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คณะบริหารธุรกิจ 1. มีการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
โดยการส ารวจในหลายช่องทาง อาทิ 
การสอบถามความต้องการโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ี จัด
ขึ้นในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและน าผล
การประเมินหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับ
มาใช้พิจารณาจัดโครงการในปี
การศึกษา 2553 และ 2554 การเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ สมาคมอุตสาหกรรมการบิน 
การนิเทศงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา 
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ การ
สัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนเขตสวน
หลวง เป็นต้น 
 
 

 

1.  โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพของผู้ท าบัญชี ได้รับความร่วมมือ
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตร และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าเป็นหลักสูตรที่
ได้รับความเห็นชอบสามารถนับชั่วโมง
ทางด้านการบัญชีและภาษีได้ตาม
กฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของโครงการบริการทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกของคณะ 
ดังกล่าวข้างต้น พบว่าการให้บริการทาง
วิชาการสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ท าให้ชุมชน
หรือองค์กรมีความเข้มแข็ง กล่าวคือ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการให้ความรู้ ค าแนะน า และการ
ปรับปรุงร้านค้าปลีกท้องถิ่น โดยที่
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่นได้
น าความรู้  และค าแนะน าการ
ปรับปรุงร้านค้าปลีก มาบริหาร
จัดการร้านค้าของตนได้อย่าง
ต่อเนื่องจนสามารถเสริมสร้างคว ามรู้ 
ความเข้มแข็งให้ แก่ร้านค้าปลีกของ
ตนได้  
     ในการด าเนินโครงการปรับปรุง
ร้าน เพ่ิมยอดขายให้ร้านค้าปลีก
ท้องถิ่นมีการด าเนินการวง จ ร
คุณภาพ (PDCA) ร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการปรับปรุงร้านได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อการปรับปรุง
ร้าน โดยเจ้าของร้านค้าปลีกท้องถิ่น
ได้น าเอาความรู้จากการให้ค าแนะน า
และปรับปรุงร้ านค้าปลีกไปท ากา ร
ปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าปลีกของ
ตนอ่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลที่ดีต่อ
ร้านค้า 
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 2.  ส ารวจร้านค้าปลีกท้องถิ่นย่านถนน
ศรีนครินทร์ ที่เป็นลูกค้าและเป็น
สมาชิกของห้างแมคโคร สาขา         
ศรีนครินทร์ พบว่า มีร้านค้าปลีก
ท้องถิ่นตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 15 ร้าน และได้แบ่งกลุ่ม
นักศึกษาด้านการตลาดและการจัด
การค้าปลีกและการค้าส่งร่วมทั้งความรู้
และประสบการณ์ด้านการบริหาร
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

 

ได้รับความร่วมมือจากบริษัท สยามแม็ค
โคร จ ากัด (มหาชน ) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ค าแนะน าและช่วย ปรับปรุงการ
ออกผังร้านค้า การจัดเรียงสินค้า การ
ตกแต่งร้าน การบริหารสินค้าคงคลัง การ
โฆษณา และประชาสัมพันธ์ร้านค้า เพื่อ
เพ่ิมยอดขายให้ร้านค้าปลีกสามารถ
ประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

โดยสาขาวิชาการตลาดร่วมมือกับบริษัท
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ที่มีเจ้าของ
ร้านค้าที่ได้น าความรู้ที่ได้รับในเรื่องการ
ออกแบบผังร้านค้า การจัดเรียงสินค้า การ
ตกแต่งร้าน การบริหารสินค้าคงคลัง การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านค้าไป
ประยุกต์ใช้กับร้านค้าของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมยอดขายให้ร้านค้าของ
ตนสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
1. ได้รับและส่งเสริมผู้ประกอบการ

ร้านค้าปลีกท้องถิ่น ให้สามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

2. ได้เพ่ิมศักยภาพร้านค้าปลีกท้องถิ่นได้
น าความรู้เรื่องกางบริหารจัดการ
ร้านค้าปลีกท้องถิ่นได้รับค าแนะน าไป
ปรับใช้  และพัฒนาร้านค้าปลีกได้
อย่างต่อเนื่อง 

 

     จากความส าเร็จชองการจัด
โครงการในปีการศึกษา 2553 ท าให้
เกิดโครงการต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 
2554 โดยได้ท าเนินโครงการ 
“ปรับปรุงร้านเพิ่มยอดขายให้ร้านค้า
ปลีกท้องถิ่นปี 2” จ านวน 15 ร้าน 

