
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

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 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

  

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน   
3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย   
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
  

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน: 5 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน: 5 คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 4 ขอ     ผลการดําเนินงาน:  บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 5 ขอ    เกณฑการประเมิน: 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรีมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
ดังน้ี   
 1. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทํานโยบายดานการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมไวอยาง
ชัดเจน โดยจัดทําระเบียบและคูมือสําหรับการทําโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม [มธร.5.1-
1(1)] เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน อีกทั้งยังไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม [มธร.5.1-1(2)] กอนมีการดําเนินการมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปดานการบริการวิชาการแกสังคม [มธร.5.1-1 (3)] ที่สอดคลองกับการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ [มธร.5.1-1(4)] 

2. มหาวิทยาลัยฯ จัดใหมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
โดยมีรายรายละเอียดแยกตามคณะวิชาดังตอไปน้ี 



คณะ โครงการ บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา 

วิศวกรรมศาสตร 1.โครงการอบรมเชิงวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา  
-กิจกรรมออกแบบระบบแสง
สวางบริเวณ ชุมชมกองขยะ
สายสาม[มธร.5.1-2(1)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 123902 ระบบพลังงาน
ทดแทน [มธร.5.1-2(2)] 

-กิจกรรมการใหความรูโดยใช
โปรแกรม PLC [มธร.5.1-2(3)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 12 3604 ระบบการควบคุม
แบบลําดับที่โปรแกรมได [มธร.5.1-2(4)] 

2.โครงการอบรมใหความรูทางดานอุตสาหกรรม 
- โครงการอบรม การใช
โปรแกรมอารีนาเพ่ือพัฒนา
งานอุ ตสาหกรรม  รุ นที่  4 
[มธร.5.1-2(5)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 135602 การจําลอง
สถานการณ[มธร.5.1-2(6)] 

- โครงการอบรมการใช
โปรแกรม SolidWorks ในงาน
ออกแบบวิศวกรรม[มธร.5.1-
2(7)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 191002 เขียนแบบวิศวกรรม
[มธร.5.1-2(8)] 

บริหารธุรกิจ 3.โครงการบริการวิชาการ
รวมมือกันระหวางอาจารยและ
นักศึกษาเพื่อใหเกิดผลกระทบ
ตอชุมชน 
 
- จัดกิจกรรม “พ่ีสอนนอง
ประกอบคอมพิวเตอร” ใหกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู
[มธร.5.1-2(9)] 

นักศึกษาไดเขารวมเปนผูชวยวิทยากรในการจัดกิจกรรม[มธร.
5.1-2(10)] 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการธุรกิจ[มธร.5.1-
2(11)] 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา 24 4212 สัมมนาทางการ
จัดการ ประชุมรวมกันเพ่ือดําเนินโครงการ [มธร.8-0 (12)] 

5.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
ดานกลยุทธการตลาด [มธร.8-
0 (13)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 22 4212 สัมมนาทางการ
ตลาด [มธร.8-0 (14)] 

6. โครงการนําความรูและ
ประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการ
เรียนการสอน[มธร.5.1-2(15)] 
 
 

บรรยายในชั้นเรียนของอาจารยผูสอนในรายวิชาสัมมนาทางการ
จัดการ และวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง [มธร.8-0 (16)] 



คณะ โครงการ บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา 

 7.โครงการบริการวิชาการใหความรูสูอาเซียน 
- โครงการยกระดับ
ผูประกอบการธุรกิจ
หนองบัวลําภูรองรับตลาด
การคา AEC[มธร.5.1-2(17)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 244213 การบริหารการ
เปล่ียนแปลง [มธร.5.1-2(18)] 

8.โครงการ New 
Entrepreneur [มธร.5.1-
2(19)] 

บรรยายใหนักศึกษาและผูที่สนใจไดเขารับฟงการใหความรูใน
เรื่องของผูประกอบการ [มธร.5.1-2(20)] 

9.โครงการดําเนินชีวิตภายใต
ยุค Social Network [มธร.5.1-
2(21)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 008003 พ้ืนฐาน
คอมพิวเตอรฯ [มธร.5.1-2(22)] 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสรางเว็บไซตโดยใช Joomla” 
[มธร.5.1-2(23)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 31 3216 การเขียนโปรแกรม
เว็บ ในหัวขอการประยุกตใช HTML5 กับ Joomla [มธร.5.1-
2(24)] 

 11.โครงการอบรมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาโดยใช ส่ือ
การสอน Animation (Putting 
Vocab Game) [มธร.5.1-
2(25)] 

