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รายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏบิัตริาชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2555 

เกณฑ์การให้คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

รอบ 12 เดือน 

1 2 3 4 5 ผลงาน คะแนน ค่าที่ได้ 
1 จํานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการในการผลิต และ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
2 6 2 4 6 8 10  5  3  0.06 

2 จํานวนโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3 6 2 4 6 8 10  7  4  0.12 

3 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต 

3 3 ข้อแรก 1 ข้อแรก 2 ข้อแรก 3 ข้อแรก 4 ข้อแรก 5 ข้อแรก  3  3   

4 จํานวนโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา 3 6 2 4 6 8 10  1  0.5  0.15 

5 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/รายวิชาที่มีการบูรณาการด้านการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมนักศึกษา 

3 6 2 4 6 8 10  5  2.50  0.075 

6 จํานวนกิจกรรมเสริมทักษะให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 2 3 1 2 3 4 5  1  1   

7 มีสารสนเทศด้านแหล่งงานให้กับนักศึกษา 2 3 1 2 3 4 5  3  3   

8 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1ปี 

3 70 60 65 70 75 80  79.31  5  0.12 

9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถด้านวิชาการในการ
แข่งขัน 

2 9 3 6 9 12 15  10  3.5  0.05 

10 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อ
บัณฑิต 

3 75 65 70 75 80 82  85.40  5  0.15 

11 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน 
ภาษา 

3 65 61 63 65 75 80  62.92  2  0.06 

12 จํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 3 3 1 2 3 4 5  4  4  0.12 

13 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการ
ทําวิจัยต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด 

4 20 10 15 20 25 30  23.66  4  0.16 

14 จํานวนของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมด 

4 15,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000  31,841  0.20  5 



 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2555 

เกณฑ์การให้คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

รอบ 12 เดือน 

1 2 3 4 5 ผลงาน คะแนน ค่าที่ได้ 
15 ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือ

นําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 
4 4 2 3 4 5 6  4.73 3 0.20 

16 จํานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 4 5 1 3 5 7 9  12 5 0.08 
17 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพตามพันธกิจ 
3 3 1 2 3 4 5  5 5 0.10 

18 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 3 3 1 2 3 4 5  12 5 0.15 
19 ร้อยละของจํานวนโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการที่สนองความ

ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
3 20 10 15 20 25 30  16 2 0.15 

20 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา กรรมการ
วิชาการวิชาชีพ กรรมการสอน หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

3 9 3 6 9 12 15  8 2.5 0.10 

21 จํานวนเครือข่าย/องค์กร/ชุมชนที่ได้รับบริการวิชาการ 3 2 0 1 2 3 4  5 5 0.15 
22 จํานวนแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 
3 2 0 1 2 3 4  1 2 0.06 

23 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน 

3 3 1 2 3 4 5  5 5 0.09 

24 มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์คณะ 2  - - - -    5 0.10 
25 จํานวนช่องทางประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของคณะ 2 2 0 1 2 3 4  3 4 0.08 
26 ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดู

งานต่อจํานวนบคุลากรทั้งหมด 
3 80 60 70 80 90 100  61.53 5 0.15 

27 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

3 60 60 70 80 90 100  85.71 4.29 0.13 

28 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 4 24 12 24 36 48 60  13.01 1.64 0.07 



 

 

*** หมายเหตุ : รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  มีทั้งหมด  37  ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย  
จํานวน 27  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 72.97 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 

 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
2555 

เกณฑ์การให้คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

รอบ 12 เดือน 

1 2 3 4 5 ผลงาน คะแนน ค่าที่ได้ 
29 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 2 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  5 5 0.10 
30 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ 2 70 60 65 70 75 80  81.65 5 0.10 

31 จํานวนสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและ
นักศึกษา 

2 6 2 4 6 8 10  5 2.5  

32 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่ได้รับการประเมินการสอนอยู่ในเกณฑ์
ดี 

2 80 60 70 80 90 100  100 5 0.10 

33 ร้อยละของระดับความพึงพอใจผู้รับบริการจากหน่วยงานภายใน
คณะ 

2 70 60 65 70 75 80  92.30 5 0.10 

34 ร้อยละของระดับความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 2 70 60 65 70 75 80  81.40 5 0.10 
35 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อภาวะผู้นําของผู้บริหาร 2 70 60 65 70 75 80  80.10 5 0.10 
36 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 
2 5 ข้อ 

ไม่ครบ 4
ข้อแรก 

4 ข้อแรก 5 ข้อแรก 6 ข้อแรก 7ข้อแรก  6 ข้อแรก 4 0.08 

37 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
แก่บุคลากรและนักศึกษา 

2 5 ข้อ 
ไม่ครบ 4
ข้อแรก 

4 ข้อแรก 5 ข้อแรก 6 ข้อแรก 7 ข้อแรก  6 4 0.08 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 1 จํานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการในการผลิต
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 5  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2 4 6 8 10 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน ค่าคะแนน   
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(ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงนํ้าหนัก 

จํานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการใน
การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2.00 5 3 0.06 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการของสังคม ชุมชน และตลาดแรงงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 มีหน่วยงาน จํานวน  
หน่วยงาน ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 

ลําดับ หน่วยงาน/องค์กร วัตถุประสงค ์

1 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา 
การสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งนักศึกษา และอุปกรณ์ทางการศึกษา 

 

2 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา 
การสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งนักศึกษา และอุปกรณ์ทางการศึกษา 

 

ลําดับ หน่วยงาน/องค์กร รูปแบบของความร่วมมือ 

3 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา 
การสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งนักศึกษา และอุปกรณ์ทางการศึกษา 

4 กลุ่มผู้ใช้น้ําชุมชนหนองป้ิงไก่ จังหวัดกําแพงเพชร จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
การจัดการทรัพยากรนํ้า 

5 มหาวิทยาลัยหงเหอ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปล่ียนความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น 
จังหวัด และประเทศ   

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/หนังสืออนุญาตให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2  จํานวนโครงการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 

 7  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2 4 6 8 10 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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จํานวนโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

3.00 7 4 0.12 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต มี
โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

งบประมาณ สถานท่ี 

1.ด้านวิชาการ     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สหกิจ
ศึกษาทางการปกครองท้องถ่ิน : แนวทางสู่
การปฏิบัติ" 

4-พ.ย.-54  

136 

30,000 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
มรภ.กพ. 

โครงการศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

14-16 พ.ย.54 80 

 

 

- 

องค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง 

กิจกรรมจัดการความรู้ (KM) ด้านทิศทาง
การเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ 

28 ธ.ค.54 268 6,700 ห้องประชุมต้นสัก  

มรภ.กําแพงเพชร 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี จํานวน
ผู้เข้าร่วม งบประมาณ สถานท่ี 

อบรมสหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถ่ิน 

 

4 ธ.ค.54 160 160 หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
มรภ.กําแพงเพชร 

นิทรรศการวิชาการคณะฯ 1-2 ธ.ค.54 1000 1000 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ 27-ก.พ.-55 23 2,520 สํานักวิทยบริการ 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา 

1-ธ.ค.-54  -  15,000 ห้องดอกสัก  

สํานักวิทยบริการฯ มรภ.กพ. 
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การอบรมสัมมนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมพอเพียง 

1-ธ.ค.-54   25,000 อาคาร 3 ห้อง 3303, 3304 

การแข่งขันการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 2-ธ.ค.-54   3,000 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ 

การแข่งขันว่าความในศาลจําลอง 2-ธ.ค.-54   15,000 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
ชั้น1 

การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
2558 

2-ธ.ค.-54   10,000 ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษย์ฯ 

การอบรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การพับ
กระดาษ  โอริกามิ 

2-ธ.ค.-54   12,000 หอประชุมใหม่ ชั้น2(50) 

กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย-จีน 2-ธ.ค.-54 90 2,500 โรงอาหาร มรภ.กพ. 

นิทรรศการวิชาการ “เศรษฐกิจพอเพียง” 1-2 ธ.ค. 54   8,000 หอประชุมใหม่ ชั้น 1มรภ.กพ. 

นิทรรศการวิชาการ “65 ปี ปกเกล้า
ประชาธิปไตย” 

1-2 ธ.ค. 54   8,000 หอประชุมใหม่ ชั้น 1มรภ.กพ. 

นิทรรศการวิชาการ “ร้อยใจไทย รักใน
หลวง รักการอ่าน” 

1-2 ธ.ค. 54 

 

  8,000 หอประชุมใหม่ ชั้น 1มรภ.กพ. 

 

นิทรรศการวิชาการ สัปดาห์ห้องสมุดคร้ังท่ี 
28 “โภชนาการเพื่อสุขภาพตามรอย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชิ
นาถ” 

1-2 ธ.ค. 54 

 

  8,000 หอประชุมใหม่ ชั้น 1มรภ.กพ. 

 

นิทรรศการวิชาการ “ปรัชญากฎหมายใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 

1-2 ธ.ค. 54 

 

  8,000 หอประชุมใหม่ ชั้น 1มรภ.กพ. 

 

นิทรรศการวิชาการ “เทิดไท้ในหลวง สืบ
สานสัมพันธ์ไทย-จีน” 

1-2 ธ.ค. 54 

 

  8,000 หอประชุมใหม่ ชั้น 1มรภ.กพ. 

 

นิทรรศการวิชาการ “Delightful 
English” 

1-2 ธ.ค. 54   8,000 หอประชุมใหม่ ชั้น 1มรภ.กพ. 

 

นิทรรศการ “เรารักในหลวง” 1-2 ธ.ค. 54   8,000 หอประชุมใหม่ ชั้น 1มรภ.กพ. 
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นิทรรศการวิชาการ “นาฏศิลป์เทิดไท้องค์
ราชันย์ (นาฏศิลป์รัชกาลท่ี 9)” 

1-2 ธ.ค. 54 

 

  8,000 หอประชุมใหม่ ชั้น 1มรภ.กพ. 

นิทรรศการวิชาการ “รักชาติ รักษ์
ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 

1-2 ธ.ค. 54 

 

  8,000 หอประชุมใหม่ ชั้น 1 มรภ.กพ. 

การแข่งขันวาดภาพเรารักในหลวง 1-2 ธ.ค. 54   13,000 หอประชุมใหม่ ชั้น 1มรภ.กพ. 

อบรมสหกิจศึกษาทางการปกครอง
ท้องถ่ิน 

4-ธ.ค.-54 

 

160 

 

30,000 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
มรภ.กําแพงเพชร 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี จํานวน
ผู้เข้าร่วม งบประมาณ สถานท่ี 

กิจกรรมจัดการความรู้ (KM) ด้านทิศทาง
การเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ 

28-ธ.ค.-54 

 

  6,700 ห้องประชุมต้นสัก  มรภ.
กําแพงเพชร 

ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน 

 

30-31 ม.ค. 55 

 

120 

 

75,000 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา 

โครงการอบรม เร่ือง การพูดอย่างผู้นําใน
บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย สําหรับ
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 

21-22 ม.ค.55 

 

147 

 

 

10,000 

ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการ
จัดการ มรภ.กําแพงเพชร 

โครงการออกค่ายผู้นําและอาสาพัฒนา
ชุมชน 

 

13-ม.ค.-55 

 

- 

 

 13,500 โรงเรียนบ้านวังชมพู ต.เพชรชมพู 
อ.กิ่งอําเภอโกสัมพีนคร จ.
กําแพงเพชร 

โครงการ "การเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่
แหล่งงาน 2555"(อบรม/สัมมนาเตรียม
ความพร้อมในการประกอบอาชีพ, อบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) 

22-ก.พ.-55   15,000 หอประชุมเก่า มรภ.กพ. 

สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
นักศึกษา มรภ.กําแพงเพชร 

23-ก.พ.-55 191 10,000 หอประชุมเก่า มรภ.กพ. 

สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
มรภ.กําแพงเพชร แม่สอด 

24-ก.พ.-55 80 10,000 อาคารสิรินธร สํานักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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(แม่สอด) 

โครงการศึกษาดูงาน "ปราสาทหินพิมาย
และเส้นทางวัฒนธรรม" (Phimai  and  
Cultural  Rout) สําหรับ นศ.โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 

24-25 ก.พ.55 50 

  

  

- 

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.
นครราชสีมา 

 

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
มรภ.กําแพงเพชร 

25-ก.พ.-55 7 2,525 ห้องประชุมดอกสัก สํานักวิทย
บริการฯ  

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสารสนเทศ
ศาสตร์  ชั้นปีท่ี 4 "ก้าวสู่ชีวิตใหม่วัย
ทํางานอย่างเบิกบานด้วยความหวัง" 

27-ก.พ.-55 

 

23 

 

2,520 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

สรุปกิจกรรมประจําปีในปีการศึกษา 2555 
ให้กับทีมสโมสรนักศึกษาชุดเก่าและและ
โครงการเตรียมความพร้อมให้กับทีมงาน
สโมสรนักศึกษาชุดใหม่ 

27-ก.พ.-55 

 

82 

 

8,000 ห้องประชุมพิกุล 3208 คณะ
มนุษย์ 

 

กิจกรรมฝึกปฏิบัติภาคสนามโปรแกรมวิชา
วิจิตรศิลป์ฯ 

4-6 มี.ค. 55 

 

30 18,900 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.
บุรีรัมย์ 

กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.กําแพงเพชร 
แม่สอด 

4-เม.ย.-55 

 

 60 

 

10,000 อาคารสิรินธร มรภ.กพ.  

