งผูวา กทม. 

  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มธร.3.2-3 (52) โครงการแหเทียนเน่ืองในวนัเขาพรรษา 
 (53) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “วันสงกรานต   
 (54) กิจกรรมวันไหวครูประจําป 2555 
 (55) โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพอแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2555 
 (56) โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2555 
 (57) โครงการบายศรีสูขวัญ 
 (58) โครงการเที่ยวชมวถิีชาวบานตลาดน้ําอัมพวา   
 (59) โครงการวัฒนธรรมสัญจร ตอนตามรอยอารยธรรมโบราณแหงราชอาณาจักรอโยธยา 
 (60) โครงการอบรมศิลปะการตดักระดาษแบบโบราณ “พวงมโหตร”   
 (61) กิจกรรมวันลอยกระทง ประจําปการศึกษา 2555  
 (62) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ตักบาตรวันพฤหัสบดี”   
 (63) โครงการทัศนศึกษาดานศลิปวัฒนธรรม (อุทยาน ร.๒) 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 (64) โครงการทัศนะศึกษาประวตัิศาสตรกรุงศรีอยุธยาและไหวพระ 9 วัด 
 (65) โครงการเรียนรูวิถีชวีิตชุมชนตลาดน้ําอัมพวา 
 (66) กิจกรรมทําบุญตักบาตรครบรอบ 14 ป 
 (67) โครงการเผยแพรความรูเกีย่วกับประเทศประชาคมอาเซียน 
 (68) โครงการประกวด Flash E-Card วันแม 

 (69) โครงการประกวดแอนิเมชั่นหัวขอวันสงกรานต 
 (70) โครงการทัศนศึกษานมัสการรอยพระพุทธบาท-ชมทุงทานตะวัน 
 (71) โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 2 
 (72) โครงการทําบญุตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
 (73) โครงการประกวดแอนิเมชั่นหัวขอ วัฒนธรรมกลุมประชาคมอาเซียน 
 (74) โครงการการประกวดคนดศีรีธนบุรี 

  ระดับบัณฑติวิทยาลัย 
มธร.3.2-3 (75) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม “โครงการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

กิจกรรมมอบนํ้าใจใหนอง” 
 (76) กิจกรรมสงเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม “โครงการวัฒนธรรมสัญจร กิจกรรมศึกษาแหลง

เรียนรูทางประวัตศิาสตร จังหวัดสิงหบุรี-สุพรรณบุรี ” 
มธร.3.2-4 (1) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง “เสวนาระดมความคดิเพื่อจัดการความรูเกี่ยวกบั

กระบวนการแนะแนวการศกึษาตอ ระดับปริญญาตรีเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธผิล” 

 (2) โครงการอบรมเตรียมความพรอมเพ่ือเขารวมแขงขัน “Thailand Accounting 
Challenge 

 (3) โครงการเครือขายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพ่ือพัฒนาอุดมคติ 
 (4) โครงการแขงขันกีฬาและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และบันทึกขอตกลงรวมมือในการ

พัฒนาและสงเสริมสุขภาพ 
มธร.3.2-5 (1) การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มธร.3.2-6 (1) นําผลการประเมินการดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษาตลอดปการศึกษา 2555 มา

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมโดยในแผนปฏิบตักิารประจําปการศึกษา 2556 

 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 3  
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงเปนองคประกอบที่คํานึงการใหบริการที่จัดใหแกนักศึกษาใน
กิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสมครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เพ่ือสงเสริม
การเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความรู ประสบการณของนักศึกษาตลอดจนมีระบบ
อาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็งมากขึ้น เพ่ือติดตามดูแลใหการชวยเหลือ ประสานงาน แนะนําและให
คําปรึกษาแกนักศึกษา จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการประเมิน
เทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


