
การติดตามความส าเร็จของการบูรณาการการสอนและการวิจัย 

โครงการ ผลความส าเร็จ
ของโครงการ 

ระดับความส าเร็จ
ของการบูรณาการ

บริการวิชาการ 

ผลความส าเร็จ 
ของการบูรณาการการสอนและการวิจัย 

การบรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้โครงการ 

1.  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชา ชีพของผู้ท า
บัญชี หลักสูตรที่ 1 เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับสินทรัพย์ ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
(TFRSs for NPAEs) 

4.31 4.54 มีการต่อยอดความรู้ไปสู่การวิจัย 
เร่ือง  ประสิทธิผล เพื่อหาก าไรในการด าเนิน
ธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 
 
 

2.  โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ท าบัญชี 
หลักสูตรที่ 2 เจาะลึก มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ
หนี้สินและการรับรู้รายได้ ส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (TFRSs for NPAEs 

4.40 4.65 มีการต่อยอดความรู้ไปสู่การวิจัย 
เร่ือง การศึกษาความแม่นย าในการใช้
แบบจ าลอง z-score ของ Altman โดย
เปรียบเทียบระหว่าง 4 และ 5 อัตราส่วน 

 

3.  โครงการปรับปรุงร้านค้าเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2 
(ร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด) 

4.19 4.12 มีการต่อยอดความรู้ไปสู่การวิจัย 
เร่ือง เปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
บริการร้านค้าปลีกแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

4.  โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร ปีที่ 2 

4.25  มีการต่อยอดความรู้ไปสู่การวิจัย 
เรื่อง  การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ศึกษากรณ:ี ชุมชนเมือง
ดาราฉาย เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 

5.  โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อจัดการขนบริษัทมนตรี ทราน
สปอร์ต 1999 จ ากัด 

4.10 4.00 มีการต่อยอดความรู้ไปสู่การวิจัย 
เร่ือง  การพัฒนาระบบแผนทีภ่าษีอากร 

 

6.  การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ส าหรับพนักงาน Call 
Center  

4.06   

มีการต่อยอดไปสู่การเรียนการสอน 

 

7.  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียน   4.19   



8.  การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   4.20  มีการต่อยอดความรู้ไปสู่การวิจัย 
เร่ือง An Exploratory Research of 
Instructors’ Attitude toward ERP 
Education in Southeast Asia 

 

9.  โครงการบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ   
เทคโนโลยี 

3.90 4.56  
 
 
มีการต่อยอดความรู้ไปสู่การเรียนการสอน 
 

 

 

10.  โครงการการจัดระบบ  เทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชุน โรงเรียน
ไทยนิยมสงเคราะห์ 

3.92 3.88  

11.  โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการสุสาน วัดแม่
พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ 

4.03 4.28  

12.  โครงการระบบบริหารจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ วัดผ่องพลอย      
วิริยาราม 

3.90 4.20  

13.  โครงการ “แผ่นดินไหวภัยใกล้ตวั ความพร้อมรับมือของ
กรุงเทพมหานคร” 

3.50  มีการต่อยอดความรู้ไปสู่การวิจัย  
เร่ือง “Seismic Behavior of Substandard 
Rc Beam-Column Joints Dominated by 
Cantilever Action” 

 

14.  โครงการศึกษาและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อบริการ
วิชาการแก่ชุมชน “โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์
เด็กเล็กชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

4.38  น ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
ในรายวิชา ID.413 การสัมมนาทางการออกแบบ
ภายใน 

 

15.  โครงการนิเทศศิลป์เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนมอญ บาง
กระดี่ กรุงเทพฯ”(โครงการต่อเนื่อง 5 ปี : ปีการศึกษา 2553 – 
2557) 

  น ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
ในรายวิชา CD.402 การสัมมนาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

 

16.  โครงการวาดสีเติมฝัน โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์
อนุกูล) 

3.78  น ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
ในรายวิชา CD.214 วาดเส้นสร้างสรรค์ 

 

17.  โครงการแบ่งปันสอนศิลปะให้เด็กก าพร้ามุสลิมบ้านหทัยรัก  
มีนบุรี ครั้งที่ 1 

 

3.43  น ามาพัฒนาการเรียนการสอนo 
ในรายวิชา CD.104 ศิลปะปฏิบัติ 

 



18.  โครงการการสร้างทีมงานเพื่อความเป็นหนึ่ง (Team 
Building) 

4.64   
มีการต่อยอดความรู้ไปสู่การวิจัย 

 

 

19.  โครงการสัมมนาวิชาการ “ความพร้อมและโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน” 

4.56   

20.  โครงการอบรม หัวข้อ“Presentation Skill”     
 
 
 

มีการต่อยอดไปสู่การเรียนการสอน 
 

 

21.  โครงการสัมมนาทางวิชาการ “แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว 
กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือแล้วหรือยัง” 

   

22. โครงการสัมมนาวิชาการ “กฎหมายเซ็นเซอร์ (censorship) 
ลิดรอนสิทธิผู้สร้างภาพยนตร์หรือไม”่ 

4.80   

23.  โครงการสัมมนาวิชาการ “เพิ่มพลังสมองเสริมพลังปัญญา” 4.44   
24.  โครงการส ารวจ “ข้อมูลพ้ืนที่ที่เหมาะสมและรูปแบบในการ

จัดตั้งศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัด” 
   

25.  โครงการสัมมนาวิชาการ “แนวทางเปลี่ยนผ่านเพื่อยกฐานะ
นครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” 

4.79   

26.  โครงการอบรม “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองทัพภาคที่ 
1” 

 มีการต่อยอดไปสู่การวิจัย เร่ือง การใช้แบบประเมินฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า   สมรรถภาพด้านต่างๆ  ของผู้ติดยาเสพติด  ซึ่ง
ได้แก่  ด้านความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ  ด้านการรู้จักคิดและ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง   ครอบครัว และ
สังคม  ด้านการรักตัวเอง  ครอบครัวและหมู่คณะ  และด้านการวางแผน
ในการด าเนินชีวิตภายหลังได้รับการใช้โปรแกรมการบ าบัดฟื้นฟู   

 

27.  โครงการสัมมนาวิชาการ “ระบบบริหารจัดการเว็บไซด์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

  มีการต่อยอดความรู้ไปส่การเรียนการสอนและ
การวิจัย 
เร่ือง การพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่ชุมชน 

 

 