แม่สอด 

กิจกรรมสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.กําแพงเพชร 

 

5-เม.ย.-55 

 

 205 

 

10,000 หอประชุมเก่า  

 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี จํานวน
ผู้เข้าร่วม งบประมาณ สถานท่ี 

โครงการพัฒนานักศึกษาจีนและพัฒนา
คุณลักษณะนักศกึษาโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 

6-7 มิ.ย.55 

 

90 

 

92,540 จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพฯ 

 

กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (นักศึกษา มรภ.กพ.) 

20-มิ.ย.-55 205   หอประชุมใหม่ ชั้น 2 ห้อง300 
มรภ.กพ. 
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กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (นักศึกษาศูนย์แม่สอด) 

 

21-มิ.ย.-55 

 

60 

 

 

17,990 

อาคารสิรินธร สํานักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(แม่สอด) 

โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
ภาค กศ.บป. (จังหวัดพิจิตร) 

23-มิ.ย.-55 

 

25 

 

 

10,000 

ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลา
กลาง อ.จังหวัดพิจิตร 

โครงการพัฒนานักศึกษาจีน "ทัศนศึกษาท่ี
จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก 

29-มิ.ย.-55 

 

25 

 

 

8,440 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัด
พระพุทธชินราชและพิพิธภัณฑ์จ่า
ทวี จ.พิษณุโลก 

โครงการอบรมภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 

 

23 ก.ค.-28 ก.ย.
55 

  10,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
แม่สอด 

กิจกรรมอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษา 

 

24, 26-27, 31 
ก.ค.55 1,22,29 
ส.ค.55 

  10,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
"อาเซียน-ไทย  สัมพันธ์ใจ สัมพันธ์ภาษา" 
ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสําหรับ
เยาวชน 

25-ก.ค.-55 

 

762 29,000 อาคารเรียนรวม (ตึก 12) มรภ.
กําแพงเพชร  

โครงการแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน 
- ภาษาไทย ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

28-ก.ค.-55 

 

 50 25,000 อาคารศูนย์ภาษา มรภ.
กําแพงเพชร 

โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน (กิจกรรม
แข่งขันทักษะภาษาจีนผ่านบทเพลงจีน) 

1-ส.ค.-55 

 

64 35,000 ห้องประชุมชั้น 8 อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

โครงการศึกษาดูงานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วย
แม่เมาะ - โรงไฟฟ้าแม่เมาะ - เทศบาลต.
นาแก้ว จ.ลําปาง 

7-8 ส.ค.55 

 

  24,500  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ – เทศบาล ต.
นาแก้ว จ.ลําปาง  

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัด
มาตรฐานคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษา
โปรแกรมวิชา รป.ศ. ชั้นปีท่ี 3 รุ่น 1 

14-ส.ค.-55 

 

  

- 

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัด
มาตรฐานคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษา
โปรแกรมวิชา รป.ศ. ชั้นปีท่ี 3 รุ่น 2 

21-ส.ค.-55 

 

 

- 

  

 

 - 

  

โครงการเครือข่ายทวิภาคีนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โปรแกรมวิชาการพัฒนา
สังคมชุมชน 

 

 

14-ส.ค.-55 

 

163 

 

13,000 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
ชั้น 1 มรภ.กําแพงเพชร 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี จํานวน
ผู้เข้าร่วม งบประมาณ สถานท่ี 

นักศึกษาเข้าร่วมอบรมวิชาการในโครงการ 
"สืบสานภาษา คงคุณคา่วรรณศิลป์ คร้ังท่ี 
5 : เรียนรู้ภาษาผ่านเพลงพ้ืนบ้าน สืบทอด
ตํานานคีตวรรณกรรม" 

18-ส.ค.-55 

 

- 

 

 

940 

มรภ.นครสวรรค์ 

 

สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายสวัสดิการ
ชุมชน 

 

18-19 ส.ค.55 

 

108 

 

50,000 ห้องประชุมต้นสัก ชั้น 1 มรภ.
กําแพงเพชร 

กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมและกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด (3D) 

22-ส.ค.-55  16,000 บริเวณระเบียงชั้น 1 อาคารคณะ
มนุษย์ฯ  

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
เข้าแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรค
การเมืองและการเลือกต้ัง 22 ส.ค.55 

2-21 ส.ค.55 

 

10 

 

9,100 ห้องโปรแกรมวิชา รป.ศ. ชั้น 2 
อาคารคณะมนุษย์ฯ 

 

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ 

29-30 ส.ค.55 

 

  250,000 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

 

โครงการฝึกภาคปฏิบัติจิตรกรรม
ภาคสนาม ฝึกเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์
เข่ือนภูมิพล จ.ตาก สําหรับนักศึกษา

30-31 ส.ค. 55 

 

43 

 

23,900 เข่ือนภูมิพล จ.ตาก 
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โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ 

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย การ
อบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิต" ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 

1-ก.ย.-55 

 

47 

 

6,935 ห้องประชุม 3207 อาคารคณะ
มนุษย์ฯ 

 

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และงานสาร
บรรณเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน ให้กับนักศึกษาโปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 

6-7 ก.ย.55 

 

  20,000 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

2. ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ     

จัดการแข่งขันกีฬาระดับคณะ 22-29 ส.ค.55 

 

 29,000 สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

3. ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

    

โครงการอาสาช่วยน้ําท่วม (ชุมนุมอาสาทํา
ดี) 

18-ต.ค.-54 35 - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 

กิจกรรมออกค่ายผู้นําและอาสาพัฒนา
ชุมชน 

 

13-ม.ค.-55   13,500 โรงเรียนบ้านวังชมพู อ.โกสัมพี
นคร จ.กําแพงเพชร 

4. ด้านนันทนาการ     

จัดการแข่งขันกีฬาระดับคณะ 22-29 ส.ค.55 

 

 29,000 สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

กิจกรรมศิลปะสัมพันธ์ 10-ธ.ค.-54     อาคารศิลปะ มรภ.กพ. 

 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

งบประมาณ สถานท่ี 

กิจรรมสร้างความสัมพันธ์ "ผูกมิตรสัมพันธ์  
ชาวมนุษย์-สังคม" 

11-ม.ค.-55 

 

  15,000 ลานพิกุลหน้าอาคารคณะมนุษย์ 
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กิจกรรม รป.บ สัมพันธ์ 17-ก.พ.-55   15,000 หอประชุมเก่า มรภ.กพ. 

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ 

18-24 มิ.ย.55 

 

24 

 

  อาคารศิลปะ มรภ.กพ. 

5. ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม     

กิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

 

12-13 พ.ย. 54 

 

200 

 

4,000 หน้าหอประชุมใหม่ 

กิจกรรมอบรมธรรมศึกษาสําหรับเด็กและ
เยาวชน 

24-25 พ.ย.54, 
6-12 ธ.ค. 54 

1000 

 

20,000 ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษย์ฯ 

กิจกรรมศิลปะสัมพันธ์ 10-ธ.ค.-54     อาคารศิลปะ มรภ.กพ. 

กิจกรรมวันคริสต์มาส 21-ธ.ค.-54 83 12,000 บริเวณชั้นล่างศนูย์ภาษา 
มรภ.กพ. 

กิจรรมสร้างความสัมพันธ์ "ผูกมิตรสัมพันธ์  
ชาวมนุษย์-สังคม" 

11-ม.ค.-55 

 

  15,000 ลานพิกุลหน้าอาคารคณะมนุษย์ 

กิจกรรม รป.บ สัมพันธ์ 17-ก.พ.-55   15,000 หอประชุมเก่า มรภ.กพ. 

กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ 

18-24 มิ.ย.55 

 

24 

 

 - อาคารศิลปะ มรภ.กพ. 

กิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างน้องพ่ี นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิจิตรศิลป์ฯ 

5-ก.ค.-55 

 

30  

 

-  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ อาคาร
ศิลปะ 

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์
น้องพ่ี นักศึกษา รป.บ. 

15-ก.ค.-55 

 

 50 

 

  - วัดพระบรมธาตุ  

จ.กําแพงเพชร 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบายศรี ศิริมงคล
ปี 4  

5-ก.ย.-55 

 

 300 

 

9,000 หอประชุมเก่า มรภ.กําแพงเพชร  

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
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คุณลักษณะบัณฑิตของคณะ “มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนําสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก” โดยมีการถ่ายทอดลงสู่
ระดับโปรแกรมวิชา เพื่อที่จะสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมให้กับนักศึกษาทุกคนได้ครบคลุมทุกประเด็น 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

 

บันทึกข้อความขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม 

รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 3  ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ดร.นิศากร ประคองชาติ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ และดําเนินการตาม

แผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2 ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100 

3 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 50 - 74 ของโครงการตามแผน 

4 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 75 - 99 ของโครงการตามแผน 

5 ดําเนินการได้บรรลุความสําเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 ข้อแรก 2 ข้อแรก 3 ข้อแรก 4 ข้อแรก ครบ 5 ขอ้ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 

3.00 3 3 3 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะ “มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนําสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก” โดยมีการถ่ายทอดลงสู่
ระดับโปรแกรมวิชา เพื่อที่จะสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมให้กับนักศึกษาทุกคนได้ครบคลุมทุกประเด็น 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 4  จํานวนโครงการท่ีสอดคล้องกบัการพัฒนาอัตลักษณข์องนักศึกษา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ดร.นิศากร ประคองชาติ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 
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ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนโครงการที่สอดคล้องกบัการพัฒนาอัตลักษณข์อง
นักศึกษา 

 1  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2 4 6 8 10 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

จํานวนโครงการที่สอดคล้องกบัการพัฒนา 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 

3.00 1 0.5 1.01 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา  
อัตลักษณ์ของนักศึกษา จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ว / ด / ป ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรม เร่ือง การพูดอย่างผู้นําในบริบทสังคม
และวัฒนธรรมไทย สําหรับนักศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 

21-22 ม.ค.55 

 

อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ  
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ความรู้คู่ชุมชน” โดยมีการถ่ายทอดลงสู่ระดับโปรแกรมวิชา ในการที่จะเข้าถึงและพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ และสามารถนําความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน หรือท้องถิ่นของตน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

 

บันทึกข้อความขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม 

รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 5  จํานวนโครงการ/กิจกรรม/รายวิชาที่มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวจิัย 
การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมนักศึกษา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม/รายวิชาที่มีการบูรณาการด้าน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจยั การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมนกัศึกษา 

 5  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2 4 6 8 10 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม/รายวิชาที่มีการบูรณา
การด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
การวจิัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมนักศึกษา 

3.00 5 2.50 0.075 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรม/รายวิชาที่บูรณาการด้านการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสําหรับนักศึกษา มีจํานวน โครงการ 
/กิจกรรม ประกอบด้วย 

วัน/เดือน/ป ี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

4-พ.ย.-54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถ่ิน : แนวทางสู่การ
ปฏิบัติ" สําหรับนักศึกษาโครงการ รป.บ. รุ่น 3 

30,000 

2-ธ.ค.-54 การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
2558 

10,000 

21-ธ.ค.-54 กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) "การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้" และ "การวิจัยในชั้นเรียน"  

10,000 

28-ธ.ค.-54 กิจกรรมจัดการความรู้ (KM) ด้านทิศทางการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ 6,700 

30-31 ม.ค. 55 ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน 75,000 

4-6 มี.ค. 55 กิจกรรมฝึกปฏิบัติภาคสนามโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ 18,900 

5-มิ.ย.-55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

21,000 

6-มิ.ย.-55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสร้างบทเรียนออนไลน์ 21,000 

27-มิ.ย.-55 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบคน้ฐานข้อมูลแบบมืออาชีพสําหรับ
อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์" 

2,000 
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24, 26-27, 31 ก.ค.55 
1,22,29 ส.ค.55 

กิจกรรมอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษา  

 

10,000 

27-ก.ค.-55 กิจกรรมแข่งขันความรู้ด้านภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "อาเซียน-ไทย 
สัมพันธ์ใจ  สัมพันธ์ภาษา" ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสําหรับเยาวชน 

15,000 

28-ก.ค.-55 โครงการแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน - ภาษาไทย ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

