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ตารางรายละเอียดแผนบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรประจําปงบประมาณ 2553 
ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

โครงการบริการวิชาการสู
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1.มีผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

2.ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไม
นอยกวารอยละ 75 

3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 75 

4.ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช 
ไมนอยกวารอยละ 65 

5.โครงการสามารถดําเนินการไดทันตาม
เวลาที่กําหนด รอยละ 100 

เมษายน – 
มิถุนายน 
2553 

500,000 
บาท 

อ.อภิรดี    กลยุทธที่ 1.1  การจัดการ
ความรูตาม อัตลักษณของ
คณะมนุษย ศาสตรและ
สังคมศาสตร สูประชาคม
และสังคม 
 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.1  
พัฒนากระบวนงานบริการ
วิชาการโดยกําหนดแผน
บริการวิชาการที่มีความ
ชัดเจนในเรื่องทิศทางการ
บริการวิชาการดานมนุษย 
ศาสตรและสังคมศาสตรใน
สาขาที่เขมแข็งและ 

มีการบูรณาการศาสตรดาน

โครงการจัดทําคูมือการใช
ภาษาตางประเทศสําหรับ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวของกับชาวตางประเทศ
และแรงงานตางชาติ 

1.ผูใชมีระดับความพึงพอใจคูมือ รอยละ 80 
2. ผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มเติมไมต่ํา
กวารอยละ 75 ผูเขารับการอบรมมีความพึง
พอใจรอยละ 75  

ธันวาคม 
2552 - 
เมษายน  
2553     

70,000 บาท อ. ประภา
กมล  พลธี 

   



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

3 . ผู เ ข า รั บก ารอบรมสามารถสื่ อส า ร
ภาษาตางประเทศในการปฏิบัติงานไดรอย
ละ 65  

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเขากับอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งแนวทางการบริการ
วิชาการที่เกิดจากการสราง
องคความรูและนวัตกรรม
นําไปสูผลิตภัณฑและการ
บริการ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การทํา
ขนมและอาหารวางไทย” 

1.มีจํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอย
ละ 90 
2.ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจใน
วิธีการทําขนมและอาหารวางไทย ไมนอย
กวารอยละ 75 
3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 75 
4.ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช
ในการประกอบอาชีพ ไดนอยกวารอยละ 65 
5.โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่
กําหนด รอยละ 100 

17- 18 
เมษายน 
2553 

27,000 บาท ดร. 
เปรมฤทัย  
แยมบรรจง 

   



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

โครงการศิลปะการจัด
ดอกไมแบบประยุกตศิลป 

1.มีจํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอย
ละ 90 
2.ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจใน
หลักการจัดดอกไม และการเลือกซื้อวัสดุ ไม
นอยกวารอยละ 75 
3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 75 
4.ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช
ในการประกอบอาชีพ ไดนอยกวารอยละ 65 
5.โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่
กําหนด รอยละ 100 

6 มีนาคม 
2553 

30,000 บาท ผศ. 
พรยุพรรณ  
พรสุข
สวัสดิ์ 

   

แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.2  วิจัย 
สราง ประมวลและเผยแพร
ความรูและจัดทําสื่อการ
เรียนรู (Open Courseware) 

โครงการแปลหนังสือเสียง
เพื่อนองผูมีความบกพรอง
ทางสายตา 

1.มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 
2.ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ

พฤศจิกาย
น 2552 – 
กุมภาพนั

35,000 บาท อ.ณัฐพร 
เดชะ   

 
 

  



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

ทางดานการแปล ไมนอยกวารอยละ 90 
3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 80 
4.ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไป
ใชในการแปล ไมนอยกวารอยละ 75 

5.ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีตอการแปล ไม
นอยกวารอยละ 80 

ธ 2553 ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรตามความ
เชี่ยวชาญ ในรูป แบบตางๆ 
ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อ
อื่นๆ เพื่อแสดงศักยภาพทาง
วิชาการที่นํา ไปสูการไดรับ
การยอมรับ  

โครงการเสียงสรางสรรค 1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 90 ของเปาหมาย 

2.ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไม
นอยกวารอยละ 90 

3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 80 

4.ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช 

สิงหาคม   
2553     

30,000 บาท   ผศ.ญานิศา   
โชติชื่น 

   



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

ไมนอยกวารอยละ 75 

5.โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่
กําหนด รอยละ 100 

6.ผูใชหนังสือเสียง มีความพงึพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 75  

แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.3  
จัดเวทีวิชากา รเพื่อ
สงเสริมบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับดาน
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรของคณะทั้ง
ในประเทศและตาง 
ประเทศ 

โครงการดุสิตฟอรั่ม 1.มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 90 ของเปาหมาย                  
2.ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไม
นอยกวารอยละ 75 
3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 75 
4.ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ได
ไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 65 
5. โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่

สิงหาคม 
- กันยายน 
2553 

80,000 บาท ผศ.บุญสม   
พิมพหน ู

   



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

กําหนด รอยละ 100  
 

โครงการเผยแพรภาษาและ
วัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื้อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต สุพรรณบุรี 