ไดนํา Animation ดังกลาวมาเปนกรณีศึกษาใหนักศึกษา
วิเคราะหในหัวขอ Animation และหลักการออกแบบ Animation 
ที่ดี ในรายวิชา 31 4323 ระบบส่ือประสม [มธร.5.1-2(26)] 

 12. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการฝาก-ถอน
ชุมชนกองขยะหนองแขม 
[มธร.8-0 (27)] 

ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการแลกขยะ
กับเงินออมโดยใหนักศึกษาเขารวม ศึกษา วางแผน วิเคราะห
กระบวนการทํางาน และออกแบบระบบงานใหม ซึ่งจากขอมูล
ดังกลาวนักศึกษาไดนํามาใชในรายวิชา 31 4213 โครงงาน
สารสนเทศ 1 [มธร.8-0 (28)] 

บัญชี 13.โครงการอบรม “ความรู
ตอเนื่องทางการบัญชีและภาษี
อากร” [มธร.5.1-2(29)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 41 4318 การวางแผนภาษี
[มธร.5.1-2(30)]  

 14. โครงการคลินิกบัญชีและ
ภาษีอากร [มธร.5.1-2(31)] 

มีการนํากรณีศึกษาจากการใหคําปรึกษา  มาบรรยายให
นักศึกษาฟงในรายวิชา 41 4318 การวางแผนภาษีและรายวิชา 
41 4316 สัมมนาบัญชีการเงิน [มธร.5.1-2(32)] 

 
 
 
 



คณะ โครงการ บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัย 15. โครงการบรรยายพิเศษดานการบริหารเพ่ือรองรับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 - โครงการสัมมนาทางวิชาการ

“การเตรียมความพรอมและ
ก า ร พัฒน าศั ก ยภ าพค รู สู
ประชาคมอาเซียน” [มธร.5.1-
2(33)] 

1. รายวิชา สัมมนาทางการบริหาร [มธร.5.1-2(34)] 
2. รายวิชา สัมมนาปญหาและแนวโนมทางการศึกษา [มธร.5.1-
2(35)] นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาดังกลาวไดดําเนินการจัด
โครงการเอง 

สํานักวิทยบริการ 16. โครงการอบรมการใชฐาน 
ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
(Web OPEC) และการสืบคน
ฐานขอมูลวิทยานิพนธจาก
แหลงสารสนเทศตาง ๆ [มธร.
8-0 (36)] 

บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา 005001 สารนิเทศและ
การคนควา [มธร.8-0 (37)] 
 

 17.โครงการกิจกรรมสงเสริม
การอาน [มธร.8-0 (38)] 

บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา สารนิเทศและการ
คนควาและรายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาไทย [มธร.8-0 (39)] 

ศูนยการศึกษาฯ
จังหวัดลําพูน 

18. โครงการอบรมการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับ
บริหารจัดการสวัสดิการชุมชน
[มธร.5.1-2(40)]  

โดยมีนักศึกษาที่ ลงทะเบียนรายวิชา เทคโนโลยีฮารดแวรและ
ซอฟแวรระบบเปนผูชวยวิทยากรในการจัดฝกอบรมโปรแกรม 
[มธร.5.1-2(41)] 

19.  โครงการอบรมความรู 
“กาวทันมาตรฐานการบัญชี
สําหรับกิจการที่ไมมีสวนได
เสียสาธารณะ NPAEs.” [มธร.
5.1-2(42)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 41 4316 สัมมนาบัญชี
การเงิน [มธร.5.1-2(43)] 

20. โครงการจัดรายการวิทยุ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี เพ่ือชุมชน
[มธร.5.1-2(44)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 20 2106 รายวิชา กฎหมาย
ธุรกิจ [มธร.5.1-2(45)] 

ศูนยการศึกษา ฯ
ศรีวัฒนา 

21. โครงการ “การใช
คอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสาร
ผานโซเชียลเน็ตเวิรก” [มธร.
5.1-2(46)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 25 3206 การสื่อสารขอมูล
และเครือขายคอมพิวเตอร [มธร.5.1-2(47)] 
 

 22.  โครงการอบรม  “การ
เปล่ียนแปลงกฎหมายภาษี
อากรในป 2555” [มธร.5.1-
2(48)] 

บรรยายใหนักศึกษาฟงในรายวิชา 41 4318 การวางแผนภาษี 
[มธร.5.1-2(49)] 
 

 
 

 



3. มหาวิทยาลัยฯไดนําโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการรวมกับงานวิจัย โดยมีดําเนินการ
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

คณะ โครงการ บูรณาการกับงานวิจัย 

วิศวกรรมศาสตร 1.โครงการอบรมเชิงวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา  
 -กิจกรรมออกแบบระบบแสง

สวางบริเวณ ชุมชมกองขยะ
สายสาม[มธร.5.1-3(1)] 
 

นําไปสูการตอยอดเปนผลงานวิจัย เรื่อง การออกแบบระบบ
แสงสวางบริเวณ Cafeteria มหาวิทยาลัยธนบุรี ดวยโซลาเซล
และชุดชารตโทรศัพทพลังงานแสงอาทิตย [มธร.5.1-3(2)] 

บริหารธุรกิจ 2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการธุรกิจ[มธร.5.1-
3(3)] 

นํ า ไปสู ก า รต อยอด เป นผล งานวิ จั ย เ รื่ อ ง  “กา ร เ พ่ิ ม
ประ สิทธิภาพโลจิสติกส อุตสาหกรรมภาคกลาง  กลุม
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส” [มธร.5.1-
3(4)] 

3.โครงการบริการวิชาการใหความรูสูอาเซียน 
- โครงการสัมมนาวิชาการ
เ รื่ อ ง  “ ก า ร ป รั บ ตั ว เ ข า สู
อาเซียน” [มธร.5.1-3(5)] 

นําไปสูการตอยอดเปนผลงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการ
พิจารณาเลือกสถานที่ทองเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน” [มธร.5.1-3(6)] 

4.โครงการความรวมมือกับ
ชุมชนหนองแขมในการดูแล
สารเสพติด [มธร.5.1-3(7)] 

นําไปสูการตอยอดเปนผลงานวิจัย “การศึกษาพฤติกรรม
บริโภคและการรับรูเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพฯ” [มธร.5.1-3(8)] 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

5.โครงการอบรมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาโดยใช ส่ือ
การสอน Animation (Putting 
Vocab Game) [มธร.5.1-3(9)] 

โดยผูวิจัยไดพัฒนา Animation เพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ
ใหกับเด็กชั้นประถมศึกษา [มธร.5.1-3(10)] 

บัญชี 6.โครงการ “การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน” [มธร.5.1-3(11)] 

นําไปสูการตอยอดเปนผลงานวิจัยเรื่อง “ปญหาและอุปสรรค
การประยุกตใชบัญชีครัวเรือนของชาวชุมชน  กองขยะพุทธ
มณฑลสาย 3”  [มธร.5.1-3(12)] 

บัณฑิตวิทยาลัย 7. โครงการบรรยายพิเศษดานการบริหารเพ่ือรองรับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 - โครงการสัมมนาทางวิชาการ 

“ทิศทางการลงทุนสําหรับนัก
ธุ ร กิ จ ไ ท ย ใ น เ วี ย ด น า ม สู
ประชาคมอาเซียน” [มธร.5.1-
3(13)] 

นําไปสูการตอยอดเปนผลงานวิจัยเรื่อง “ความพรอมในการ
เขาสูการเปนประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี”  [มธร.5.1-3(14)] 

สํานักวิทยบริการ 8.โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม ร ว ม มื อ
ระหวางหองสมุด [มธร .5.1-
3(15)] 

สามารถตอยอดเปนงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรูสารสนเทศ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี” [มธร.5.1-3(16)] 

 



คณะ โครงการ บูรณาการกับงานวิจัย 

ศูนยการศึกษาฯ
ลําพูน 

9.  โ ค ร งกา รอบรมกา ร ใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับ
บริหารจัดการสวัสดิการชุมชน 
[มธร.5.1-3(17)] 

นําไปสูการตอยอดเปนผลงานวิจัยเรื่อง “การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
จังหวัดลําพูน” [มธร.5.1-3(18)] 

ศูนยการศึกษาฯ 
ศรีวัฒนา 

10.  โ ค ร ง ก า ร  “ ก า ร ใ ช
คอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสาร
ผานโซเชียลเน็ตเวิรก” [มธร.
5.1-3(19)] 

นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน มาใชเปน
ทฤษฎี ในการตั้งขอคําถามเพื่อจัดทําแบบสอบถามในงานวิจัย 
เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใชโซเซียลเน็ตเวิรคของ
พนักงานการท า เ รื อแห งประ เทศไทย  เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร [มธร.5.1-3(20)] 