25,000 

 ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน 75,000 

1-ส.ค.-55 โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน (กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนผ่านบทเพลงจีน) 35,000 

14-ส.ค.-55 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชา 
รป.ศ. ชั้นปีท่ี 3 รุ่น 1 

- 

21-ส.ค.-55 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชา 
รป.ศ. ชั้นปีท่ี 3 รุ่น 2 

- 

18-ส.ค.-55 นักศึกษาเข้าร่วมอบรมวิชาการในโครงการ "สืบสานภาษา คงคุณคา่วรรณศิลป์ คร้ังท่ี 
5 : เรียนรู้ภาษาผ่านเพลงพ้ืนบ้าน สืบทอดตํานานคีตวรรณกรรม"  

940 

21-22 ส.ค.55 โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสําหรับเยาวชน กิจกรรมแข่งขันการสะกดคํา และ
กิจกรรมแข่งขันการเขียนคําอ่าน 

26,000 

2-21 ส.ค.55 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรค
การเมืองและการเลือกต้ัง 22 ส.ค.55 

9,100 

22-24 ส.ค.55 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง "การเตรียมความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558" รุ่นท่ี 1 

2,761,360 

27-ส.ค.-55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "องค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์" สําหรับครูสังคมศึกษา 50,000 

28-29 ส.ค.55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษา" 

50,000 

30-31 ส.ค. 55 โครงการฝึกภาคปฏิบัติจิตรกรรมภาคสนาม ฝึกเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์เข่ือนภูมิพล 
จ.ตาก สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปฯ์  

23,900 

30-31 ส.ค. 55 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ "ปัญหาข้อพิพาททางกฏหมายและแนวทางแก้ไข 
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน"  

- 

5-ก.ย.-55 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตาม
กรอบมาตรฐาน TQF" และการจัดทําบันทึกหลังสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/

10,200 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 

21

วิจัยในชั้นเรียน  

6-7 ก.ย.55 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และงานสารบรรณเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 
ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4  

 

 

 

 

20,000 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดโครงการ/กิจกรรม หรือรายวิชาที่สามารถเช่ือมโยง/
บูรณาการได้กับทั้งการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้มีผลงานที่หลากหลาย สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

การบูรณาการยังไม่สามารถบูรณาการได้ทุกรูปแบบ 

 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

บันทึกข้อความขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม 

รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 6  จํานวนกิจกรรมเสริมทกัษะใหก้ับอาจารย์ที่ปรกึษา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนกิจกรรมเสริมทกัษะให้กบัอาจารยท์ี่ปรกึษา  1  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน ค่าคะแนน   



 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 

23

 

(ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงนํ้าหนัก 

จํานวนกิจกรรมเสริมทกัษะให้กบัอาจารยท์ี่
ปรึกษา 

2.00 1 1 1.00 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมทักษะให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษา จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ว / ด / ป ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมหารือเกี่ยวกับการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ินฯ เร่ือง "บทบาท
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์" 

9 ก.พ. 55 

 

ดร.พิษณุ  บุญนิยม 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการประชุมชี้แจงความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้ง
ใหม่และเก่า เพื่อให้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อควรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พร้อมทั้งแนวทางให้การ
ให้คําปรึกษากับนักศึกษาในเร่ืองต่างๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมทั้งในระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกระดับ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

 

บันทึกข้อความขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 7  มีสารสนเทศดา้นแหล่งงานใหก้ับนักศึกษา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

มีสารสนเทศด้านแหล่งงานให้กบันักศึกษา  4  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน  
ถ่วงนํ้าหนัก 
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มีสารสนเทศด้านแหล่งงานให้กบันักศึกษา 2.00 4 4 2.00 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้บริการสารสนเทศด้านแหล่งงานให้กับ
นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 

ลําดับ สารสนเทศด้านแหล่งงาน การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 http://huso.kpru.ac.th เ ว็ บ ไ ซ ต์ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ค ว า ม
เคล่ือนไหวของคณะ การจัดกิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศของ
คณะ 

นายจิรพงษ์ เทียนแขก 

2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ อาทิ 
การรับสมัครงาน การเชิญชวนอบรม
สัมมนา และการจัดกิจกรรมของคณะ 

 

 

นายอิสรวัชร  เฟื่องอิ่ม 

3 ส่ือโทรทัศน์ แสดงได้ทั้งภาพเคล่ือนไหว แสง สี 
เสียงมีความน่าสนใจ ประชาสัมพันธ์
ความเคลื่อนไหว และข่าวสารต่างๆ 
ภายในคณะ 

นายจิรพงษ์ เทียนแขก 

4 

 

Facebook ของคณะ แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัด
อ บ ร ม  กิ จ ก ร ร ม ข อ ง คณ ะ แ ล ะ
โปรแกรมวิชา 

นายจิรพงษ์  เทียนแขก 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
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ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงบประมาณสนับสนุนด้านการเตรียมความพร้อม
บัณฑิตสู่แหล่งงาน จํานวน 20,000 บาท เพื่อเป็นช่องทางให้กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสําเร็จ
การศึกษา ที่จะสามารถและเข้าใจกระบวนการ วิธีการเข้าถึงแหล่งงาน อีกทั้งคณะได้จัดสารสนเทศด้านแหล่งงานให้กับ
นักศึกษา และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกองพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

http://huso.kpru.ac.th 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ส่ือโทรทัศน์  

Facebook คณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 8  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1ปี 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ ทัง้หมด(ฉบับ)  272  

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้หมด (คน)  334  

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา  232  

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา  22  

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  185  

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชพี
อิสระภายใน 1ปี 

 79.31  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 65 70 75 80 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1ปี 

3.00 79.31 3.91 0.12 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

=  
185)(272

22185)(232


  x 100  

=  
87

)2247(   x 100 = 79.31 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงบประมาณสนับสนุนด้านการเตรียมความพร้อม
บัณฑิตสู่แหล่งงาน จํานวน 20,000 บาท เพื่อเป็นช่องทางให้กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสําเร็จ
การศึกษา ที่จะสามารถและเข้าใจกระบวนการ วิธีการเข้าถึงแหล่งงาน อีกทั้งคณะได้จัดสารสนเทศด้านแหล่งงานให้กับ
นักศึกษา และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลต่อการได้งานทําของ
บัณฑิตน่าที่จะเพิ่มขึ้น 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 9  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พฒันาความสามารถด้านวิชาการในการแขง่ขัน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พฒันาความสามารถด้าน
วิชาการในการแข่งขัน 

 7  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3 6 9 12 15 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พฒันาความสามารถ
ด้านวิชาการในการแขง่ขัน 

2.00 10 3.5 0.05 

วัน/เดือน/ปี โครงการกิจกรรม งบประมาณ 

27-ก.ค.-55 กิจกรรมแข่งขันความรู้ด้านภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "อาเซียน-ไทย สัมพันธ์ใจ  
สัมพันธ์ภาษา" ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสําหรับเยาวชน 

15,000 

28-ก.ค.-55 โครงการแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน - ภาษาไทย ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

25,000 

1-ส.ค.-55 โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน (กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนผ่านบทเพลงจีน) 35,000 

21-22 ส.ค.55 โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสําหรับเยาวชน กิจกรรมแข่งขันการสะกดคํา และกิจกรรม
แข่งขันการเขียนคําอ่าน 

26,000 

1-ธ.ค.-54 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 15,000 

2-ธ.ค.-54 การแข่งขันการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 3,000 

2-ธ.ค.-54 การแข่งขันว่าความในศาลจําลอง 15,000 

1-2 ธ.ค.54 การแข่งขันวาดภาพเรารักในหลวง 13,000 

28-ก.ค.-55 

 

โครงการแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน - ภาษาไทย ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

25,000 

1-ส.ค.-55 โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน (กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนผ่านบทเพลงจีน) 35,000 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
ประกวด/แข่งขันทักษะ จํานวน ...10......โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการ
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ประกวดแข่งขันในทุกระดับ ทั้งที่จัดขึ้นเองและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะความชํานาญ
ในการคิดและตัดสินใจ การพบปะผู้คนภายนอก ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมนอกเหนือจากวิชาการภายในห้องเรียน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

บันทึกข้อความขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม 

ใบขออนุญาตไปราชการ เพื่อเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 10  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่
มีต่อบัณฑิต 

 85.40  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 82 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต 

3.00 85.40 5 0.15 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําแบบและสํารวจความพึง
พอใจของใช้บัณฑิต จํานวน 334 สามารถเก็บแบบสํารวจคืนมาได้ 278 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.23 โดยแบ่งประเด็นออกเป็น 
5 ประเด็น มีผลการสํารวจดังนี้ 

ข้อมูล 
ระดับปริญญาตรี 

  S.D. 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.32 0.62 

2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.30 0.64 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.27 0.65 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.28 0.60 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหต์ัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 3.91 0.69 

รวม 4.22 0.64 

** 
5

22.4 x 100  = 84.40 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 
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หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

รายงานสรุปผลการความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 11  ร้อยละของนักศึกษาปีสุดทา้ยที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานดา้นภาษา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ  89  

จํานวนนักศึกษาปีสุดท้าย  156  

ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านภาษา 

 62.92  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

61 63 65 75 80 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายทีส่อบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านภาษา 

3.00 62.92 2 0.06 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ ทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

นักศึกษามีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ยังน้อย 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

- 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 12  จํานวนนกัศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายใน/
ภายนอก 

 4  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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จํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก 

3.00 4 4 0.12 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ
ประกวด/แข่งขันจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก จํานวน....4....คน  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันในทุกระดับ ทั้งที่จัดขึ้นเองและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะความชํานาญ
ในการคิดและตัดสินใจ การพบปะผู้คนภายนอก ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมนอกเหนือจากวิชาการภายในห้องเรียน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

รางวัล/เกียรติบัตร 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 13 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการทําวิจยัตอ่อาจารย์ประจาํ
ทั้งหมด 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สายพิณ พกิุลทอง กูรงุ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

อาจารย์ประจําที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการทํา
วิจัย 

 20  

อาจารย์ประจําทั้งหมด  84.5  

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการทําวิจยัต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด 

 23.66  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

10 15 20 25 30 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงนํ้าหนั
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ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ไดร้ับการพัฒนา
ความรู้และทักษะการทําวิจยัตอ่อาจารย์ประจาํ
ทั้งหมด 

4.00 23.66 4 0.16 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทุกคน
ได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิจัย โดยมี จํานวน  20  คน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

ช่ือ - สกุล หัวข้อเร่ือง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ สถานท่ีจัด 

รศ.มัย  ตะติยะ 1.ประชุมโครงการวิจัย เรื่อง "การ
วิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหวา่ง

วัฒนธรรมลายลักษณ์กับวัฒนธรรม
เสมือนจริง" 

22-24 มิ.ย.55 

 

 

 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
ช้ัน 8 กรุงเทพฯ 

อ.บุญญาบารมี  
สว่างวงศ์ 

 

 

1.เข้ารว่มกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ทางการวิจยั Phase 56 

 

27 ก.พ. -2 มี.ค. 
55 

 

บ.กศ. 4,300 

 

อาคารศูนย์การเรยีนรู้
ทางการวจิัย สนง.คกก.
การวิจัยแห่งชาติ กทม. 