1.มีผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
2.ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ไมนอยกวา
รอยละ 80 
3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันขงจื้อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี 
ไมนอยกวารอยละ 80 
 

 3,042,798 
บาท 

ผศ.เฉิดฉิน 
สุกปลั่ง 
 

   แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่  1.1.4  
สนับสนุนความรวมมือกับ
อ ง ค ก ร ภ า ค รั ฐ  เ อ ก ช น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และภาคประชาชนในการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะกิ จ ก ร รม
บริการวิชาการทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 
 

โครงการพัฒนาความรูการ
บริหารงานสมัยใหมที่เกี่ยว 
ของกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสูชุมชน 

1.  มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมต่ํากวารอย
ละ 90  
2.  ผูเขารวมโครงการมีความรู ทักษะ และมี

3 – 4   
มิถุนายน  
2553    

51,000 บาท ผศ.ดร. 
ยุทธพงษ  
ลีลากิจ

   



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

ศักยภาพการบริหารงานเพิ่มขึ้น  
3.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการวิชาการไมต่ํากวารอยละ 80 
4.โครงการดําเนินการเสร็จทนัตามกําหนด
รอยละ 100 

ไพศาล 

โครงการบริการวิชาการสู
ชุมชน ปที่ 3 หัวขอ 
พัฒนาการเรียนรูของ
ประชาชนและชุมชน 

1.  มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมต่ํากวารอย
ละ 90 ของเปาหมายที่ตั้งไว 
2.  ผูเขารวมโครงการมีความรู ทักษะ และมี
ศักยภาพการบริหารงานเพิ่มขึ้น  
3.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการวิชาการของหลักสูตรไมต่ํากวา
รอยละ 80 
4.โครงการดําเนินการเสร็จทนัตามกําหนด 
รอยละ 100 

พฤษภาค
ม 2553   

51,000 บาท อ.ดนุสรณ 
กาญจนวงศ 

   



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

โครงการอบรมเสริมสราง
ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการ
ทองถิ่น 

1.มีผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90   
2.ผู เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการทองถิ่น 
ไมนอยกวารอยละ 75 
3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 75 
4.ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช 
ไมนอยกวารอยละ 65  
5.โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่
กําหนด รอยละ 100 

มิถุนายน 
- 
สิงหาคม 
2553 
 

45,000 บาท อ.จตุพล  
ดวงจิตร    

   

โครงการพัฒนาความรูดาน
กฎหมายแกประชาชนในเขต
พื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1.มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 90 ของเปาหมาย 
2.ผูเขารวมโครงการมีความรูในดาน
กฎหมาย รอยละ 75          

9-10  
มกราคม  
2553    

85,000 บาท อ.สรศักดิ์   
มั่นศิลป   

   



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการวิชาการของคณะ รอยละ 75  
4.ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ 65 
5.โครงการดําเนินการเสร็จตามเวลาที่
กําหนด รอยละ 100 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับผูขายของที่ระลึกยาน
ตลาดทาคา                           
จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.มีจํานวนผูขารวมโครงการ ไมนอยกวารอย
ละ 90 
2.ผูขายของฯมีความรูความเขาใจไมนอยกวา
รอยละ 75 
3.ผูขายของฯมีความพึงพอใจไมนอยกวารอย
ละ 75 
4.ผูขายของฯมีการนําความรูไปใชไมนอย
กวารอยละ 65  

 100,000 
บาท 

    



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

5.คูมือการใชภาษาอังกฤษสําหรับผูขายของ
ที่ระลึก (ฉบับเพิ่มเติม) จํานวน 50 เลม 
6.โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่
กําหนด รอยละ 100 

โครงการสอนนาฏศิลป
สําหรับบุคคลทั่วไป 

1.นักเรียนของโครงการมีความรูความเขาใจ
ไมนอยกวารอยละ 75 
2.นักเรียนของโครงการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 75 
3.นักเรียนของโครงการสามารถนําความรูไป
ใชไดไมนอยกวารอยละ 65 

ตุลาคม 
2552 – 
กันยายน 
2553 

2,660,000 
บาท 

ผศ.อรุณี 
โคตรสมบัติ 

   กลยุทธที่ 1.2  การบริการ
วิชาการเพื่อสนับสนุนการ
เ รี ย น รู ต ล อ ด ชี วิ ต ข อ ง
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย 

โครงการสอนนาฏศิลป
สําหรับบุคคลทั่วไป 

1.นักเรียนของโครงการมีความรูความเขาใจ
ไมนอยกวารอยละ 75 
2.นักเรียนของโครงการมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 75 

ตุลาคม 
2552 – 
กันยายน 
2553 

42,000   
บาท 

ผศ. 
วรพรรณ   
กีรานนท 

   