11.  โครงการอบรม  “การ
เปล่ียนแปลงกฎหมายภาษี
อากรในป 2555” [มธร.5.1-
3(22)] 

นําความรูที่ไดเปนสวนหนึ่งในการสรางแบบสอบถามเพื่อ
จัดทําแบบสอบถามในงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกปฏิบัติงานสายอาชีพตรวจสอบภายในของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี” [มธร.5.1-3(21)] 

 
 4. มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ตามบริบทของแตละคณะวิชา โดยแตละคณะวิชาได
มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการของโครงการตางๆ ปการศึกษาละ 2 ครั้ง เม่ือสิ้นปการศึกษา 
คณะวิชาตางๆ ไดมีการดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซ่ึงลักษณะการดําเนินงานมีดังตอไปน้ี 

คณะวิศวกรรมศาสตรมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยและจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยในปการศึกษาตอไป[มธร.5.1-4(1)] 

คณะบริหารธุรกิจมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  โดยไดสรุปตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป 
[มธร.5.1-4(2)] 

คณะบัญชีมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยและจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินการ นําสรุปผลการดําเนินการมา
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยในปการศึกษา
ตอไป [มธร.5.1-4(3)] 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดใหประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย โดยนําผลประเมินที่ไดจากโครงการบริการวิชาการ เขาสูการ
คณะกรรมการวิชาการของคณะ [มธร.5.1-4(4)] 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู จังหวัดลําพูน   ไดมีการ
เก็บแบบสอบถามเปนเอกสารการประเมินความพึงพอใจ   การอบรมการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร



สําหรับบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนทุกครั้ง และนําผลการประเมินที่ไดตามตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
อบรมมาเปนขอมูลในการพัฒนาตอยอดโปรแกรมตอไป [มธร.5.1-4(5)] 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ไดมีนโยบายใน
การประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ โดยใชแบบสอบถามเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดทําการประเมิน
และสรุปผลในการประชุมของคณะกรรมการบริการวิชาการ[มธร.5.1-4(6)] 

5. มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะวิชาตาง ๆ ไดดําเนินการประชุมสรุปผลการดําเนินงานและได
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานและการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยในปการศึกษาตอไป ตามบริบทของแตละคณะวิชา [มธร.5.1-5(1-6)] 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2556[มธร.5.1-5(7)] ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ได
ประชุมเพ่ือวางกําหนดแนวทางในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 ดังน้ี  

พัฒนาดานเอกสารเกี่ยวกับการเสนอโครงการใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
[มธร.5.1-5(8)] พัฒนาระเบียบการเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการ [มธร.5.1-5(9)] พัฒนาเอกสารเกี่ยวกับ
การจัดทําแบบสอบถามความตองการในการรับบริการวิชาการใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
[มธร.5.1-5(10)] พัฒนาเว็บไซตในการบริการวิชาการเพื่อเปนแหลงเผยแพรขอมูลดานตาง ๆ ใหกับ
สาธารณะชนอีกทางหนึ่งดวย [มธร.5.1-5(11)] 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.5.1-1 (1) คูมือการใหบรกิารวิชาการแกสังคม 

 (2) คณะกรรมการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 (3) แผนปฏิบัติการประจําปดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 (4) แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยธนบุรี 

มธร.5.1-2 (1) โครงการออกแบบระบบแสงสวางบริเวณ ชุมชมกองขยะสายสาม 
 (2) รายละเอียดรายวิชา 123902 ระบบพลังงานทดแทน 
 (3) กิจกรรมการใหความรูโดยใชโปรแกรม PLC 
 (4) รายละเอียดรายวิชา 12 3604 ระบบการควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได 
 (5) โครงการอบรม การใชโปรแกรมอารีนาเพื่อพัฒนางานอุตสาหกรรม รุนที่ 4 
 (6) รายวิชา 135602 การจําลองสถานการณ 
 (7) โครงการอบรมการใชโปรแกรม SolidWorks ในงานออกแบบวิศวกรรม 
 (8) รายวิชา 191002 เขียนแบบวิศวกรรม 
 (9) จัดกิจกรรม “พีส่อนนองประกอบคอมพิวเตอร” ใหกับวิทยาลัยเทคโนโลยหีมูบานคร ู
 (10) นักศึกษาไดเขารวมเปนผูชวยวิทยากรในการจัดกิจกรรม 
 (11) โครงการ พัฒนาศักยภาพของผูประกอบธรุกิจ 
 (12) รายวิชา 24 4212 สัมมนาทางการจัดการ ประชุมรวมกันเพื่อดําเนินโครงการ 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 (13) โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานกลยุทธทางการตลาด 
 (14) รายวิชา 22 4212 สัมมนาทางการตลาด 