 2.ประชุมเชิงปฏิบตัิการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

 

1 มี.ค. 55 

 

งบ
มหาวิทยาลัย 

 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ 

ช้ัน 1 

อ.โอกามา 

จ่าแกะ 

1.ประชุมวิชาการเครือข่ายวจิัย
โครงการพัฒนาครขูองครูด้วยภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

28-29 ม.ค.55 

 

บ.กศ. (4,920) 

 

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
กรุงเทพฯ 
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 2.ประชุมโครงการวิจัยพัฒนาครูดว้ย
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้าการจัดกจิกรรมในช้ัน
เรียนทุกช้ันปี 

17-ก.พ.-55 

 

 ห้องประชุมสํานักงาน
คณบดีคณะมนุษย์ฯ 

 3.ประชุมบูธกลุม่วจิัยบูรณาการ 
"โครงการพัฒนาครูของคร"ู 

28-30 เม.ย.55 

 

บ.กศ. 4,420 

 

ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ ์กรุงเทพ 

 4.อบรมเชิงปฏิบัตกิาร "การเขียน
บทความตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ

นานาชาต"ิ 

10 พ.ค. 55 

 

 

 ม.มหิดล จ.นครปฐม 

 

 5.ประชุม "แนวทางการทําวจิัยและ
การเขียนรายงานความก้าวหน้า" 

 

21-พ.ค.-55 

 

 

งบสถาบันวจิัย 
3,960 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา 

 6.ประชุมสัมมนา โครงการวิจัย "ทุน
ทางสังคมกับการจดัการขยะมูลฝอย
แบบชุมชนมีสว่นรว่มของเทศบาง

เมืองกาํแพงเพชร 

17-ต.ค.-55 

 

 

ไม่เบิกงบ 

 

 

เทศบาลเมืองกาํแพงเพชร 

 

 

ดร.พิษณ ุบุญนิยม 

 

1.เข้ารว่มกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ทางการวิจยั 

27 ก.พ. – 2 
มี.ค. 55 

 

บ.กศ. 4,300 

 

อาคารศูนย์การเรยีนรู้
ทางการวจิัย 

 2.เข้ารว่มการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวจิยัแห่งชาติ 2555" 

25-27 ส.ค.55 

 

กศ.บป. 1,894 

 

ศูนย์ประชุมบางกอกคอน
เวนช่ันเซ็นเตอร์ 

กรุงเทพฯ 
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ช่ือ - สกุล หัวข้อเร่ือง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ สถานท่ีจัด 

อ.จําเนียนน้อย        
สิงหะรักษ์ 

 

1.ประชุมวิชาการเครือข่ายวจิัย
โครงการพัฒนาครขูองครูด้วยภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

 

28-29 ม.ค.55 

 

บ.กศ. 1,230 

 

โรงแรมเอเชีย ราช
เทวี กรุงเทพฯ 

 

อ.ฤทธิรงค์ 

เกาฎีระ 

 

1.ร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
ทางการวจิัย โครงการ Research 

Zone (2012) : Phase 56 

28 ก.พ.-2 มี.ค.
55 

ไม่เบิกงบ สนง.คกก.การวิจัย
แห่งชาต ิ(วช.) 

 2.อบรม เรื่อง "การทําวจิัยในช้ัน
เรียน" โครงการ Research Zone 

(2012) : Phase 59 

19-20 เม.ย.55  อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ทางการวิจยั 

อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ 1.ประชุมวิชาการเครือข่ายวจิัย
โครงการพัฒนาครขูองครูด้วยภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

28-29 ม.ค.55 

 

 

บก.ศ. (4,920) 

 

 

โรงแรมเอเชีย ราช
เทวี กรุงเทพฯ 

 

อ.วัชรัศน์ 

ศรีวิริยะกิจ 

1.กิจกรรม "การนําเสนอองค์ความรู้
จากผลงานวิจัยเพือ่พัฒนาและต่อ
ยอดของท้องถ่ินชุมชนจะได้รับการ

เผยแพร"่ 

19-เม.ย.-55 

 

 ณ ห้องประชุมช้ัน 
7 ตึก 12 

อ.ศุภฤทธิ์ 

ธาราทิพย์นรา 

1.เข้ารว่มงานวจิัยของสถาบันวจิัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

22-23 ธ.ค.54 

 

 มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม ่

 

 2.อบรมนักวจิัยรุนท่ี 2 : การ
วางแผนเกบ็ข้อมลูและเครื่องมอืใน

การทําวิจัย 

21-22 มี.ค.55 

 

ไม่เบิก 

 

สถาบันวิจัยสงัคม 
ม.เชียงใหม ่

 3.กิจกรรม "การนําเสนอองค์ความรู้
จากผลงานวิจัยเพือ่พัฒนาและต่อ
ยอดของท้องถ่ินชุมชนจะได้รับการ

เผยแพร"่ 

19-เม.ย.-55 

 

 

 ณ ห้องประชุมช้ัน 
7 ตึก 12 

 4.เข้ารว่มการประชุม/สัมมนา "การ 25-27 ส.ค.55  ศูนย์ประชุม
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นําเสนอผลงานวจิยัแห่งชาติ 2555"  

 

บางกอกคอน
เวนช่ันเซ็นเตอร์ 

กรุงเทพฯ 

 6.สัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเตรียม
ความพร้อมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ในปี 2558" 

4-7 ก.ย.55 

 

 

 โรงแรมอมรินทร์
ลากูน จ.พิษณุโลก 

อ.ธวชินี 

แสงขรรค์ชัย 

 

1.ประชุมวิชาการเครือข่ายวจิัย
โครงการพัฒนาครขูองครูด้วยภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

 

28-29 ม.ค.55 

 

 

 

บ.กศ. 
1,230(4,920) 

 

 

โรงแรมเอเชีย ราช
เทวี กรุงเทพฯ 
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ช่ือ - สกุล หัวข้อเร่ือง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ สถานท่ีจัด 

 2.ประชุมโครงการวิจัยพัฒนาครูดว้ย
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อรายงาน

ความก้าวหน้าการจัดกจิกรรมในช้ัน
เรียนทุกช้ันปี 

17-ก.พ.-55 

 

 

 ห้องประชุม
สํานักงานคณบดี
คณะมนุษย์ฯ 

 

 

ฮ.เสริมศักดิ์  รูปต่ํา 1.ข้ารว่มการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวจิยัแห่งชาติ 2555" 

25-27 ส.ค.55 

 

กศ.บป. 1,894 

 

ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนช่ัน
เซ็นเตอร์ กรงุเทพฯ

เซ็นเตอร ์

อ.เพ็ญภรณ์ 

เหลี่ยวเจริญวัฒน ์

1.อบรมนักวจิัยรุนท่ี 2 : การ
วางแผนเกบ็ข้อมลูและเครื่องมอืใน

การทําวิจัย 

21-22 มี.ค.55 

 

ไม่เบิก สถาบันวิจัยสงัคม 
ม.เชียงใหม ่(ผู้จดั) 

อ.ปาริชาติ 

สายจันด ี

1.อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง เทคนิค
การเขียนบทความวิจัยทางนิติศาสตร์

18 ก.ค. 55 

 

คณะ
นิติศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร ์

ม.ศรีปทุม 
กรุงเทพฯ 

อ.ตรรกพร 

สุขเกษม 

 

1.อบรม เรื่อง "การทําวจิัยในช้ัน
เรียน" 

19-20 เม.ย.55 

 

 

อาคารศูนย์
การเรียนรู้
ทางการวจิัย 

 

อ.อรัญญารัตน์  ศรี
สุพฒันะกุล 

 

1.เข้ารว่มการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวจิยัแห่งชาติ 2555" 

25-27 ส.ค.55 

 

กศ.บป. 1,894 คอนเวนช่ันเซ็น
เตอร์ กรุงเทพฯ 

อ.เบญจภรณ์ 

ศรีวงษา 

1.ค้นคว้าข้อมูลสําหรับการวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอน 

18-21 ต.ค.54 ไม่เบิก ม.นเรศวร จ.
พิษณุโลก 

 2.เข้ารว่มโครงการบริการวิชาการ 
"งานวจิัยในระดับบัณฑิตศึกษากบั

การพัฒนา อบต." 

25 พ.ค. 55 ไม่เบิก ม.นเรศวร จ.
พิษณุโลก 

อ.พรชนัน 1.ค้นคว้าข้อมูลสําหรับการวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอน 

18-21 ต.ค.54 ไม่เบิก ม.นเรศวร จ.
พิษณุโลก 
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สุขประเสริฐ 

 2.เข้ารว่มโครงการบริการวิชาการ 
"งานวจิัยในระดับบัณฑิตศึกษากบั

การพัฒนา อบต." 

25 พ.ค. 55 

 

ไม่เบิก ม.นเรศวร จ.
พิษณุโลก 

อาจารย์สมลกัษณ์ 

วิริยจารี 

1.เข้ารว่มการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวจิยัแห่งชาติ 2555" 

 

25-27 ส.ค.55 

 

กศ.บป. 1,894 

 

ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนช่ัน
เซ็นเตอร์ กรงุเทพฯ 

อ. สุวภัทร  พิรณ
ฤทธิ ์

2.เข้ารว่มการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวจิยัแห่งชาติ 2555" 

25-27 ส.ค.55 

 

กศ.บป. 1,894 

 

ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนช่ัน
เซ็นเตอร์ กรงุเทพฯ 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุก
คนได้รับการพัฒนาตนเองในทุกด้านตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการวิจัย คณะจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในทุกปีอย่างต่อเน่ือง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการวิจัย และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมภายนอกได้อย่างเสรี 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

งบประมาณสนับสนุนมีอยู่อย่างจํากัด 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง    

 

ใบขออนุญาตไปราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 14  จํานวนของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สายพิณ พกิุลทอง กูรงุ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์  2,690,600  

อาจารย์ประจําทั้งหมด  84.5  

จํานวนของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ตอ่
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด 

 31,841.42  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 

48

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

จํานวนของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 

4.00 31,841.42 5 0.20 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการ
วิจัย จากภายในและภายนอก จํานวน 2,690,600  บาท  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กระตุ้นให้คณาจารย์ทุกคนทําวิจัยตามความเชี่ยวชาญ และความถนัดในแต่ละ
ศาสตร์สาขาวิชา โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร และสามารถของบประมาณได้จากระดับมหาวิทยาลัย และ
จากหน่วยงานภายนอก เช่น วช. 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

บุคลากรที่ทํางานวิจัยยังเป็นคนเดิม นักวิจัยหน้าใหม่ยังมีน้อย 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

แบบสรุปงบประมาณวิจัยประจําปีงบประมาณ 2555 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 15  ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์เผยแพรห่รือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สายพิณ พกิุลทอง กูรงุ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 
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โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพเ์ผยแพร่หรอื
นําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 4  

อาจารย์ประจําทั้งหมด  84.5  

ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่
หรือนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา 

 4.73  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2 3 4 5 6 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์เผยแพรห่รือนําไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 

4.00 4.73 3 0.20 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่งานวิจัย ใน
แหล่งต่างๆ   เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ  ดังนี้   

 

 

 

 

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล 

เจ้าของงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ท่ี
นําไปตีพิมพ์เผยแพร่ 

วันเดือนปีท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

เลขท่ี
หน้า 

ศึกษาการนําหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ใน
องค์กรลบริหารส่วนตําบล : ศึกษาเฉพาะ
กรณี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 

อ.จําเนียนน้อย   

สิงหะรักษ์ 

วารสารพิกุล  ปีท่ี 9 

 ฉบับท่ี 2  

กรกฏาคม – 
ธันวาคม  2554  

หน้า 
97-
110 

จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ตามแนวลัทธิเอกซ์
เพรสชันนิสม์ 

ผศ.ศุภพงค์   

 ยืนยง 

วารสารสักทอง : 
วารสารการวิจัย ปีท่ี 
17  

ฉบับท่ี 2  

  

กรกฏาคม – 
ธันวาคม  2554  

หน้า 
13-24 

ศึกษาหลักสามัคคีธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  

อาจารย์จําเนียนน้อย  

        สิงหะรักษ์ 

ใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการ
บริหารงานของ
หน่วยงาน   

- องค์การบริการ
ส่วนตําบลปางตาไว  

- องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาบ่อคํา 
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การวิเคราะห์จุดภาพความร้อนและพื้นท่ี
เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าใสพ้ืนท่ีจังหวัด
กําแพงเพชร 

อาจารย์สุภาสพงษ์  

      รู้ทํานอง 

ใช้ในการวางแผนและ
ใช้ประกอบการจัดทํา
โครงการป้องกัน
อัคคีภัยและไฟป่า ใน
พ้ืนท่ีจังหวัด
กําแพงเพชร 

สํานักงานป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัด
กําแพงเพชร 

 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กระตุ้นให้คณาจารย์ทุกคนทําวิจัยตามความเชี่ยวชาญ และความถนัดในแต่ละ
ศาสตร์สาขาวิชา โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร และสามารถของบประมาณได้จากระดับมหาวิทยาลัย และ
จากหน่วยงานภายนอก เช่น วช. 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

บุคลากรที่ทํางานวิจัยยังเป็นคนเดิม นักวิจัยหน้าใหม่ยังมีน้อย 

 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

แบบสรุปงบประมาณวิจัยประจําปีงบประมาณ 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 16  จํานวนงานวจิัย/งานสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรยีนการสอน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สายพิณ พกิุลทอง กูรงุ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนงานวจิัย/งานสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

 12  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2 3 4 5 6 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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จํานวนงานวจิัย/งานสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน 

2.00 12 5 0.08 

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทําวิจัย/ 

ผู้วิจัยร่วม(กรณีทําเป็น
ชุดโครงการ) 

จํานวน
งบประมาณ

(บาท) 

แหล่งเงินสนับสนุนวิจัย 

วิเคราะห์หลักการใช้เคร่ืองหมายภาษาจีนจาก
หนังสือการเขียนภาษาจีน 

นางสายพิณ  พิกุลทอง  

    กูรุง   

20,000 เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

อ.โอกามา  จ่าแกะ   20,000 เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถร
วาท 

อ.จําเนียนน้อย   

         สิงหะรักษ์   

20,000 เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

การแก้ปัญหานักศึกษาไม่ต้ังใจร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการตรวจผลงานเป็นรายบุคคล 

