
ตัวบงชี้ที่ 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 
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 

การ
ดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

  

2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

  

3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคม 

  

4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การใหบริการทางวิชาการ 

  

5 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

  

 
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 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
ดังน้ี  

 1.มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการสํารวจความตองการของชุมชน ความตองการภาครัฐ เอกชน 
หรือ หนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบันและสอดคลองกับการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  



 การสํารวจนั้นไดมีการดําเนินการ 2 ลักษณะดวยกันคือ 1) มีการสํารวจในระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยไดใหนโยบายทุกคณะวิชาใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบโดยเริ่ม
จากชุมชนกองขยะสาย 3 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ใหเปนชุมชนตนแบบที่ดี 
และมีการดําเนินการในระยะเวลา 5 ป โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 – 2559 การสํารวจในป
การศึกษา 2555 น้ัน ทุกคณะวิชาไดมีสวนรวมในการสํารวจความตองการตองการของชุมชน โดยเขาไป
รวมพูดคุยและปรึกษาหารือ เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาตอไป [มธร.5.2-1(1)]2) ดําเนินการ
สํารวจโดยคณะวิชาตาง ๆ ซ่ึงลักษณะการสํารวจมีดังตอไปน้ี 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะบัญชี ไดใชแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความตองการในการ
รับบริการวิชาการ [มธร.5.2-1(2 – 3)] 
 คณะบริหารไดจัดทําหนังสือแตงตั้งเจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ตองการรับ
บริการวิชาการ [มธร.5.2-1(4)] 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดทําการสํารวจความตองการในการฝกอบรมจากนักศึกษา
ภาคสมทบและภาคพิเศษที่มีงานทําอยูแลว [มธร.5.2-1(5)] และสํารวจความตองการในการรับการ
บริการวิชาการจากสถานศึกษาอีกชองทางหนึ่งดวย [มธร.5.2-1(6)]  
 ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู จังหวัดลําพูน   ไดทําการ
เขาไปพูดคุยกับผูนําชุมชน สอบถามถึงปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนกับผูนําชุมชน เพ่ือนํามาเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนการดําเนินงานเปนตน 
 

2. มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดใหมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ โดยการจัดโครงการบริการ
วิชาการตามความตองการของชุมชน ดังมีรายละเอียดตาง ๆ ดังน้ี 

ในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดมีความรวมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูและ
สถานีตํารวจนครบาลหนองคางพลู[มธร.5.2-2(1)] เพ่ือรวมมือในการพัฒนาชุมชนกองขยะสาย 3 ใหเปน
ชุมชนตนแบบที่ดีของสังคมตอไป และในระดับคณะวิชาตาง ๆ ก็ไดมีความรวมมือดังตอไปน้ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีการรวมมือกันภายในคณะฯ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได
รวมมือกับสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมในการจัดโครงการ การใชโปรแกรมอารีนาเพื่อพัฒนา
งานอุตสาหกรรมรุนที่ 4 [มธร.5.2-2(2)]  

คณะบริหารธุรกิจ มีสวนเขารวมเปน คณะกรรมการตัดสินการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [มธร.5.2-
2(3)] 

คณะบัญชีมีการจัดทําการลงนามความรวมมือดานการใหบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ โดยการจัดโครงการ
บริการวิชาการตามความตองการของชุมชน และมีการดําเนินงานรวมกันในการจัดโครงการอบรม 
“ความรูตอเน่ืองทางการบัญชีและภาษีอากร” [มธร.5.2-2(4)] 



บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดใหมีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู และเสริมสราง
ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุมเครือขายเบ็ญจมิตรวิชาการ และมีรวมในการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ ThaiSim และนําเสนอผลงานวิจัย [มธร.5.2-2(5)] 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู จังหวัดลําพูน   มีการสราง
ความรวมมือดานบริการทางวิชาการ โดยมีการลงนามการรวมมือ กับหนวยงานตางๆ  1) บริษัทสยาม
แม็คโคร โดยมีการจัดโครงการรวมกันคือโครงการพัฒนารานคาปลีก [มธร.5.2-2(6)] 2)เครือขายของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดลําพูน[มธร.5.2-2(7)] เพ่ือเปนการพัฒนาตอยอดโครงการอบรมการใช
งานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนใหมีความตอเน่ือง  3)สมาคม
สถาบันวิจัยหริภุญชัย [มธร.5.2-2(8)] 4)ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําพูน[มธร.5.2-2(9)]  5)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน [มธร.5.2-2(10)]  6) วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ เพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งทางดานวิชาการ แกชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ [มธร.5.2-2(11)] 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ จัดใหมีความ
รวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ คือ 
การรวมทําวิจัยใหกับการทาเรือแหงประเทศไทย เร่ือง การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชโซเชียล
เน็ตเวิรกของพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย เขตคลองเตย โดยมีบันทึกความรวมมือในการ
ดําเนินการวิจัยระหวาง ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 
และการทาเรือแหงประเทศไทย [มธร.5.2-2(12)] และมีการทําความรวมมือกับเทศบาลเมืองปูเจาสมิง
พราย จังหวัดสมุทรปราการ ในการสงพนักงานมารับการอบรมโครงการการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ
สื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรก [มธร.5.2-2(13)] และไดลงนามความรวมมือกับหนวยงานกรมสรรพากรซึ่ง
เปนหนวยงานที่ดําเนินงานในดานการจัดเก็บภาษี เพ่ือประสานงานในการสรางความเขมแข็งดานการ
บริการวิชาการตางๆ [มธร.5.2-2(14)] โดยรวมกันจัดโครงการอบรม “การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี
อากรในป 2555” ใหกับผูสนใจทั่วไป [มธร.5.2-2(15)] 
 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมคณะวิชาตางๆ 
ไดดําเนินการในลักษณะดังตอไปน้ี 

คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะบัญชีไดประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคมในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงหลักการการประเมินน้ันจะยึดกรอบของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 
ผูใหบริการผูรับบริการ มหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานไวในรายงานการ
ประชุม ไวเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานตอไป [มธร.5.2-3(1-2)] 

คณะบริหารธุรกิจ จัดใหมีการประเมินประโยชนของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม และมี
การประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้ ผลสรุปโครงการบริการวิชาการสูสังคม เร่ือง โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบธุรกิจ [มธร.5.2-3(3)]โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ โลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม 
[มธร.5.2-3(4)] 



คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดใหมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการ
ทางวิชาการตอสังคมใน 3 ดาน และนําเสนอในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ [มธร.
5.2-3(5)] 

1) ดานของผูรับบริการวิชาการ โดยประเมินประเมินประโยชนหรือผลกระทบที่เกิดจากการนํา
ความรูไปใช 

2) ดานการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยประเมินประโยชนหรือผลกระทบ
ที่เกิดกับอาจารยผูสอน นักศึกษา และผูใหบริการวิชาการ 

3) ดานการบูรณการบริการวิชาการกับการวิจัย โดยประเมินประโยชนหรือผลกระทบที่เกิดกับ
อาจารยที่ดําเนินการวิจัย และผูใหบริการวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดใหมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคม โดยจัดใหมีการประเมินผลการนําความรูไปใชประโยชนของกลุมเปาหมายในกิจกรรมเขารวม
กิจกรรมการประชุมระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 3 และกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ThaiSim [มธร.5.2-3(6)] 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู จังหวัดลําพูน   มีสรุปผลการ
ดําเนินโครงการดานบริการวิชาการทุกโครงการ และมีการแยกประโยชนและผลกระทบหรือสิ่งที่ควร
ปรับปรุงจากการดําเนินงานโครงการ เพ่ือสามารถนําไปปรับปรุงการจัดโครงการ การใหบริการวิชาการ
ตอไป [มธร.5.2-3(7)] 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ไดมีการประเมิน
ประโยชนหรือผลกระทบของการบริการทางวิชาการตอสังคม เชน การติดตามถึงการนําความรูที่ไดรับ
จากการเขารวมการอบรมโครงการการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรกไปใชใน
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ [มธร.5.2-3(8)] 
 

4. หลังจากมีการดําเนินการประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบจากการใหบริการวิชาการแลว
มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะวิชาตาง ๆ ไดมีการสรุปผลการดําเนินงานและไดกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการดําเนินงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมตามบริบทของแตละคณะวิชาซึ่ง
จะปรากฏในรายงานการประชุมของคณะวิชาตาง ๆ [มธร.5.2-4(1)] 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2556[มธร.5.2-4(2)] ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการ 
ไดประชุมเพ่ือวางกําหนดแนวทางในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 ดังน้ี  

1) พัฒนาดานเอกสารเกี่ยวกับการเสนอโครงการใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย [มธร.
5.2-4(3)] พัฒนาระเบียบการเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการ ปการศึกษา 2556 [มธร.5.2-4(4)]2) พัฒนา
เอกสารเกี่ยวกับการจัดทําแบบสอบถามความตองการในการรับบริการวิชาการใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย [มธร.5.2-4(5)]3) พัฒนาเว็บไซตในการบริการวิชาการเพื่อเปนแหลงเผยแพรขอมูลดาน
ตาง ๆ ใหกับสาธารณะชนอีกทางหนึ่งดวย [มธร.5.2-4(6)]3) กําหนดแนวคิดในการดําเนินการสํารวจ



