
แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551 -  กันยายน 2552) 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. สรางองคความรูและพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสงัคมอยางยั่งยืน 
 

                                                                                                                           (ผศ.ดร.อังศินนัท  อินทรกําแหง) 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
3.1  มีระบบกลไกในการ 
       บริการวิชาการ 
       -  มีแผน 

  -  คณะกรรมการ 
  -  หลักเกณฑให 

          บริการสังคม 
  -  ประเมินผล 
  -  นําผลประเมิน 

          ปรับปรุง 
  -  เชื่อมโยงเขากับ 

          การสอน + วิจัย+ 
          ศิลปะ 

 -  นําผลประเมิน 
         ไปปรับปรุงการ 

    เชื่อมโยง 

-  มีระบบกลไกครบทุก 
   กระบวนการเกณฑ 
   สกอ. 
-  จํานวนการจัด  
   โครงการบริการ 
   วิชาการตอจํานวน 
   บุคลากรทั้งหมด   
   ตามเกณฑ ก.พ.ร. 
-  รอยละของจํานวน 
   อาจารยที่ใหบริการ 
   วิชาการ  คิดเปน  
   25 %  ที่เปนที่ปรึกษา 
   กรรมการวิทยานิพนธ 
   กรรมการวิชาการ 
   ภายนอกระดับชาติ 
   ตามเกณฑ  สกอ. 
-  มีการบูรณาการ 
   บริการวิชาการสูการ 
   เรียนการสอน  การ 
   วิจัยตามเกณฑ  สกอ. 

ครบทุกกระบวนการ 
ตามเปาประสงค   
15  โครงการ 
 
 
 
 
 
อยางนอย 5 คน 
 
 
 
 
 
 
  
อยางนอย  อยางละ 
1  โครงการ 

-  สรางกลไกในการ 
   เผยแพรผลงาน  หรือ 
   องคความรูของ 
   สถาบัน ฯ สูประชาชน 

1.  โครงการเผยแพรสรุปผลการดําเนิน 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 
ประชาชน  กทม.  ใหแก  
สถานพยาบาล  โรงเรียน  หนวยงาน 
ภาครัฐและเอกชน  ที่ใหบริการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
2.  โครงการประชุมปฏิบตัิการเพื่อการ
ปรับปรุงขอเสนอโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของสถานประกอบ 
การและสถานพยาบาลในเขต  กทม. 
3.  โครงการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ 
4.  โครงการประชุมเพื่อใหความรูดาน
การบริหารจัดการโครงการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมสุขภาพ 
5.  ชี้แจงใหบุคลากรเขาใจถึงการ 
บูรณาการ  การบริการทางวิชาการ  
เขากับการเรียนการสอน  การวิจัย  
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กุมภาพันธ  2552 
 
 
 
 
 

เมษายน  2552 
 
 
 

ธันวาคม  2551 
เมษายน  2552 

• รองผูอํานวยการฝาย 
จัดการความรูและ  
กิจการพิเศษ 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
 -  คาใชจายของสถาบัน  

   ที่ใหบริการวิชาการตอ 
   จํานวนอาจารยตาม 
   เกณฑ  สกอ. 
-  รอยละของระดับความ 
   พึงพอใจของผูรับ 
   บริการ  ในดาน 
   1.  กระบวนการ 
        ขั้นตอนใหบริการ 
   2.  ผูใหบริการ 
   3.  สิ่งอํานวยความ 
        สะดวก 
   4.  คุณภาพการให 
        บริการ 
   5.  ตอบสนองความ 
        ตองการของสังคม 
-   รอยละของโครงการ 
    บริการวิชาการที่แลว 
    เสร็จตามเวลาที่ 
    กําหนด 

>  7,500 บาท / อาจารย  
1  คน 
 
 
> 85 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 % 
 

 6.  โครงการอบรมวิเคราะหแปลผล 
7.  โครงการจัดทําวารพฤติกรรม
ศาสตร  (ภาษาไทย) 
8.  โครงการจัดทําวารสารพฤติกรรม 
ศาสตร  (ภาษาอังกฤษ) 
9.  โครงการจัดทํา  Proceedings 
ในการประชุมวิชาการ  ครบรอบ 
วันสถาปนาสถาบัน ฯ 
 

เมษายน  2552 
กันยายน  2552 

 
กันยายน  2552 

 
มีนาคม  2552 

 
• ดร.จรัล  อุนฐิติวัฒน 
 
• ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล 
 
• ดร.นําชัย   
       ศุภฤกษชัยสกุล 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
3.2  กิจกรรมบริการ 
       วิชาการเพื่อพัฒนา 
       นิสิต   
       -  สํารวจความ 
          ตองการ จําเปน 
       -  จัดหาสิ่งอํานวย 
          ความสะดวก 
       -  สงเสริมคุณภาพ 
          ชีวิต 
       -  ใหคําปรึกษา 
       -  ใหขอมูลขาวสาร 
       -  พัฒนา  
          ประสบการณ 
          นิสิตและศิษยเกา 
      -   นําผลประเมินมา 
          พัฒนาบริการ 
 