คณะนิเทศศาสตร ์ การส ารวจความจ าเป็นและความ
ต้องการของชุมชนก่อนที่จะมีการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมข้ึนมา 
ได้แก่ โครงการพีอาร์รักสิ่งแวดล้อม  :
ชุมชน  คนรักคลอง  และ คืนคลอง
สวยใส ให้ชุมชนของเรา ” โครงการ

1.  โครงการพีอาร์รักสิ่งแวดล้อม  : ชุมชน  
คนรักคลอง  และ  คืนคลองสวยใส ให้
ชุมชนของเรา ” ต่อเนื่องมาเป็นที่ 3 
โดยด าเนินการต่อจากโครงการชุมชน
น่าอยู่คู่คลองสะอาด และโครงการ
ชุมชนคนรักคลอง  

จากผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
ท าให้คณะนิเ ทศศาสตร์ได้รับการยอมรับ
จากชุมชม  สังคม และการสร้างเครือข่าย
ระ หว่างคณะฯ กับทางชุมชน  ผ่าน
โครงการ  ดังนี้ 
1.  โครงการพีอาร์รักสิ่งแวดล้อม  : ชุมชน  
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บริการวิชาการ : ฝึกอบรมการผลิตสื่อ
แก่พระภิกษุสงฆ์ และโครงการสัมมนา
วิชาการ “Talent Online” 

 

2.  โครงการบริการวิชาการ : ฝึกอบรม
การผลิตสื่อแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่จัดขึ้น
ต่อเนื่อง มากว่า 4 ปี เพ่ือประโยชน์ใน
การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
โครงการที่มีการพัฒนาจากโครงการจิต
อาสาเพื่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิ
สาขบูชา 

3.  โครงการสัมมนาวิชาการ “Talent 
Online” เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม กับ
ทางชุมชนให้เกิดแง่คิดและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างถูกต้องและเกิด
ประโยชน์  โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  

คนรักคลอง  และคืนคลองสวยใส ให้
ชุมชนของเรา” ต่อเนื่องมาเป็นที่ 3 โดย
คนในชุมชนละแวกคลองแสนแสบ
สามารถเข้าใจและน าความรู้ทีได้จาก
โครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ในการอนุรักษ์แล ะฟ้ืนฟูคืนความสดใส
ให้คลองแสนแสบ 

2.  โครงการบริการวิชาการ : ฝึกอบรม
การผลิตสื่อแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่จัดขึ้น
ต่อเนื่อง มากว่า 4 ปี  เพ่ือประโยชน์ใน
การเผยแพร่พระพุทธศาสนา อันจะท า
ให้การผลิตรายการมีคุณภาพและมี
ความน่าสนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป 

3. โครงการสัมมนาวิชากา ร “Talent 
Online” เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม กับ
ทางชุมชนให้เกิดแง่คิดและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้สื่อ
ออนไลน์อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์  
โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่  2  

4 . รายงานผลโครงการ “Changed  
NIThed by Stakeholders” ได้จัด
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
สะท้อนแง่คิด มุมมอง ประโยชน์ ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
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โดยเฉพาะสังคม /ชุมชนที่คณะฯ ได้มี
ส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ และน าความ
คิดเห็นและความต้องการที่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน สังคม อย่าง
ตรงประเด็นท าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

  มีโครงการ /กิจกรรมที่มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน /
องค์กรมีความเข้มแข็ง คือ 
1. โครงการศึกษาและพัฒนาประสบการณ์

การเรียนรู้เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน  
“โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
ศูนย์เด็กเล็กชุมชนร่วมพัฒนาบ้านปุา 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ” ซึ่งมี
เอกสารรับรองว่าโครงการดังกล่าวเกิด
ประโยชน์สร้างคุณค่าแก่ศูนย์เด็กเล็ก
ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านปุา เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร  

2 . โครงการนิเทศศิลป์เพ่ือชุมชน : 
กรณีศึกษาชุ มชนมอญ บางกระดี่ 
กรุงเทพฯ (โครงการต่อเนื่อง 5 ปี : ปี
การศึกษา 2553–2557) เข้าไปพัฒนา
ชุมชนในเชิงวิชาชีพ การออกแบบนิเทศ
ศิลป์ ซึ่งเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าแก่
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ชุมชนมอญ บางกระดี่  
3.  โครงการวาดสีเติมฝัน โรงเรียนสาม

เสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล ) ซึ่งเกิด
ประโยชน์สร้างคุ ณค่าแก่โรงเรียนสาม
เสนนอก  