ความตองการในการรับบริการวิชาการของชุมชนภายนอกรอบรั้วมหาวิทยาลัยซ่ึงแนวคิดดังกลาวได
กําหนดไวในรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 [มธร.5.2-4(7)] 
 

 5. มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะวิชาตาง ๆ ไดมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน โดยไดทําการเผยแพร
ผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต โซเชียลเน็ตเวิรก(Facebook) เปนตน ผลการดําเนินการมีดังตอไปน้ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดนําความรูและประสบการณจากโครงการอบรมการใชโปรแกรม 
SolidWorks ในงานออกแบบวิศวกรรม มาเผยแพรในเว็บไซตของคณะกรรมการจัดการความรู (KM) 
โดยใชชื่อบทความ การประยุกตใชโปรแกรม SolidWorks สําหรับงานออกแบบทางดานวิศวกรรม [มธร.
5.2-5(1)] นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 3 ชื่อ
บทความ การออกแบบระบบแสงสวางบริเวณ Cafeteria มหาวิทยาลัยธนบุรี ดวยโซลาเซลและบทความ
เรื่อง ชุดชารตโทรศัพทพลังงานแสงอาทิตย [มธร.5.2-5(2)] 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ถายทอดความรูที่ไดสูบุคลากรภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบันผานการเผยแพรผานเว็บไซตของสาขาและคณะวิชา [มธร.5.2-5(3)] 

คณะบัญชี มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน โดยไดทําการเผยแพรผานเว็บไซต (Facebook) [มธร.5.2-
5(4)] 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดใหมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ
และถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน เชน การเผยแพรความรูในเรื่อง
การใช Joomlaเพ่ือทํา CMS หรือ การเผยแพรความรูเร่ือง Animation และหลักการออกแบบ 
Animation ที่ดี ผานทาง Facebook ของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [มธร.5.2-
5(5)] 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู จังหวัดลําพูน   มีการเผยแพร
ความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ แกบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน ผานทาง
เว็บไซตของทางศูนย และผานทาง Facebook รวมถึงเผยแพรผานรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยธนบุรีเพ่ือ
ชุมชน” [มธร.5.2-5(6)] 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ คณะผูจัดทํา
โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรก ไดจัดทําแผนพับสรุปความรูเร่ือง
การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการสื่อสารผานโซเชียลเน็ตเวิรกแจกใหบุคลากรภายในศูนยฯ และดําเนินการ
เผยแพรความรูที่เกิดจากการบริการวิชาการ ในโครงการอบรม “การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรใน
ป 2555” เพ่ือถายทอดความรูใหบุคลากรไดนําไปใชประโยชน และเผยแพรผานเว็บไซตและผานทาง
Facebookของทางศูนยฯ [มธร.5.2-5(7)] 

 
 



รายการหลักฐานอางอิง  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มธร.5.2-1 (1) เอกสารการสํารวจและพูดคุยกับชุมชนกองขยะสาย 3 
 (2) ผลสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ (คณะวิศวกรรมศาสตร) 
 (3) ผลสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ (คณะบัญชี) 

 (4) หนังสือแตงต้ังเจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ตองการรับบริการ
วิชาการ (คณะบริหารธุรกิจ) 

 (5) ผลสํารวจความตองการรับบริการวิชาการของนักศึกษาภาคสมทบและภาคพิเศษ 
(คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

 (6) ผลสํารวจความตองการรับบริการวิชาการของสถานศึกษา (คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) 

มธร.5.2-2 (1) บันทึกความรวมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยหีมูบานครูและสถานีตํารวจนครบาล
หนองคางพล ู

 (2) เอกสารโครงการที่มีผูรับผิดชอบโครงการรวมกันระหวางสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และสาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

 (3) คณะกรรมการตัดสินการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนแหงชาติ ประจําป
การศึกษา 2556 

 (4) บันทึกความรวมมือระหวางคณะบัญชีและหนวยงานเอกชนหรอืหนวยงานวิชาชีพ 

 (5) บันทึกความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู และเสริมสรางความ
เขมแข็งของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุมเครอืขายเบ็ญจมิตรวิชาการ  

 (6) บันทึกความรวมมือกับบริษัทสยามแม็คโคร 
 (7) บันทึกความรวมมือกับเครือขายของกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดลําพูน 
 (8) บันทึกความรวมมือกับสมาคมสถาบันวิจัยหริภุญชัย 
 (9) บันทึกความรวมมือกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําพูน 