ผศ.ศรีรัตน์  เจิงกลิ่น
จันทร์   

2,000 เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีมี
ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร” 

อ.โอกามา  จ่าแกะ   2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

“ผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาจริยธรรม
กับมนุษย์ : กรณศีึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร” 

อ.จําเนียนน้อย   

         สิงหะรักษ์   

2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

เทคนิคการใช้อักษรภาพส่งเสริมทักษะการจํา
อักษรจีน (หมวดร่างกาย) ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาจีน    

อ.ชุตินธร  ฉิมสุข   2,000 เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก  โดยใช้
วิธีการแสดงบทบาทสมมติ  ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 

อ.ตรรกพร  สุขเกษม   2,000 เงินนอกงบประมาณ 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน จํานวน 12 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กระตุ้นให้คณาจารย์ทุกคนทําวิจัยตามความเชี่ยวชาญ และความถนัดในแต่ละ
ศาสตร์สาขาวิชา โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร และสามารถของบประมาณได้จากระดับมหาวิทยาลัย และ
จากหน่วยงานภายนอก เช่น วช. และนําความรู้ที่ได้จากวิจัยมาใช้ประยุกต์เชื่อมโยงเข้ากับการจัดการเรียนการสอน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

การบูรณาการยังไม่สามารถบูรณาการได้ทุกรูปแบบ 

 

1  ภาคเรียนท่ี 2/2554 ในบทเรียนเรื่อง “การ
กําหนดนโยบายสาธารณะ”  

คณะมนุษย์ฯ 

แบบฝึกลําดับขีด  คัดตัวอักษรจีน  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนตัวอักษรจีน  ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ชั้นปีท่ี 1” 

อ.บัญชา  วัฒนาทัศนีย์   2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

“เกณฑ์ตัดสินพฤติกรรมมนุษย์ในทัศนะ
พระพุทธศาสนา” วิชาความจริงของชีวิต  ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชั้นปี
ท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2555 

อ.วิจิตร  ศิริรัตน์ 2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

“บทบาทหน้าท่ีของมนุษย์ตามหลักทิศ 6 ใน
พระพุทธศาสนา” วิชาจริยธรรมกับมนุษย์ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชั้นปี
ท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2555 

อ.วิจิตร  ศิริรัตน์ 2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

การแก้ปัญหาการออกเสียงเอ๋อฮว้า (er hua) 
โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเอ๋อฮว้า 
(er hua) ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    

อ.อภิญญา  จอมพิจิตร   2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 
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หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

แผนการสอน/มคอ.3 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 17  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการให้บรกิารวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คณะจัดให้มีแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของ

คณะ  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5
2 มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามแผนหรือโครงการในการให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพอย่างครบถ้วนตามพันธกิจของคณะ 

3 การบูรณาการเรียนการสอน  การวิจัย  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  เช่น    โครงการห้องสมุดของหนูโดยโปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์   ได้ให้บริการวิชาการ 

4 มีผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการ  บูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  
เช่น  การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก  โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ  ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 
1  ภาคเรียนท่ี 2/2554 ในบทเรียนเรื่อง “การกําหนดนโยบายสาธารณะ” 

5 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน  และ พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  อาทิ  เช่น  โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จัด
การศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาการปกครองท้องถิ่น    

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 ข้อแรก 2 ข้อแรก 3 ข้อแรก 4 ข้อแรก ครบ 5 ขอ้ 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 

3.00 5 5 0.10 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมีแผนและโครงการในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของคณะ/มหาวิทยาลัย และมีการ
ดําเนินการตมแผนอย่างครบถ้วน 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

การบริการวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่สําคัญ ทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยกําหนด
เป็นอัตลักษณ์ “ความรู้คู่ชุมชน” 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

 

แผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 

รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 18  จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีบู่รณาการกับการเรียนการสอน การวจิัย 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
การวจิัย 

 12  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวจิัย 

3.00 12 5 0.15 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรมที่การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน จํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทําวิจัย/ 

ผู้วิจัยร่วม(กรณีทําเป็น
ชุดโครงการ) 

จํานวน
งบประมาณ

(บาท) 

แหล่งเงินสนับสนุน
วิจัย 

วิเคราะห์หลักการใช้เคร่ืองหมายภาษาจีนจากหนงัสือการ
เขียนภาษาจีน 

นางสายพิณ  พิกุลทอง  

    กูรุง   

20,000 เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร   

อ.โอกามา  จ่าแกะ   20,000 เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท อ.จําเนียนน้อย   

         สิงหะรักษ์   

20,000 เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

การแก้ปัญหานักศึกษาไม่ต้ังใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
การตรวจผลงานเป็นรายบุคคล 

ผศ.ศรีรัตน์  เจิงกลิ่น
จันทร์   

2,000 เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง : 
กรณีศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร” 

อ.โอกามา  จ่าแกะ   2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

“ผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาจริยธรรมกับมนุษย์ : 
กรณีศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร” 

อ.จําเนียนน้อย   

         สิงหะรักษ์   

2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 
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เทคนิคการใช้อักษรภาพส่งเสริมทักษะการจําอักษรจีน 
(หมวดร่างกาย) ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจนี    

อ.ชุตินธร  ฉิมสุข   2,000 เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก  โดยใช้วิธีการ
แสดงบทบาทสมมติ  ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 
2/2554 ในบทเรียนเรื่อง “การกําหนดนโยบาย
สาธารณะ”  

อ.ตรรกพร  สุขเกษม   2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

แบบฝึกลําดับขีด  คัดตัวอักษรจีน  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนตัวอักษรจีน  ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชั้นปีท่ี 1” 

อ.บัญชา  วัฒนาทัศนีย์   2,000 เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

“เกณฑ์ตัดสินพฤติกรรมมนุษย์ในทัศนะพระพุทธศาสนา” 
วิชาความจริงของชีวิต  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 
2555 

อ.วิจิตร  ศิริรัตน์ 2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

“บทบาทหน้าท่ีของมนุษย์ตามหลักทิศ 6 ใน
พระพุทธศาสนา” วิชาจริยธรรมกับมนุษย์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษา
ท่ี 1  ปีการศึกษา 2555 

อ.วิจิตร  ศิริรัตน์ 2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

การแก้ปัญหาการออกเสียงเอ๋อฮว้า (er hua) โดยใช้ชุดฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงเอ๋อฮว้า (er hua) ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
  

อ.อภิญญา  จอมพิจิตร   2,000 
เงินนอกงบประมาณ 

คณะมนุษย์ฯ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

บุคลากรภายในคณะฯ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

การบูรณาการยังไม่สามารถบูรณาการได้ทุกรูปแบบ 

 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

โครงการ/แผนการสอน/มคอ.3 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 19  ร้อยละของจาํนวนโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการที่สนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนโครงการ กิจกรรมบรกิารวิชาการที่สนองความ
ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาต ิ

 16  

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด  84.5  

ร้อยละของจํานวนโครงการ กิจกรรมบรกิารวิชาการที่สนอง
ความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติตอ่จํานวน
อาจารย์ประจํา 

 18.93  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

10 15 20 25 30 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของจํานวนโครงการ กิจกรรมบรกิาร
วิชาการที่สนองความต้องการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติตอ่จํานวนอาจารยป์ระจํา 

3.00 16 2 0.15 

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะตระหนักถึงพันธกิจในอันที่จะเป็นแหล่งบริการวิชาการสําหรับชุมชนท้องถิ่น  จึงมีโครงการจัดทําหลัดสูตรระยะ
ส้ันเพื่ออบรมให้กับบุคลากรทั่วไป โดยคณะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในด้านงบประมาณและความร่วมมือจากองค์กร
ปกครองท้องถิ่น จํานวน 13 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

 

 

วัน/เดือน/ป ี โครงการกิจกรรม 

4-พ.ย.-54 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถ่ิน : แนวทางสู่การปฏิบัติ" สําหรับ
นักศึกษาโครงการ รป.บ. รุ่น 3 

2-ธ.ค.-54 การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 

21-ธ.ค.-54 
กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้" และ 
"การวิจัยในชั้นเรียน"  

27-ก.ค.-55 
กิจกรรมแข่งขันความรู้ด้านภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "อาเซียน-ไทย สัมพันธ์ใจ  
สัมพันธ์ภาษา" ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสําหรับเยาวชน 

28-ก.ค.-55 
โครงการแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน - ภาษาไทย ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

1-ส.ค.-55 โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน (กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนผ่านบทเพลงจีน) 
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18-ส.ค.-55 
นักศึกษาเข้าร่วมอบรมวิชาการในโครงการ "สืบสานภาษา คงคุณคา่วรรณศิลป์ คร้ังท่ี 5 : เรียนรู้
ภาษาผ่านเพลงพ้ืนบ้าน สืบทอดตํานานคีตวรรณกรรม"  

21-22 ส.ค.55 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสําหรับเยาวชน กิจกรรมแข่งขันการสะกดคํา และกิจกรรมแข่งขัน
การเขียนคําอ่าน 

2-21 ส.ค.55 
โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการ
เลือกต้ัง 22 ส.ค.55 

22-24 ส.ค.55 
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง "การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558" รุ่นท่ี 1 

27-ส.ค.-55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "องค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์" สําหรับครูสังคมศึกษา 

30-31 ส.ค. 55 
โครงการฝึกภาคปฏิบัติจิตรกรรมภาคสนาม ฝึกเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์เข่ือนภูมิพล จ.ตาก 
สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ  

30-31 ส.ค. 55 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ "ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน"  

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งคณะฯ มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาที่หลากหลาย พร้อมงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

บันทึกข้อความ/หนังสือจัดกิจกรรม/รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 20  ร้อยละของจาํนวนอาจารย์ทีเ่ป็นผู้ทรงคุณวฒุิที่ปรกึษา กรรมการวิชาการวิชาชีพ กรรมการสอน หรือ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธภ์ายนอกมหาวทิยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจาํ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนอาจารยท์ี่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรกึษา กรรมการ
วิชาการวิชาชีพ กรรมการสอน หรือกรรมการทีป่รึกษา
วิทยานิพนธ์ภายนอก 

 8  

จํานวนอาจารยป์ระจํา  84.5  

ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิทีป่รึกษา 
กรรมการวิชาการวิชาชีพ กรรมการสอน หรือกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

 9.46  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3 6 9 12 15 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ปรึกษา กรรมการวิชาการวิชาชีพ กรรมการสอน 
หรือกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก
มหาวิทยาลัยตอ่จํานวนอาจารย์ประจํา 

3.00 8 2.5 0.10 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

อาจารย์ประจํา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ให้บรกิารวิชาการวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ   โดยมีรายละเอยีดกิจกรรมแยกเป็นประเด็น
ต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญ และสาขาวิชา  จํานวน 9 คน ประกอบด้วย 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

รศ.มัย  ตะติยะ 1.ประชุมเร่ือง แนวทางและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สังคม 

21 ก.พ. 55 

 

ดร.วิทยา   คามุณี 

 

1.ประชุมเร่ือง แนวทางและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สังคม 

21 ก.พ. 55 

 

อ.วัลลภ  ทองอ่อน 

 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ีอนุภาค
กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร 
พิจิตร และอุทัยธานี 

6-ก.ค.-55 

 

 

อ.สุชิน    รอดกําเหนิด 1.ประชุมเร่ือง แนวทางและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สังคม 

21 ก.พ. 55 

 

อ.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ 1.ประชุมรับมอบนโยบายการดําเนินงาน 18-พ.ค.-55 
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            ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 

2.ประสบการณ์ด้านอาชีพและด้าน
คุณภาพชีวิตหลักสูตรวิชา การบริหาร
องค์กรพัฒนาชุมชนระดับต้น หลักสูตร 1 

20-24 ส.ค.55 

 

อ.โอกามา   

จ่าแกะ 

 

 

1.ประชุมสัมมนา โครงการวิจัย "ทุนทาง
สังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบางเมือง
กําแพงเพชร 

17-ต.ค.-55 

 

 

ดร.พิษณุ บุญนยิม 

 

1.ประชุมกลุ่มย่อยในโครงการแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านกระ
เหร่ียง จ.กําแพงเพชร 

6-ก.ค.-55 

 

อ.ศุภฤทธ์ิ  

  ธาราทิพย์นรา 

1.ประชุมกลุ่มย่อยในโครงการแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านกระ
เหร่ียง จ.กําแพงเพชร 

6-ก.ค.-55 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะสนับสนุนให้บุคลากรเป็นที่ปรกึษา  เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน  เป็นกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชพีในระดับชาตหิรือนานาชาตติามเรื่องต่างๆ ทีไ่ด้รับการรอ้งขอ  เนื่องจากเหน็ว่าเป็นการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ และเป็นการบรกิารวิชาการเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นอกีด้วย ทั้งในด้านงบประมาณ สถานที่ เปน็ต้น 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

