คณะ
บริหารธุรกิจ

พยาบาล

ชื่อโครงการ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
สถานที่
1. โครงการสัมมนาพัฒนาสวนพุทธมณฑล
10 กุมภาพันธ์ 2555 สวนพุทธมณฑล อ.สามพราน จ.นครปฐม
2. โครงการเรื่อง ศึกษาดูงานสานสัมพันธ์
19-20 พฤษภาคม 2555 ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดา ต.เขาย้อย
MBA รุ่น 16 ร่วมใจ
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
3. โครงการเรื่อง ศึกษาดูงานสานสัมพันธ์
13-14 เมษายน 2555 ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดา ต.เขาย้อย
DBA รุ่น 1 ร่วมใจ
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
4. โครงการร่วมมือปันใจช่วยเหลือภัยน้าท่วม
16 ตุลาคม 2554
สถานีอนามัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
5. โครงการพัฒนาบัณฑิตผลิตสู่
10 กันยายน 2554 หอประชุมชวลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5
6. โครงการสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมไทยสู่ 10 กันยายน 2554 หอประชุมชวลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตลาดโลก
7. โครงการศึกษาดูงาน บริษัทสยามสปอร์ต
1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) 66/26
ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
รามอินทรา 40 เขตบึงกุ่ม กทม.
8. โครงการศึกษาดูงาน ณ สยามกีฬา อวอร์ด
6 มีนาคม 2555
โรงละครอักษรา บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์
ครั้งที่ 6
เนชันแนล จากัด ถ.รางน้า เขตราชเทวี กทม.
9. โครงการศึกษาดูงานกลุ่มทดสอบ
1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กลุ่มทดสอบสมรรถภาพทางกาย สานัก
สมรรถภาพทางกาย สานักวิทยาศาตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เขตปทุมวัน
กทม.
1. โครงการศึกษาดูงาน&กิจกรรมจิตอาสาและ 16 พฤษภาคม 2555 สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม
นันทนาการ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา
นครปฐม

ผู้รับผิดชอบ
อ.อโณทัย บุณยะบูรณ์
ดร.กวี บุญเลิศวณิชย์
พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค
อ.อโณทัย บุณยะบูรณ์
อ.อัจฉรา พุทธจันทร์
อ.อัจฉรา พุทธจันทร์
อ.เอกรัตน์ ไชยโชติช่วง
อ.เอกรัตน์ ไชยโชติช่วง
อ.นุชนาฎ ไหวดี

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้น
ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

คณะ
นิเทศศาสตร์

ชื่อโครงการ
1. โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 7
2. โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น The shock
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการเขียนและ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์
4. โครงการเสริมหลักสูตรศึกษาและดูงานนอก
สถานที่ “งาน BOI FAIR 2012”
5. โครงการอบรมพิธีกร ผู้ประกวดข่าว และ
นักข่าวภาคสนาม ครั้งที่ 1
6. โครงการและงบประมาณการจัดโครงการ
อบรมกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
7. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์

ระยะเวลาที่ดาเนินการ
28 ธันวาคม 2554

สถานที่
ห้องเรียน 13306 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

9-10 กันยายน 2554
16-17 กันยายน 2554
25 สิงหาคม 2554 ตึกดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

16 มกราคม 2555
18 กันยายน 2554
23 กุมภาพันธ์ 2555
7 พฤศจิกายน -10
กุมภาพันธ์ 2555

ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี
ห้องสตูดิโอสถาบันทางไกล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ห้องประชุม ชั้น 7 ตึกอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฎฐินี ชูช่วย
อ.ณัฎฐินี ชูช่วย
อ.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล

อ.ณัฎฐินี ชูช่วย ,
อ.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล
อ.ณัฎฐินี ชูช่วย
อ.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล
อ.ตริฉัตร ชื่นศิลป์

คณะ
บัญชี

รัฐศาสตร์

ชื่อโครงการ

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

1. โครงการสัมมนา เรื่อง “เมื่อ มาตรฐานการ
19-20 มีนาคม 2555
บัญชีเปลี่ยนกลุ่มอาเซียนเข้ามานักบัญชีทา
อย่างไร”
2. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคนิค 24-25 พฤษภาคม 2555
การวางระบบบัญชีและการบริหารทรัพยากร
องค์กรด้วย ERP สาหรับนักบัญชีรุ่นใหม่”
3. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์ 19-20 กันยายน 2554
ทางการบัญชีและการเงินเพื่อเศรษฐกิจยุค
ใหม่”
1. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
29-30 สิงหาคม 2554
องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา
จ.ระยอง
2. โครงการศึกษาดูงานปัญหาและอุปสรรคใน
9 สิงหาคม 2554
การบริหารจัดการ
3. โครงการศึกษาดูงานโครงการหลวงหุบ
26-28 พฤศจิกายน
กะพง อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
2554
4. โครงการศึกษาดูงานปัญหาและอุปสรรคใน
19 สิงหาคม 2554
การบริหารการจัดการ