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

3.นักเรียนของโครงการไมนอยกวารอยละ 
65  สามารถปฏิบัติเครื่องนาฏศิลปไทยไดดี 

โครงการอบรมถวายความรู
ภาษาอังกฤษแดพระธรรม
ทูต และพระภิกษุสามเณร 

1.จํานวนนักศกึษาที่เขารวมโครงการ ไม
นอยกวารอยละ 80 
2.ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไม
นอยกวารอยละ 75 
3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับดี ไมนอยกวารอยละ 75 
4.ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช 
ไมนอยกวารอยละ 65 
5.โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่
กําหนด รอยละ 100 

มกราคม 
–
กรกฎาคม 
2553 

20,000 บาท ดร.ณัฐพัชร  
สายเสนา 

   

แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 จัด
กิ จกรรมบริ ก าร วิชาการ
ทางดานมนุษยศาสตรและ

โครงการสวนดุสิตสรางนัก
อาน 

1.มีจํานวนผูเขารวมโครง การ ไมนอยกวา
รอยละ 90  

21 – 22  
สิงหาคม  

50,000 บาท อ.รักษศิริ    
ชุณหพนัธ

   



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

2.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 75 
3.โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่
กําหนด รอยละ 100 
 

2553 
 

รักษ             สั งคมศาสตร  ตามความ
เชี่ยวชาญของแตละหลักสูตร
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่
แ ต ก ต า ง ทั้ ง ผู บ ริ ห า ร 
คณาจารย บุคลากรทางการ
ศึกษาในทุกระดับ เด็กพิเศษ 
เ ด็ ก ด อ ย โ อ ก า ส  แ ล ะ
ผูปกครอง  กลุ มผู สู งอายุ 
กลุมชาวตางประเทศ  ซึ่งอาจ
จัดเปนการอบรมระยะสั้น 
ระยะยาว  เปนตน  
 

โครงการพัฒนาสุขภาพจิต
ของผูสูงอายุ 

1.มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 
2.ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไม
นอยกวารอยละ 75 
3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 75 
4.ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดไป
ใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 65 
5.โครงการสามารถดําเนินการไดทันตาม

มกราคม - 
มีนาคม  
2553    

50,000 บาท     



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

เวลาที่กําหนด รอยละ 100 
โครงการสงเสริม
ความสัมพันธอันดีแก
ครอบครัว 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไม
นอยกวารอยละ 80      
3.โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่
กําหนด รอยละ 100 

 10,000 บาท อ.ชนะ  
ธนะสาร 

   

แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.2 คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรใหการ
สนับสนุนการผลิตสื่อการ
เรียนรูดวยตนเองทางดาน
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ใหแกสังคม
ผานระบบสวนดุสิต

โครงการจัดตั้งศูนยไทย
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกวางสี 
เมืองหนานหนิง มณฑล
กวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 

1.นักศึกษาชาวจีน  และผูสนใจ เขามา
ลงทะเบียนเรียนภาษาไทย  และคนควาหา 
ความรูจากศูนยไทยศกึษา  ไมนอยกวา 300 
คน/เดือน 
2.ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในศูนย
ไทยศึกษา  ไมนอยกวารอยละ  80  
 

ตุลาคม  
2552    - 
กันยายน 
2553  
 

8,000,000 
บาท 

อ.รักษศิริ   
ชุณหพนัธ
รักษ 
ผศ.ศักดิ์ชัย 
เกียรติ
นาคินทร 

   



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

อินเทอรเน็ตบรอดคาสติ้ง 
(Suan Dusit Internet 
Broadcasting – SDIB) เพื่อ
นําเสนอศักยภาพทาง
วิชาการของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสรางสังคมแหงการ
เรียนรูโดยการนําความรูสู
การปฏิบัติจริง 
แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.3 
สงเสริมกิจกรรมบริการ
วิชาการทุกรูปแบบที่
ดําเนินการโดยคณาจารย
นักศึกษา และปราชญ
ชาวบาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความสํานึกรักแผนดินและ

โครงการจัดการศึกษาภาษา
และศิลปวัฒนธรรมไทยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ณ ศูนยการศึกษา
ทางไกล วัดพุทธรัตนาราม 
เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.มีจํานวนนักเรียนกลุมเปาหมายพิเศษ ไม
นอยกวารอยละ 80  
2.มีจํานวนกลุมสนใจลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80  
3.กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจใน
หลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 75  

ตุลาคม 
2552 –  
กันยายน 
2553  
 

600,000 
บาท 

    



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

4.กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษา และจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ของครูอาสาสมัคร ไมนอยกวารอยละ 80 

การมีความรับผิดชอบตอ
สังคม (Corporate Social 
Responsibility – CSR) 

โครงการสงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.มีจํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอย
ละ 90 
2.ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไม
นอยกวารอยละ 75 
3.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอย
กวารอยละ 75 
4.ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช 
นอยกวารอยละ 65 
5.โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่
กําหนด รอยละ 100 

สิงหาคม  
2553 

16,000 บาท ผศ. 
พรยุพรรณ 
พรสุข
สวัสดิ์   

   

แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.4           



ลักษณะการเชื่อมโยงบูรณาการ 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ การเรียน
การสอน งานวิจัย 

การทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

กําหนดใหทุกหลักสูตรจัด
กิจกรรมบริการวิชาการอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง  
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