หนังสือเชิญ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 21  จํานวนเครือข่าย/องค์กร/ชมุชนที่ได้รับบรกิารวิชาการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนเครือข่าย/องค์กร/ชุมชนที่ได้รับบริการวิชาการ  5  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0 1 2 3 4 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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(ร้อยละ) 

จํานวนเครือข่าย/องค์กร/ชุมชนที่ได้รับบริการ
วิชาการ 

3.00 5 5 0.15 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ให้บรกิารวิชาการวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพฒันาและเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ   โดยมีรายละเอยีดเครือข่าย/องค์กร/ชุมชนที่ไดร้ับการบรกิาร
วิชาการ จํานวน 5 เครือข่าย/องค์กร/ชุมชน ประกอบดว้ย 

ลําดับ เครือข่าย/องคก์ร/ชุมชน การบริการวชิาการ วัน/เดือน/ปี สถานที ่

1 สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง      ม.มหิดล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  และบริษัท
สปริงส์  คอร์ปอเรชั่น 

คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ร่วมมือ
กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั      ม.
มหิดล  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  และบริษัทสปริงส์  
คอร์ปอเรชั่น จาํกัด  จัดทํา
โครงการจัดทําผังแม่บทพัฒนา
ชุมชนเพื่อแก้ปญัหาหมู่บ้านอทุกภัย
แบบบูรณาการอย่างยัง่ยืน 

 

ต.ค. 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

2 มหาวิทยาลัยหงเหอ 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

มีการจดัทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหงเหอ 
สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยทาํ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัง้ทาง
วิชาการและการจัดแสดง
นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ ที่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

1-5 ธ.ค. 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

3 กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

. โครงการข้อตกลงว่าดว้ยความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่

ปี 2550  

 ถึงปัจจุบัน 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กับคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

กําแพงเพชร 

4 Theguangxi Institutd of 
Arts, Baise University 

ลงนามวชิาการกบัมหาวิทยาลัย 
Theguangxi Institutd of Arts, Baise 
University ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   

ปี 2553

ถึงปัจจุบัน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

5 คณะศิลปกรรม  
มหาวิทยาลัยหงเหอ  
สาธารณรัฐประชาชนจีน   

โครงการความร่วมมือ (MOU) ทาง

วิชาการระหว่าง โปรแกรมวิชาวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร กับ
คณะศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยหงเหอ  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในปี  พ.ศ. 
2551 (ค.ศ. 2008 

ในปี พ.ศ. 2551 
(ค.ศ. 2008) ถึง

ปัจจุบัน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

บันทึกข้อความจัดกิจกรรม/โครงการ/หนังสือเชิญข้อความร่วมมือ 

รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 22  จํานวนแหล่งเรยีนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ดร.นิศากร ประคองชาติ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนแหล่งเรยีนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา 

 1  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0 1 2 3 4 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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จํานวนแหล่งเรยีนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

3.00 1 2 0.06 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีแหล่งการเรยีนรู้ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน  1  แหล่ง 
ประกอบดว้ย 

ลําดับ แหลง่เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 

1 หอประชุมศิลปดุริยนาฎ อ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ได้จัด
ให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานทีใ่ช้ในการ
เรียนการสอน ศิลปะการแสดง
นาฎยศิลป์ สอนการรําระบําชากังราว 
ให้กับนกัเรียน นักศึกษาและบคุคล
ทั่วไป ที่มีความสนใจในการเรียน
ศิลปะการแสดงดังกล่าวใดเข้ามาศึกษา
ค้นคว้าและรับการถ่ายทอดความรู้จาก
อาจารย์ผู้สอนโดยตรง จงึเป็นการเรยีน
สอนที่มีความสําคัญด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยิง่ 

อ.เยาวลักษณ์  

ใจวิสุทธิ์หรรษา 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการเรยีนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อาทิ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวชิาการพัฒนา
สังคม เป็นต้น 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 
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หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 23  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ดร.นิศากร ประคองชาติ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน 

 5  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 

3.00 5 5 0.09 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรมที่การบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน จํานวน  5  โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี สถานท่ี 

กิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง 12-13 พ.ย. 54 

 

หน้าหอประชุมใหม่ 

กิจกรรมอบรมธรรมศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน 

 

24-25 พ.ย.54, 6-
12 ธ.ค. 54 

ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษย์ฯ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบายศรี ศิริมงคลปี 4  

 

5-ก.ย.-55 

 

หอประชุมเก่า มรภ.กําแพงเพชร  

กิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง 12-13 พ.ย. 55 หน้าหอประชุมใหม่ 

กิจกรรมไหว้ครู 5 ก.ค. 55 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ อาคาร
ศิลปะ 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

บุคลากรภายในคณะฯ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

การบูรณาการยังไม่สามารถบูรณาการได้ทุกรูปแบบ 

 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

บันทึกข้อความจัดกิจกรรม/โครงการ 
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รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการสอน/มคอ.3 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 24  มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์คณะ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ เขียวเขิน ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานประชาสัมพันธค์ณะ    

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - - -  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 
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มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
คณะ 

2.00  5 0.10 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 

79

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 25  จํานวนช่องทางประชาสัมพันธ์ความเคล่ือนไหวของคณะ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ เขียวเขิน ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนช่องทางประชาสัมพันธค์วามเคล่ือนไหวของคณะ  4  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

0 1 2 3 4 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด นํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนน ค่าคะแนน   
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(ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงนํ้าหนัก 

จํานวนช่องทางประชาสัมพันธค์วามเคล่ือนไหว
ของคณะ 

2.00 4 5 0.08 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้บริการสารสนเทศด้านแหล่งงานให้กับ
นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 

ลําดับ สารสนเทศ การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1 http://huso.kpru.ac.th เ ว็ บ ไซต์ประชา สัมพันธ์ ความ
เค ล่ือน ไหวของคณะ  การ จัด
กิ จกรรมต่ า งๆ  รวมถึ ง ข้ อมู ล
สารสนเทศของคณะ 

นายจิรพงษ์ เทียนแขก 

2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ อาทิ 
การรับสมัครงาน การเชิญชวน
อบรมสัมมนา และการจัดกิจกรรม
ของคณะ 

 

นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม 

ลําดับ สารสนเทศ การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

3 ส่ือโทรทัศน์ แสดงได้ทั้งภาพเคล่ือนไหว แสง สี 
เ สี ย ง มี ค ว า ม น่ า ส น ใ จ 
ประชาสัมพันธ์ความเคล่ือนไหว 
และข่าวสารต่างๆ ภายในคณะ 

นายจิรพงษ์ เทียนแขก 

4 

 

Facebook ของคณะ แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัด
อบรม  กิจกรรมของคณะและ
โปรแกรมวิชา 

นายจิรพงษ์  เทียนแขก 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

 

http://huso.kpru.ac.th 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ส่ือโทรทัศน์ 

Facebook ของคณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 26  ร้อยละของบุคลากรที่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดงูานตอ่จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ เขียวเขิน ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดงูาน 

 52  

จํานวนบุคลากรทั้งหมด  84.5  

ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดงูานต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด 

 61.53  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้าร่วมการประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดงูานต่อจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 

3.00 61.53 5 0.15 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทุกคนได้รับการ
พัฒนาตนเอง โดยมี จํานวน...52...คน ประกอบด้วย 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 

รศ.มัย  ตะติยะ 1.ประชุมเร่ือง แนวทางและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 

21 ก.พ. 55 

 

  โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่ 

 2.ประชุมโครงการวิจัย เร่ือง "การ
วิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่าง
วัฒนธรรมลายลักษณ์กับวัฒนธรรม 

22-24 มิ.ย.55 

 

 

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร ชั้น 8 กรุงเทพฯ 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 

 เสมือนจริง"    

 3.นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 
Thailand  Research  Expo 2011 

 

26-27 ส.ค.54 

 

 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ 
วิจัยแห่งชาติ  

ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ 

 4.สัมมนาวิชาการทางศิลปะของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และประเทศนอก 

1-3 ก.พ.55 คณะวิจิตรศิลป์ ม. คณะวิจิตรศิลป์ ม.
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กลุ่ม 3 ประเทศ "บทบาทศิลปะร่วม
สมัยในประชาคมอาเซียน" 

 

 

 

เชียง 

 

 

เชียงใหม่ 

 

 

 5.ประชุม เร่ือง แนวทางและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 

20-21 ก.พ. 55 

 

 

 สนง.กองทุน
สนับสนุนการวิจยั
แห่งชาติ 

ห้องประชุมบ้านแสน
ตอง 

ผศ.สุวิทย์  วงษ์
บุญมาก 

1.กิจกรรมสัมมนา "เตรียมความ
พร้อมองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558" 

4-ก.ย.-55 

 

 

งบโครงการ อปท.
อาเซียน  

 

โรงแรมอมรินทร์ลากูน 

ผศ.ศรีรัตน์ 

 เจิงกลิ่นจันทร์ 

 

1.สัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนา
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้าน
สารสนเทศศาสตร์" 

17-ม.ค.-55 

 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
จ.นนทบุรี 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  

จ.นนทบุรี 

  2.สัมมนา PULINET คร้ังท่ี 2 
"ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้" 

26-27 ม.ค.55 

 

 ม.เทคโนโลยีสุรนารี  

จ.นครราชสีมา 

ผศ.ประพิมพร โกศิ
ยะกุล 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร     

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1 
มรภ.กําแพงเพชร  

ผศ.อรุณลักษณ์ 
รัตนพันธ์ุ 

1.สัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนา
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้าน
สารสนเทศศาสตร์" 

17-ม.ค.-55 

 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
จ.นนทบุรี 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  

จ.นนทบุรี 

 21.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร     

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1 
มรภ.กําแพงเพชร  

รศ.ดร.ศรัณย์  วงศ์
คําจันทร์ 

 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร     

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1 
มรภ.กําแพงเพชร  

ผศ.ดร.สุนทรี  ดวง
ทิพย์ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

1 มี.ค. 55 ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร 
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  1 มรภ.กําแพงเพชร  

ผศ.กวี   

  ครองแก้ว 

 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

1 มี.ค. 55 

 

 ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ  

ชั้น 1 

ดร.วิทยา  

  คามุณี 

 

1.ประชุมเร่ือง แนวทางและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 

 

 

21 ก.พ. 55 

 

บ.กศ. 1,092 

 

โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่ 

 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 

อ.วัลลภ 

  ทองอ่อน 

 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ้ืนท่ีอนุภาคกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ 
กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี 

6-ก.ค.-55 

 

 

 

 

โรงแรมบ้านสวนรี
สอร์ท จ.นครสวรรค์ 

 

ผศ.เชวงศักด์ิ 
เขียวเขิน 

 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร 

 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1
มรภ.กําแพงเพชร 

ผศ.ศุภพงศ์   

 ยืนยง 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร 

 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1
มรภ.กําแพงเพชร 

  2.ร่วมโครงการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรสู ่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

 

2-พ.ค.-55 

 

 

คณะสถาปัตยกรร
ศาสตร์  

ม.นเรศวร 

คณะสถาปัตยกรร
ศาสตร์ ม.นเรศวร 

  3.สัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตรกรรม
ร่วมกับศิลปินกลุ่มธรรม 

6 ก.ค. 55 

 

ม.นเรศวร 

 

หอศิลป์ ม.นเรศวร จ.
พิษณุโลก 

ผศ.วันเพ็ญ   1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา 1 มี.ค. 55 กองการเจ้าหน้าท่ี ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1
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บุญมา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 

 มรภ.กําแพงเพชร มรภ.กําแพงเพชร 

ดร.ประดิษฐ์   

นารีรักษ์ 

 

 

1.ประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง Teacher  
Collaboration : Shaping  the  
Classroom  of  the  Future. 

 

25 ม.ค. 55 

 

 

(จัดโดยสมาคม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
แห่งประเทศไทย
ภาคเหนือ) 

โรงแรมเมอร์เคียว 

 จ.เชียงใหม่ 

  2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1
มรภ.กําแพงเพชร 

อ.สายพิณ  

พิกุลทอง กูรุง 

 

 

 

1.อบรมตําราสอนภาษาจีน ประจําปี 
2554 

 

 

 

19-ต.ค.-54 

 

 

 

 

(จัดโดย สกอ.) 

 

 

  

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

  2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1
มรภ.กําแพงเพชร 

อ.สุชิน   

  รอดกําเหนิด 

1.ประชุมภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 ก.พ. 55 

 

  - ห้องประชุมสักทอง 
มรภ.กพ. 