สถานที่
ณ ถ้าผาทาร์ซานริเวอร์แคว รีสอร์ท 224 ม. 2 ต.
สาโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สมฤดี รีสอร์ท 324 ม.1 ต.สาลิกา อ.เมือง
จ.นครนายก
สวนผึ้ง คันทรี โฮม รีสอร์ท 412/2 ม.3
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง

อบต.ท่าเรือพระแท่น และปลูกป่าเพื่ออาหารช้าง ณ
ศูนย์อนุรักษ์ช้าง จ.กาญจนาบุรี
โครงการหลวงหุบกะพง อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
อบต.ท่าตาหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และ เมือง
โบราณ จ.สมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.เบญจภัทร วัฒนกุล

อ.สมาพร ปัญญาวรายุทธ

อ.วัชวี ผมนะรา

อ.ไพจิตต์ วงษ์พาณิชอักษร

อ.มงคล อุลมาร
อ.วุทธิเมธ์ เกื้อกอบ
อ.ทิพวรรณ พฤฒากรณ์

คณะ

ศิลปศาสตร์

ชื่อโครงการ
5. โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานส่วน
ท้องถิ่น
6. โครงการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
7. โครงการศึกษาดูงาน รัฐสภา (นักศึกษา ป.
โท)
8. โครงการศึกษาดูงาน รัฐสภา (นักศึกษา ป.
ตรี)
1. โครงการ English on tour @ Pattaya Beach
2. โครงการ English Clinic Project in Training
Spoken Topics
3. โครงการดูงานศึกษารายวิชาหลักการ
มัคคุเทศน์และตามข้อบังคับของกรมการ
ท่องเที่ยว
4. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

26-28 มิถุนายน 2554 เทศบาลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ.เบญจภัทร วัฒนกุล

15 มีนาคม 2554
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
15 พฤษภาคม 2555
14-16 กันยายน 2554 รัฐสภา

อ.เบส ชวลิตปรีชา

20-22 ตุลาคม 2554

รัฐสภา

6 มกราคม 2555

บ้านพักคนชราบ้านบางแค

5-7 มีนาคม 2554

อาคารศิลปศาสตร์ ห้อง 8304 ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์

7-8 กันยายน 2554

28-30 เมษายน 2554

อาคารศิลปศาสตร์ ห้อง 8204 ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

อ.ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล
อ.พัชรินทร์ เอี่ยมสอาด
อ.กานต์สิรี เผ่านาค
ธรรมรัตน์
อ.กานต์สิรี เผ่านาค
ธรรมรัตน์
อ.สุธาสินี วิยาภรณ์

อ.นภสินี นิลพันธ์

คณะ
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ชื่อโครงการ
1. โครงการรักสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 1
2. โครงการอบรม Network Security
3. โครงการอบรม VM Ware (Virtual
Machine)
1. โครงการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
2. โครงการดูงานนอกสถานที่ ณ งาน BOI
FAIR เมืองทองธานี
3. โครงการนิทรรศการนวัตกรรมการจัด
การพลังงาน
4. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ
อาคารอนุรักษ์พลังงานทดแทน
5. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
พลังงานแสงอาทิตย์และสภาพภูมิอากาศใน
อนาคต

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

สถานที่

13 กันยายน 2554

หอประชุมชวลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

18 ธันวาคม 2554

ห้อง 2606 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

14-15 มกราคม 2555

23-24 กันยายน 2554 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ต.สองสลึง อ.แกลง จ.
ระยอง
18 มกราคม 2555 อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
26 กุมภาพันธ์ 2555
28 กันยายน 2554
26 กุมภาพันธ์ 2555

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อาคารอนุรักษ์พลังงานฯเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ
อ.มนตรี ประดิษฐ์ผล
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
รศ.ดร.สุรชัย ชาครียรัตน์
อ.ชมภูนุช เหรียญปรีชา
อ.ชมภูนุช เหรียญปรีชา
อ.ชมภูนุช เหรียญปรีชา
อ.ชมภูนุช เหรียญปรีชา

คณะ
พยาบาล

นิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อโครงการ

ระยะเวลาที่ดาเนินการ

สถานที่

1. โครงการศึกษาดูงาน&กิจกรรมจิตอาสา
16 พฤษภาคม 2555 สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม
และนันทนาการ ณ สถานสงเคราะห์คนชรา
นครปฐม
1. โครงการกิจกรรมกีฬาสีภายใน BTU
พฤศจิกายน – ธันวาคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2555
2. โครงการแห่เทียนพรรษา
6 กรกฎาคม 2554 วัดศาลาแดง
3. โครงการการสาธิตการพิจารณาคดีความศาลจาลอง
1. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ
ประเทศเกาหลี

16 กุมภาพันธ์ 2555

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

24-28 ตุลาคม 2554

ประเทศเกาหลี

2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศและศึกษาดูงาน ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

22 กันยายน 2554 –
10 พฤศจิกายน 2554

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้น
ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
นักศึกษานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นักศึกษานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นักศึกษานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