-  ดําเนินกิจกรรมครบ 
    ตามเปาประสงค 
    ตามเกณฑ  สกอ. 
-  สงเสริมกิจกรรม 
   นักศึกษาครบถวน 
   สอดคลองคุณลักษณะ 
   ของบัณฑิตทั้ง 5 ดาน 
   กิจกรรมวิชาการ 
   สงเสริมสุขภาพ 
   บําเพ็ญประโยชน 
   นันทนาการ 
   ศิลปวัฒนธรรม 

ครบตามเปาประสงค 
 
 
ทํากิจกรรมครบทั้ง 5 
ดาน  ใหแกนิสิต 

 1.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สุขภาพเปลี่ยน  ชวีิตเปลี่ยน 
2.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สุขภาพดวยนันทนาการ 
3.  โครงการสงเสริมใหนิสิตบําเพ็ญ 
ประโยชนแกสังคมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
4.  โครงการประชุมวิชาการบัณฑิต 
ศึกษานานาชาติ 
5.  โครงการประชุมวิชาการ 
วันสถาปนาสถาบัน ฯ ครบรอบ  54  ป 
6.  โครงการจัดทําจดหมายขาวและ
เผยแพรประชาสัมพันธผาน  Web 
แกนิสิต  ชุมชน  สังคม 

6 ตุลาคม 2551 
 

20 พฤศจิกายน  2551 
 

ธันวาคม  2551 
 
 

มิถุนายน  2552 
 

สิงหาคม  2552 
 

ธันวาคม  2551 

• รองผูอํานวยการ 
ฝายจัดการความรู 

       และกิจการพิเศษ 
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 2.  สืบสานและสรางองคความรูในการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
4.1  มีระบบและกลไก 
       ในการทํานุบํารุง   
       ศิลปวัฒนธรรม 
       -  มีแผนงาน 
       -  โครงการ 
       -  คําสั่งแตงตั้ง 
          คณะทํางาน 
      -  หลักฐานเผยแพร 
         ผลงานดานความ  
         รวมมือศิลป 
         วัฒนธรรมทั้ง    
         ระดับชาติและ 
         นานาชาติ 
 
 

-  มีระบบกลไกครบทุก 
    กระบวนการ 
-  รอยละเฉลี่ยของนิสิต 
   ที่เขารวมโครงการ / 
   กิจกรรม  (สกอ.) 
-  จํานวนโครงการศิลป 
   วัฒนธรรม  ตอจํานวน 
   บุคลากร  (ก.พ.ร.) 
-  จํานวนผูเขารวม 
   โครงการ  ตอจํานวน 
   บุคลากรประจํา 
   (ก.พ.ร.) 
-  รอยละของผูเขารวม 
    โครงการ  มีความรู 
    ความเขาใจเพิ่มขึ้น 
-  รอยละของโครงการ 
    ที่เสร็จตามแผน 

ครบทุกกระบวนการ 
ตามเปาประสงค 
50 % 
 
 
0.04 โครงการ / คน 
 
 
1.7  (45 คน / โครงการ) 
 
 
 
80 % 
 
 
90 % 

 1. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
 ไทย  ระหวางไทยกับมาเลเซีย 
2.  กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
ไทยของนิสิต  ศิษยเกาในวันครบรอบ 
54  ป  สถาบัน ฯ 
3.  กิจกรรมทําบุญเนื่องในวันสถาปนา 
สถาบัน ฯ ครบรอบ  54  ป 
4.  โครงการบรรยายธรรมหลักพุทธ
ศาสนา 
5.  โครงการทําบุญทอดกฐิน 
6.  โครงการทําบุญทอดผาปาถวาย 
เทียนเขาพรรษา 
7.  โครงการเผยแพรซีดีมารยาทไทย 
8.  โครงการเผยแพรวซีีดีจุลชัยมงคล 
     คาถา  เพื่อความสงบรมเย็น 
9.  จัดทําแผนพับความรูเกี่ยวกับการ 
ทําบุญตามหลักพุทธศาสนา  ใหแก 
บุคลากรและนิสิต 

มิถุนายน  2552 
 

สิงหาคม  2552 
 
 

สิงหาคม  2552 
 

มิถุนายน  2552 
 

พฤศจิกายน  2552 
กรกฎาคม  2552 

 
พฤษภาคม  2552 
พฤศจิกายน – 
ธันวาคม  2551 
พฤษภาคม  2552 

• รองผูอํานวยการฝาย 
จัดการความรูและ 

        กิจการพิเศษ 

 
 