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.  การส ารวจเก็บข้อมูลต่อเนื่องในส่วน
ของชุมชนเคหะรามค าแหง   เพ่ือท า
การวิจัย ในหัวข้อ การศึกษาความ
ต้องการบริการทางสารสนเทศ ชุมชน
เคหะรามค าแหง เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย  จาก
สภาพปัญหาของการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีปัญหา 
อาการเสียจากสาเหตุต่าง ๆ ของกลุ่ม 
เปูาหมาย คณะฯ และนักศึกษา  ได้
ออกไปบริการตรวจแก้ไขปัญหา ให้
ค าปรึกษากับผู้รับบริการโดยใช้องค์
ความรู้โดยรวม 

มีการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ระบบภายใน
องค์กรให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะการใช้
ระบบสารสนเทศในการด าเนินงานของ
องค์กร ซึ่งท า ให้บุคลากรในองค์กรมีการ
เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ และเกิดการพัฒนา 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจถึงปัญหา ได้เรียนรู้
แนวทางการจัดการ การบริหารงานใน
องค์กร ท าให้องค์กรสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การปฏิบัติงานที่ รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 1.  ความปลอดภัยในอาคารสูง 
2. เปรียบเทียบแรงที่เกิดจากแรงลม

แผ่นดินไหวกับอาคารที่เสี่ยงภัย 
3. อาคารที่สูงที่ต้องเสริมโครงรับแรง

แผ่นดินไหว 

 1. จากการด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน
สหกรณ์บ้านผักไห่ ปัจจุบันชุมชนมี
รายได้เลี้ยงครอบครัว และเรียนรู้
การตลาด พัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ พูดคุย และ 
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 4. Flood Model of Thailand 
5. อัคคีภัย การปูองกัน การแก้ไข 

การดับเพลิง  การบูรณะหลัง
ดับเพลิง วิธีการรับมือกับการเกิด
แผนดินไหวก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิด
เหตุ และหลังเกิดเหตุ 

 ถ่ายทอดความรู้ให้กันและกัน เกิดเป็น
ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)  

2. จากการร่วมมือบันทึกข้อตกลงฯ ท าให้
เกิดผลงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของ
การใช้โปรแกรมการบ าบัดฟื้นฟูเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด 
ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ได้กับชุมชน 

 

สถาบันนวัตกรรม
และธุรกิจการค้าเสรี 
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 

โครงการลดต้นทุนร้านค้า ปลีกเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายใต้โครงการ
พัฒนาร้านค้าส่ง-ค้าปลีก ของคนไทยสู่
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานธุรกิจ ปี 2555  
สถาบันฯ ได้รับสมัครและคัดเลือก
ร้านค้าส่งสินค้าอุปกรณ์บริโภค
ประจ าวัน   ที่มีศักยภาพและความ
พร้อมจ านวนไม่น้อยกว่า 7 ราย โดยมี
ร้านค้าปลีกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 2364 ราย 

กรมพัฒนาธุรกิจกาค้า กระทรวงพาณิชย์ 1. สินค้าอุปโภค- บริโภคพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีพของประชาชน สามารถ
กระจายเข้าถึงมือผู้ประสบอุทกภัยได้
อย่างทั่วถึง และสามารถซื้อได้ในราคา
ถูกกว่าปกติ 

2. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจจากกา รจัด
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

3. ร้านค้าส่ง- ค้าปลีก ที่เข้าโครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มียอดขาย
เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

4. เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายและ
กระชับความสัมพันธ์กันระหว่างค้าส่ง-
ค้าปลีก และผู้บริโภคท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ประสบอุทกภัย และพ้ืนที่ใกล้เคียง เป็น
จุดเริ่มต้นของการวางแผนรับมือกันกับ

โครงการนี้ด าเนินกา รประสบ
ความส าเร็จอย่างมาก ที่ด าเนิน
กิจกรรมช่วยเหลือผู้บริโภคหลังการ
เกิดอุทกภัย ภายใต้การก ากับดูแล
ของภาครัฐที่มีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการ
เร่ งกระจายสินค้าอุปโภค บริโภค 
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของผู้ที่
ประสบการลดต้นทุกอุ ทกภัย โดย
อย่างยิ่งในปี 2554 ถือเป็นมหา
อุทกภัยที่ทุกภูมิภาคของประเทศ
ได้รับผลกระทบ โดย เฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค ที่
ต้องการช่องทางด่วนที่เป็นการน า
สินค้าไปสู่ผู้บริโภค  
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ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง และภัย
หนาว เป็นต้น ซึ่งระบบการสร้ าง
เครือข่ายจากโครงการนี้ จะช่วยผลักดัน
ให้เกิดการท างาน 

 

 

 

 