 2.ประชุมเร่ือง แนวทางและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 

21 ก.พ. 55 

 

 โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่ 

 3.ประชุม เร่ือง แนวทางและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 

20-21 ก.พ. 55 

 

จัดโดย สนง.กองทุน
สนับสนุนการวิจยั 

ห้องประชุมบ้านแสน
ตอง โรงแรมโลตัสปาง
สวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 
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อ.บุญญาบารมี  
สว่างวงศ์ 

 

 

1.ประชุมแผนงานสร้างเสริมนโยบาย
สาธารณะท่ีดี  

 

28 มี.ค. 55 

 

จัดโดยสถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ ม.
เชียงใหม่ 

 

โรงแรมอิมพีเรียล 
แม่ปิง จ.เชียงใหม่ 

 

 2.ประชุมสัมมนาหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาศิลปศาสตร์สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน ตามกรอบ
มาตรฐานฯ 

24 ก.ค. 55 

 

(จัดโดยวิทยาลัย
ชุมชนตาก) 

 

โรงแรมเวียงตากริเวอร์
ไซด์ จ.ตาก 

 

 3.เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ทางการวิจัย Phase 56   

 

27 ก.พ. -2 
มี.ค. 55  

 

สนง.คกก.การวิจยั
แห่งชาติ กทม. 

 

อาคารศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย สนง.ค
กก.การวิจัยแห่งชาติ 
กทม. 

 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร  

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ 

 ชั้น 1 

 5.ประชุมรับมอบนโยบายการ
ดําเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 

18-พ.ค.-55   สนง.คกก.การวิจยั
แห่งชาติ กทม. 

 6.ประชุมเพ่ือจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี โท และเอก 

15-มิ.ย.-55 ม.ศรีปทุม กรุงเทพฯ ม.ศรีปทุม กรุงเทพฯ 

 7.ประชุมวิพากษ์หลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสร้าง 

15-ส.ค.-55 

 

วิทยาลัยชุมชนตาก ห้องประชุมวิทยาลัย
ชุมชนตาก 

 8.ประสบการณ์ด้านอาชีพและด้าน
คุณภาพชีวิตหลักสูตรวิชา การ
บริหารองค์กรพัฒนาชุมชนระดับต้น 
หลักสูตร 1 

20-24 ส.ค.55 

 

  มหาวิทยาลัยการศึกษา
ไทเป ปะรเทศไต้หวัน 

 9.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานนักศึกษารป.บ. รุ่นท่ี 4 

 

 

19-20 ต.ค.55 

 

โปรแกรมวิชา รป.บ. 

 

เทศบาลตําบลบา้น
ตาก อบต.บ้านนา  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ.ตาก และอบต.นา
โบสถ์ จ.ตาก 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 

88

 10.ประชุมสัมมนา เร่ือง การพัฒนา
นิสิตนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิต 
ศตวรรษท่ี 21 

22-24 ก.ย.54 

 

  โรงแรมโลตัส  ปาง
สวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

 11.สัมมนาวิชาการ เร่ือง "การ
เตรียมความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558" 

4-7 ก.ย.55 

 

คณะมนุษยศาสตร์
ร่วมกับ อปท.  

อาเซียนในปี 2558" 

อ.โอกามา   

จ่าแกะ 

 

 

1.ประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัย
โครงการพัฒนาครูของครูด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 

28-29 ม.ค.55 

 

 

(จัดโดย สํานักบริหาร
โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษาฯ 
สกอ. 

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 

 2.ประชุมโครงการวิจัยพัฒนาครูด้วย
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียนทุกชั้นปี 

17-ก.พ.-55 

 

  - ห้องประชุมสํานักงาน
คณบดีคณะมนุษย์ฯ 

 3.ประชุมโครงการต่อยอดคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Project  
Manager) EdPEx 

23 ก.พ. 55 

 

 - เป็นเลิศ (Project  
Manager) EdPEx 

 4.สัมมนาทางวิชาการ "ทุนทางสังคม
กับการเสริมสร้างชุมชนเมืองน่าอยู่ 

25 มี.ค. 55 

 

จัดโดย  

ม.ธรรมศาสตร์ 

โรงแรมริชมอนด์ 

 จ.นนทบุรี 

 5.ประชุมบูธกลุ่มวิจัยบูรณาการ 
"โครงการพัฒนาครูของครู" 

28-30 เม.ย.55 

 

 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ กรุงเทพ 

 6.อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ" 

10 พ.ค. 55 

 

 

ม.มหิดล จ.นครปฐม 

 

 

ม.มหิดล จ.นครปฐม 

 

 

 7.ประชุม "แนวทางการทําวิจัยและ
การเขียนรายงานความก้าวหน้า" 

21-พ.ค.-55  สํานักงาน
คณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา 

 8.ประชุมนิทรรศการโครงการแก้ไข
ปัญหานํ้าท่วม มรภ.กําแพงเพชร 
และเครือข่าย 

27-28 ส.ค.55  ศูนย์การค้าบางกอก
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 9.ประชุมสัมมนา โครงการวิจัย "ทุน
ทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอย
แบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาง
เมืองกําแพงเพชร 

17-ต.ค.-55 

 

 

 สกอ.  

 

 

เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร 

 

 

ดร.พิษณุ บุญนยิม 

 

1.เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ทางการวิจัย 

27 ก.พ. – 

 

 อาคารศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย 

 2.ประชุมหารือเกี่ยวกับการแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ินฯ 
เร่ือง "บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์" 

9-ก.พ.-55 

 

 

   -  

 

 

ห้องประชุมสักทอง 
มรภ.กพ. 

 

 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1
มรภ.กําแพงเพชร 

 4.ประชุมแผนงานสร้างเสริมนโยบาย
สาธารณะท่ีดี  

28 มี.ค. 55 

 

สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ ม.เชียงใหม่ 

โรงแรมอิมพีเรียล 
แม่ปิง จ.เชียงใหม่ 

 5.ประชุมสัมมนาหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาศิลปศาสตร์สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน ตามกรอบ
มาตรฐานฯ 

 

24 ก.ค. 55 

 

 

(จัดโดยวิทยาลัย
ชุมชนตาก) 

โรงแรมเวียงตากริเวอร์
ไซด์ จ.ตาก 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 

90

 6.ประชุมวิพากษ์หลักสูตรพัฒนา
ทักษาะและเสริมสร้างประสบการณ์
ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต
หลักสูตรวิชา การบริหารองค์กร
พัฒนาชุมชนระดับต้น หลักสูตร 1 

15-ส.ค.-55 

 

ห้องประชุมวิทยาลัย
ชุมชนตาก (ผู้จัด) 

ห้องประชุมวิทยาลัย
ชุมชนตาก (ผู้จัด) 

 7.เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" 

25-27 ส.ค.55 

 

 ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ 

 8.สัมมนาวิชาการ เร่ือง "การเตรียม
ความพร้อมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558" 

4-7 ก.ย.55 

 

 

  โรงแรมอมรินทร์ลากูน 
จ.พิษณุโลก 

 9.ประชุมกลุ่มย่อยในโครงการแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมหมู่บ้านกระเหร่ียง จ.
กําแพงเพชร 

6-ก.ค.-55 

 

  มู่บ้านกระเหร่ียงน้ําตก
คลองลาน  

จ.กําแพงเพชร 

อ.ศิริวรรณ  หลิม
มงคล 

 

1.ประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง Teacher  
Collaboration :  Shaping  the  
Classroom  of  the  Future. 

 

25 ม.ค. 55 

 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 

โรงแรมเมอร์เคียว  

จ.เชียงใหม่ 

 

อ.จําเนียนน้อย       
สิงหะรักษ์ 

 

1.ประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัย
โครงการพัฒนาครูของครูด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

28-29 ม.ค.55 

 

สํานักบริหารโครงการ
ส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาฯ สกอ. 

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

 

 2.อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ" 

10 พ.ค. 55 

 

 ม.มหิดล จ.นครปฐม 

 

 3.ประชุม "แนวทางการทําวิจัยและ
การเขียนรายงานความก้าวหน้า" 

 

21-พ.ค.-55 

 

 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 4.ประชุมนิทรรศการโครงการแก้ไข
ปัญหานํ้าท่วม มรภ.กําแพงเพชร 
และเครือข่าย 

27-28 ส.ค.55 

 

 ศูนย์การค้าบางกอก
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
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 5.ประชุมสัมมนา โครงการวิจัย "ทุน
ทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอย
แบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาง
เมืองกําแพงเพชร 

17-ต.ค.-55 

 

 เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร 

 

อ.อิฎฐารมณ์ มิต
สุวรรณ  สิงหรา 

 

1.ประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง Teacher  
Collaboration :  Shaping  the  
Classroom  of  the  Future. 

 

25 ม.ค. 55 

 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 

 

       2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 

อ.ฤทธิรงค์   

   เกาฎีระ 

 

1.ร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย โครงการ Research 
Zone (2012) : Phase 56 

28 ก.พ.-2 มี.ค.
55 

สนง.คกก.การวิจยั
แห่งชาติ (วช.) 

สนง.คกก.การวิจยั
แห่งชาติ (วช.) 

 2.อบรม เร่ือง "การทําวิจัยในชั้น
เรียน" โครงการ Research Zone 
(2012) : Phase 59 

19-20 เม.ย.55 สนง.คกก.การวิจยั
แห่งชาติ (วช.)  

อาคารศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย  

 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1
มรภ.กําแพงเพชร 

 

อ.นิศาชล   

เถิงจ๋าง 

 

1.ประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง Teacher  
Collaboration :  Shaping  the  
Classroom  of  the  Future. 

 

25 ม.ค. 55 

 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทยภาคเหนือ 

 

อ.รัชดาภรณ์  

 รักษ์ชน 

1.ประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง Teacher  
Collaboration :  Shaping  the  
Classroom  of  the  Future. 

25 ม.ค. 55 

 

 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทยภาคเหนือ 
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อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ  1.ประชุมเร่ือง แนวทางและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 

21 ก.พ. 55 

 

 โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่ 

 

      2.ประชุมบูธกลุ่มวิจัยบูรณาการ 
"โครงการพัฒนาครูของครู" 

28-30 เม.ย.55 

 

บ.กศ. 4,420 

 

ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ กรุงเทพ 

 3.ประชุมกรรมการตัดสินการ
ประกวดผลงานเรียงความจังหวัด
กําแพงเพชร   

2-ก.ค.-55 

 

  - ห้องประชุมปลัด
จังหวัดกําแพงเพชร 
ศาลากลางจังหวัด
กําแพงเพชร ชั้น 4 

 4.ประชุมนิทรรศการโครงการแก้ไข
ปัญหานํ้าท่วม มรภ.กําแพงเพชร 
และเครือข่าย 

27-28 ส.ค.55 

 

 ศูนย์การค้าบางกอก
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 5.อบรมวิชาการในโครงการ "สืบสาน
ภาษา คงคุณคา่วรรณศิลป ์คร้ังท่ี 5 : 
เรียนรู้ภาษผ่านเพลงพ้ืนบ้าน สืบ
ทอดตํานานคีตวรรณกรรม" 

28 ส.ค. 55 

 

 ห้องประชุมอมราวดี 
มรภ.นครสวรรค์  

 6.ประชุมสัมมนา โครงการวิจัย "ทุน
ทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอย
แบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาง
เมืองกําแพงเพชร 

17-ต.ค.-55 

 

ไม่เบิกงบ 

 

เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร 

 

 7.ประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัย
โครงการพัฒนาครูของครูด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 

28-29 ม.ค.55 

 

 

(จัดโดย สํานักบริหาร
โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษาฯ 
สกอ. 