 (15) โครงการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการเรียนการ
สอน 

 (16) รายวิชาสัมมนาทางการจัดการ และวิชาการบริหารการเปลีย่นแปลง 
 (17) โครงการยกระดับผูประกอบการธุรกิจหนองบัวลําภูรองรับตลาดการคา AEC 
 (18) รายละเอียดรายวิชา 244213 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 (19) โครงการ New Entrepreneur 

 (20) บรรยายใหนักศึกษาและผูที่สนใจไดเขารับฟงการใหความรูในเรื่องของ
ผูประกอบการ 

 (21) โครงการดําเนนิชีวิตภายใตยุค Social Network 
 (22) รายละเอียดรายวิชา 008003 พื้นฐานคอมพวิเตอรฯ 
 (23) โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเว็บไซตโดยใช Joomla” 

 (24) รายวิชา 31 3216 การเขียนโปรแกรมเว็บ ในหัวขอการประยุกตใช HTML5 กับ 
Joomla 

 
(25) โครงการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช สื่อ

การสอน Animation (Putting Vocab Game) 

 
(26) นักศึกษาทําการวิเคราะหในหวัขอ Animation และหลักการออกแบบ Animation ที่

ดี ในรายวิชา 31 4323 ระบบสื่อประสม 
 (27) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการฝาก-ถอนชุมชนกองขยะหนองแขม 

 
(28) นักศึกษาเขารวม ศึกษา วางแผน วิเคราะหกระบวนการทํางาน และออกแบบ

ระบบงานใหม ซึ่งจากขอมูลดังกลาวนักศึกษาไดนํามาใชในรายวิชา 31 4213 
โครงงานสารสนเทศ 1 

 (29) โครงการอบรม “ความรูตอเนื่องทางการบัญชีและภาษีอากร” 
 (30) รายวิชา 41 4318 การวางแผนภาษี 
 (31) โครงการคลินกิบัญชีและภาษีอากร 
 (32) รายวิชา 41 4318 การวางแผนภาษีและรายวิชา 41 4316 สัมมนาบัญชีการเงิน 

 (33) โครงการสัมมนาทางวิชาการ“การเตรียมความพรอมและการพัฒนาศักยภาพครูสู
ประชาคมอาเซียน” 

 (34) รายวิชา สัมมนาทางการบริหาร 
 (35) รายวิชา สัมมนาปญหาและแนวโนมทางการศึกษา 

 (36) โครงการอบรมการใชฐาน ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPEC) และการ
สืบคนฐานขอมลูวิทยานิพนธจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ 

 (37) บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา สารนิเทศและการคนควา 
 (38) โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 (39) รายละเอียดรายวิชา สารนิเทศและการคนควาและรายวิชาทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย 

 (40) โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับบรหิารจัดการสวัสดิการชุมชน 

 (41) นักศึกษาที่ ลงทะเบียนรายวิชา เทคโนโลยีฮารดแวรและซอฟแวรระบบเปนผูชวย
วิทยากรในการจัดฝกอบรมโปรแกรม 

 (42) โครงการอบรมความรู “กาวทันมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะ NPAEs.” 

 (43) รายละเอียดรายวิชา 41 4316 สัมมนาบัญชีการเงิน 
 (44) โครงการจัดรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อชุมชน 
 (45) รายวิชา 20 2106 รายวิชา กฎหมายธุรกิจ 
 (46) โครงการ “การใชคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรก” 
 (47) รายวิชา 25 3206 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
 (48) โครงการอบรม “การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรในป 2555” 
 (49) รายวิชา 41 4318 การวางแผนภาษี 
มธร.5.1-3 (1)  กิจกรรมออกแบบระบบแสงสวางบริเวณ ชุมชมกองขยะสายสาม 

 
(2)  ผลงานวิจัย เรือ่ง การออกแบบระบบแสงสวางบริเวณ Cafeteria มหาวิทยาลัย

ธนบุรี ดวยโซลาเซลและชุดชารตโทรศัพทพลังงานแสงอาทิตย 
 (3)  โครงการ พัฒนาศักยภาพของผูประกอบธรุกิจ 

 (4)  ผลงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกสอุตสาหกรรมภาคกลาง กลุม
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส” 