 (10) บันทึกความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ
ลําพูน 

 (11) บันทึกความรวมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยพีายัพและบริหารธุรกิจ 

 (12) บันทึกความรวมมือในการดําเนินการวิจัยระหวาง ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรวัีฒนาบริหารธุรกิจ และการทาเรือแหงประเทศไทย 

 (13) บันทึกความรวมมือกับความรวมมือกับเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จังหวัด
สมุทรปราการ 

 (14) บันทึกความรวมมือกับหนวยงานกรมสรรพากร 

 (15) โครงการอบรม “การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรในป 2555” ใหกับผูสนใจ
ทั่วไป 

มธร.5.2-3 (1) ผลการประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการใหบรกิารทางวิชาการ (คณะ
วิศวกรรมศาสตร) 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 (2) ผลการประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการใหบรกิารทางวิชาการ (คณะ
บัญชี) 

 (3) ผลสรุปโครงการบริการวิชาการสูสังคม เรือ่ง โครงการพัฒนาศักยภาพของผู
ประกอบธุรกิจ 

 (4) ผลสรุปโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ โลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม 

 
(5) ผลการประเมินประโยชนหรอืผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมใน 3 

ดาน และนําเสนอในรายงานการประชุมคณะกรรมการบรกิารวิชาการ (คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี 

 (6) ผลการประเมินประโยชนหรอืผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

 (7) ผลการประเมินประโยชนหรอืผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
(ศูนย ลําพูน) 

 (8) ผลการประเมินประโยชนหรอืผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
(ศูนย ศรีวัฒนา) 

มธร.5.2-4 
(1) รายงานการประชุมและแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานดานบริการวิชาการของ

แตละคณะวิชา 

 
(2) คณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 

2556 
 (3) เอกสารเกี่ยวกับการเสนอโครงการใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
 (4) พัฒนาระเบียบการเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการปการศึกษา 2556 

 (5) แบบสอบถามความตองการในการรับบริการวิชาการรูปแบบเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย 

 (6) รางเว็บไซตในการบริการวิชาการปการศึกษา 2556 
 (7) รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 

มธร.5.2-5 (1) เอกสารเผยแพรการประยุกตใชโปรแกรม SolidWorks สําหรับงานออกแบบ
ทางดานวิศวกรรม ในเว็บไซตของคณะกรรมการจัดการความรู (KM) 

 
(2) เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ

ครั้งที่ 3 ชือ่บทความ การออกแบบระบบแสงสวางบริเวณ Cafeteria มหาวิทยาลัย
ธนบุรี ดวยโซลาเซลและบทความเรื่อง ชุดชารตโทรศัพทพลังงานแสงอาทิตย 

 (3) เอกสารถายทอดความรูที่ไดสูบุคลากรภายในสถาบันและภายนอกสถาบันผานการ
เผยแพรผานเวบ็ไซตของสาขาและคณะวิชา (คณะบริหารธุรกิจ) 

 

(4) การพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน โดยไดทําการเผยแพรผานเว็บไซต 
(Facebook) (คณะบัญชี) 
 



หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

 
(5) การเผยแพรความรูในเรื่องการใช Joomla เพื่อทํา CMS หรือ การเผยแพรความรู

เรื่อง Animation และหลักการออกแบบ Animation ที่ดี ผานทาง Facebook ของ
สโมสรนักศึกษา (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

 

(6) การเผยแพรความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ แกบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชน ผานทางเว็บไซตของทางศูนย และผานทาง Facebook 
รวมถึงเผยแพรผานรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยธนบุรีเพื่อชุมชน”(ศูนยการศึกษาฯ
จังหวัดลําพูน) 

 (7) แผนพับสรุปความรูเรื่องการใชคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารผานโซเชียลเนต็เวิร
กแจกใหบุคลากรภายในศูนยฯ(ศูนยการศึกษาฯ ศรีวัฒนา) 

 
 
จุดแข็ง 
 

1.มีการสํารวจความตองการการรับบริการวิชาการที่มีความหลากหลาย 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

1.ควรมีการสํารวจความตองการการรับบริการวิชาการผานเว็บไซตที่จะจัดทําขึ้นมาใหมเพ่ือใหมี
ชองทางในการับขอมูลเพ่ิมขึ้น 

 
จุดออน : 

1.ยังไมมีการสํารวจชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทุกพื้นที่  
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1.ควรสํารวจชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทุกพื้นที่ เพ่ือใหมีการบริการทางวิชาการอยางครบถวนและ
ตรงตามความตองการอยางแทจริงของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 