 (5)  โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การปรับตัวเขาสูอาเซียน” 
 (6)  ผลงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาเลือกสถานที่ทองเที่ยวของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน” 
 (7)  โครงการความรวมมือกับชุมชนหนองแขมในการดูแลสารเสพติด 

 (8)  ผลงานวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมบรโิภคและการรับรูเครือ่งดื่มแอลกอฮอลของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ” 

 (9)  โครงการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช สื่อ
การสอน Animation (Putting Vocab Game) 

 (10)  โดยผูวิจัยไดพัฒนา Animation เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหกับเด็กชั้น
ประถมศึกษา 

 (11)  โครงการ “การจัดทําบัญชีครวัเรือน” 

 (12)  ผลงานวิจัยเรื่อง “ปญหาและอปุสรรคการประยุกตใชบัญชีครัวเรือนของชาวชุมชน
กองขยะพุทธมณฑลสาย 3” 

 (13)  โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางการลงทุนสําหรับนักธุรกิจไทยในเวียดนามสู
ประชาคมอาเซียน” 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 (14)  ผลงานวิจัยเรื่อง “ความพรอมในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี” 

 (15)  โครงการความรวมมือระหวางหองสมุด 
 (16)  งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรูสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี” 
 (17)  โครงการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับบรหิารจัดการสวัสดิการชุมชน 

 (18)  ผลงานวิจัยเรื่อง “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนจังหวัดลําพูน” 

 (19)  โครงการ “การใชคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรก” 

 (20)  แบบสอบถามในงานวิจัย เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใชโซเซียลเน็ตเวิรคของ
พนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 (21)  โครงการอบรม “การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรในป 2555” 

 
(22)  แบบสอบถามในงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกปฏิบัติงานสาย

อาชีพตรวจสอบภายในของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี” 

มธร.5.1-4 (1)  ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย (คณะวิศวกรรมศาสตร) 

 (2)  ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย (คณะบริหารธุรกิจ) 

 (3)  ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย (คณะบัญชี) 

 (4)  ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

 (5)  ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย (ศูนยการศึกษานอกที่ต้ังจังหวัดลําพูน) 

 
(6)  ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย (ศูนยการศึกษานอกที่ต้ังโรงเรยีนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยนีานาชาติ) 

มธร.5.1-5 (1)  รายงานการประชุม (คณะวิศวกรรมศาสตร) 
 (2)  ผลการประเมินและแนวทางปรับปรุงการบูรณาการ (คณะบริหารธุรกิจ) 
 (3)  รายงานการประชุมและแนวทางการปรับปรุงการบูรณาการ (คณะบัญชี)  
 (4)  รายงานการประชุม (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

 
(5)  รายงานการประชุมบันทึกขอความเรื่อง นําสงขอเสนอแนะในการจัดโครงการดาน

บริการวิชาการ (ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยหีมูบานครู
จังหวัดลําพูน) 

 (6)  ผลการประเมินและแนวทางปรับปรุงการบูรณาการ (ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรวัีฒนาบริหารธุรกิจ) 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
 (7)  คณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการ ปการศึกษา 2556 
 (8)  รูปแบบเอกสารเสนอโครงการบริการวิชาการปการศึกษา 2556 
 (9)  ระเบียบเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการปการศึกษา 2556 (ฉบับราง) 
 (10)  แบบสอบถามความตองการในการรับบริการวิชาการปการศึกษา 2556 (ฉบับราง) 
 (11)  ตัวอยางโครงสรางของเว็บไซตดานการบริการวิชาการปการศึกษา 2556 

 
จุดแข็ง: 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนการดําเนินงานของการบริการวิชาการ 
2. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และคณะกรรมการดําเนินงานบริการ

วิชาการแกสังคม 
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 

1. ควรใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนการดําเนินงานของการบริการวิชาการ 
2. พัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูที่ไดจากการบริการวิชาการใหมากยิ่งขึ้น 

 
จุดออน: 

1. ขาดหนวยงานหรือศูนยบริการวิชาการที่เปนรูปธรรม เพ่ือใหชุมชนทองถิ่น หรือหนวยงาน
ภายนอกสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก 

2. กลไกการเผยแพรความรูที่ไดจากการบริการวิชาการสูบุคลากรภายในหนวยงานและเผยแพร
สูสาธารณชนยังไมชัดเจน 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการอยางเปนรูปธรรม 
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการถายทอดสูบุคลากรภายในและ

เผยแพรสูสาธารณชน 
 

 

 

 

 

 

 