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 

 8.ประชุมโครงการวิจัยพัฒนาครูด้วย
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียนทุกชั้นปี 

17-ก.พ.-55 

 

  - 

 

ห้องประชุมสํานักงาน
คณบดีคณะมนุษย์ฯ 
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 9.ประชุม เร่ือง แนวทางและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 

20-21 ก.พ. 55 

 

 

(จัดโดย สนง.กองทุน
สนับสนุนการวิจยั) 

 

ห้องประชุมบ้านแสน
ตอง  โรงแรมโลตัสปาง
สวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

 10.ประชุม "แนวทางการทําวิจัยและ
การเขียนรายงานความก้าวหน้า" 

 

21-พ.ค.-55 

 

 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 11.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร 

 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1
มรภ.กําแพงเพชร 

อ.วนัสนันท์          
นุชนารถ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร 

 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1
มรภ.กําแพงเพชร 

 2.สัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตรกรรม
ร่วมกับศิลปินกลุ่มธรรม 

6 ก.ค. 55 

 

ม.นเรศวร 

 

หอศิลป์ ม.นเรศวร 

 จ.พิษณุโลก 

อ.วัชรัศน์   

 ศรีวิริยะกิจ 

1.กิจกรรม "การนําเสนอองค์ความรู้
จากผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและต่อ
ยอดของท้องถ่ินชุมชนจะได้รับการ
เผยแพร่" 

19-เม.ย.-55 

 

สถาบันวิจัย มรภ.
กําแพงเพชรผู้จัด  

ณ ห้องประชุมชั้น 7 
ตึก 12 

    2.สัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตรกรรม
ร่วมกับศิลปินกลุ่มธรรม 

6 ก.ค. 55 

 

ม.นเรศวร 

 

หอศิลป์ ม.นเรศวร  

จ.พิษณุโลก 

อ.จิรพงศ์  

   ยืนยง 

1.กิจกรรม "การนําเสนอองค์ความรู้
จากผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและต่อ
ยอดของท้องถ่ินชุมชนจะได้รับการ
เผยแพร่" 

19-เม.ย.-55 

 

 

  ณ ห้องประชุมชั้น 7 
ตึก 12 

 2.สัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตรกรรม
ร่วมกับศิลปินกลุ่มธรรม 

6 ก.ค. 55 

 

ม.นเรศวร 

 

หอศิลป์ ม.นเรศวร  

จ.พิษณุโลก 

อ.ศุภฤทธ์ิ  

  ธาราทิพย์นรา 

1.เข้าร่วมงานวิจัยของสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

22-23 ธ.ค.54 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 2.อบรมนักวิจัยรุนท่ี 2 : การ
วางแผนเก็บข้อมูลและเคร่ืองมือใน
การทําวิจัย 

21-22 มี.ค.55 

 

สถาบันวิจัยสังคม ม.
เชียงใหม่  

สถาบันวิจัยสังคม ม.
เชียงใหม่   

 3.กิจกรรม "การนําเสนอองค์ความรู้
จากผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและต่อ
ยอดของท้องถ่ินชุมชนจะได้รับการ
เผยแพร่" 

 

 

19-เม.ย.-55 

 

 

สถาบันวิจัย มรภ.
กําแพงเพชรผู้จัด 

ณ ห้องประชุมชั้น 7 
ตึก 12 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 

 4.ประชุมกลุ่มย่อยในโครงการแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมหมู่บ้านกระเหร่ียง จ.
กําแพงเพชร 

6-ก.ค.-55 

 

 

  มู่บ้านกระเหร่ียงน้ําตก
คลองลาน จ.
กําแพงเพชร 

 5.เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" 

25-27 ส.ค.55 

 

 

กศ.บป. 1,894 

 

 

ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ 

 6.สัมมนาวิชาการ เร่ือง "การเตรียม
ความพร้อมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558" 

4-7 ก.ย.55 

 

 

  โรงแรมอมรินทร์ลากูน 
จ.พิษณุโลก 

อ.ธวชินี  

  แสงขรรค์ชัย 

 

1.ประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัย
โครงการพัฒนาครูของครูด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 

28-29 ม.ค.55 

 

 

 

(จัดโดย สํานักบริหาร
โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษาฯ 
สกอ. 

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

 

 2.ประชุมโครงการวิจัยพัฒนาครูด้วย
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมในชั้น

17-ก.พ.-55   - ห้องประชุมสํานักงาน
คณบดีคณะมนุษย์ฯ 
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เรียนทุกชั้นปี  

 

 

 

 3.ประชุม เร่ือง แนวทางและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม 

20-21 ก.พ. 55 

 

(จัดโดย สนง.กองทุน
สนับสนุนการวิจยั) 

ห้องประชุมบ้านแสน
ตองโรงแรมโลตัสปาง
สวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 

 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

 

1 มี.ค. 55 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มรภ.กําแพงเพชร 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1
มรภ.กําแพงเพชร 

 5.ประชุมนิทรรศการโครงการแก้ไข
ปัญหานํ้าท่วม มรภ.กําแพงเพชร 
และเครือข่าย 

27-28 ส.ค.55 

 

สกอ. 

 

ศูนย์การค้าบางกอก
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 

อ.เสริมศักด์ิ  รูปตํ่า 1.ประชุมสัมมนาเพ่ือปฐมนิเทศ
นักเรียนทุน โครงการพัฒนากําลงัคน
ด้านมนุษย์ฯ ปีการศึกษา 2555 

26 พ.ค. 55 

 

สกอ. กรุงเทพฯ  สกอ. กรุงเทพฯ  

 2.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิค
การเขียนบทความวิจัยทาง
นิติศาสตร์ 

16-18 ก.ค.55 

 

 ม.ศรีปทุม กรุงเทพฯ  

 3.ประชุมสัมมนาหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาศิลปศาสตร์สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน ตามกรอบ
มาตรฐานฯ 

24 ก.ค. 55 

 

(จัดโดยวิทยาลัย
ชุมชนตาก) 

 

โรงแรมเวียงตากริเวอร์
ไซด์ จ.ตาก  

 4.ประชุมเพ่ือดําเนินการนําเสนอ
แนวทางในการเตรียม มคอ. 2-7 
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

24 ส.ค. 55 

 

จัดโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

 

ม.บูรพา จ.ชลบุรี 

  

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 

 5.ข้าร่วมการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" 

25-27 ส.ค.55 

 

 ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯเซ็นเตอร์ 
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อ.สุคนธ์ธา 

  พุ่มเมือง 

 

1.ประเทศ : ภาวะวิกฤตท่ีต้องแก้" 
ในงาน Thailand  Reaearch  
Expo 2011 

  จัดโดยสถาบันวิจัย
แห่งชาติ 

 

 

 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

 

1 มี.ค. 55 

 

มรภ.กําแพงเพชร (จัด
โดย กจ.) 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1 

 3.ประชุมกลุ่มย่อยในโครงการแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมหมู่บ้านกระเหร่ียง จ.
กําแพงเพชร 

6-ก.ค.-55   มู่บ้านกระเหร่ียงน้ําตก
คลองลาน จ.
กําแพงเพชร 

 4.ประชุมนิทรรศการโครงการแก้ไข
ปัญหานํ้าท่วม มรภ.กําแพงเพชร 
และเครือข่าย 

27-28 ส.ค.55 

 

 ศูนย์การค้าบางกอก
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 5.อบรมวิชาการในโครงการ "สืบสาน
ภาษา คงคุณคา่วรรณศิลป ์คร้ังท่ี 5 : 
เรียนรู้ภาษผ่านเพลงพ้ืนบ้าน สืบ
ทอดตํานานคีตวรรณกรรม" 

28 ส.ค. 55 

 

 

มรภ.นครสวรรค์ 

 

 

ห้องประชุมอมราวดี 
มรภ.นครสวรรค์  

 

 

อ.เพ็ญภรณ์  

เหลี่ยวเจริญวัฒน์ 

1.สัมมนา PULINET คร้ังท่ี 2 
"ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้" 

 

26-27 ม.ค.55 

 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา(ผูจ้ัด) 

 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.
นครราชสีมา(ผู้จดั) 

 

 2.อบรมนักวิจัยรุนท่ี 2 : การ
วางแผนเก็บข้อมูลและเคร่ืองมือใน
การทําวิจัย 

21-22 มี.ค.55 

 

สถาบันวิจัยสังคม ม.
เชียงใหม่ (ผู้จัด) 

สถาบันวิจัยสังคม ม.
เชียงใหม่ (ผู้จัด) 

อ.ปาริชาติ  

  สายจันดี 

1.ประชุมสัมมนาเพ่ือปฐมนิเทศ
นักเรียนทุน โครงการพัฒนากําลงัคน
ด้านมนุษย์ฯ ปีการศึกษา 2555 

26 พ.ค. 55 

 

บ.กศ. 5680 

 

สกอ. กรุงเทพฯ  

 2.ประชุมกลุ่มย่อยในโครงการแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมหมู่บ้านกระเหร่ียง จ.
กําแพงเพชร 

6-ก.ค.-55 

 

  หมู่บ้านกระเหรี่ยง
น้ําตกคลองลาน จ.
กําแพงเพชร 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 

97

 3.อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิค
การเขียนบทความวิจัยทาง
นิติศาสตร์ 

18 ก.ค. 55 

 

3,200 

 

ม.ศรีปทุม กรุงเทพฯ 

อ.ตรรกพร  

 สุขเกษม 

 

1.สัมมนาวิชาการ เร่ือง "การ
เสริมสร้างการพัฒนาเพ่ือวิถีชีวิตท่ี
ย่ังยืน : ความเสี่ยงและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย" 

2-ก.ย.-54 

 

ม.นเรศวร 

 

ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 
(ผู้จัด) 

 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

1 มี.ค. 55 

 

มรภ.กําแพงเพชร (จัด
โดย กจ.) 

ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ ชั้น 1 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 

 3.อบรม เร่ือง "การทําวิจัยในชั้น
เรียน"  

19-20 เม.ย.55 

 

 

   

 4.โครงการ Research Zone 
(2012) : Phase 59  

    

 

 

 

 

 5.ประชุมกลุ่มย่อยในโครงการแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมหมู่บ้านกระเหร่ียง  

จ.กําแพงเพชร 

6-ก.ค.-55 

 

  มู่บ้านกระเหร่ียงน้ําตก
คลองลาน จ.
กําแพงเพชร 

 6.สัมมนาวิชาการ เร่ือง "การเตรียม
ความพร้อมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558" 

4-7 ก.ย.55 

 

  โรงแรมอมรินทร์ลากูน 
จ.พิษณุโลก 

อ.อรัญญารัตน์  
ศรีสุพัฒนะกุล 

 

1.สัมมนาวิชาการ เร่ือง "การ
เสริมสร้างการพัฒนาเพ่ือวิถีชีวิตท่ี
ย่ังยืน : ความเสี่ยงและการ

2-ก.ย.-54 

 

กศ.บป. (6,760) ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 
(ผู้จัด) 
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เปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย" 

 2.เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" 

25-27 ส.ค.55 

 

สกอ. คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ 

อ.เบญจภรณ์   

  ศรีวงษา 

1.ค้นคว้าข้อมูลสําหรับการวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอน 

18-21 ต.ค.54  ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 

 2.เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
"งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับ
การพัฒนา อบต." 

25 พ.ค. 55  ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 

อ.พรชนัน  

 สุขประเสริฐ 

1.ค้นคว้าข้อมูลสําหรับการวิจัยและ
การจัดการเรียนการสอน 

18-21 ต.ค.54  ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 

 2.เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
"งานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับ
การพัฒนา อบต." 

25 พ.ค. 55 

 

 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 

อ.ชุตินธร  ฉิมสุข 

 

1.ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
คร้ังท่ี 1 "จีนภิวัฒน์ในมิติภาษา 
วรรณกรรม การสอน และวัฒนธรรม
ศึกษา" 

2-พ.ค.-55  ม.หอการค้าไทย 
กรุงเทพฯ  

อ.อาทิตยา   

 ธานีรัตน์ 

 

 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

23-25 ก.พ.55 

 

 

 

ห้วยป่าปกรีสอร์ท จ.
อุทัยธานี  

 

 

 

มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ศูนย์ให้
การศึกษา ร.ร.สอน
ดนตรีซอลฟาจ.
นครสวรรค์ 

 

 

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 

อ.พรชนก  

 นุ่มน้อย 

 

1.ประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง Teacher  
Collaboration :  Shaping  the  
Classroom  of  the  Future. 

25 ม.ค. 55 

 

 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทยภาคเหนือ 
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อ.ประสิทธ์ิ   

 สิทธิดา 

 

1.ประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง Teacher  
Collaboration :  Shaping  the  
Classroom  of  the  Future. 

 

25 ม.ค. 55 

 

 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทยภาคเหนือ 

อ.สุวภัทร  ทําสวน 

 

1.สัมมนา PULINET คร้ังท่ี 2 
"ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้" 

26-27 ม.ค.55 

 

 

 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.
นครราชสีมา(ผู้จดั) 

อ.อภิญญา    

  จอมพิจิตร 

1.ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
คร้ังท่ี 1 "จีนภิวัฒน์ในมิติภาษา 
วรรณกรรม การสอน และวัฒนธรรม
ศึกษา" 

2-พ.ค.-55  ม.หอการค้าไทย 
กรุงเทพฯ  

อ.บุญญวัฒน์  

  ศรีวังราช 

1.ประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง Teacher  
Collaboration :  Shaping  the  
Classroom  of  the  Future. 

 

25 ม.ค. 55 

 

 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 

สมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทยภาคเหนือ 

อ.ชาลิสา   

ศิริธรรมเกตุ 

1.ประชุมกลุ่มย่อยในโครงการแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมหมู่บ้านกระเหร่ียง 

 จ.กําแพงเพชร 

6-ก.ค.-55 

 

 

 หมู่บ้านกระเหรี่ยง
น้ําตกคลองลาน จ.
กําแพงเพชร 

อ.สมลักษณ์ 

    วิริยจาร ี

1.เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" 

 

25-27 ส.ค.55 

 

สกอ. 

 

ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ 

อ.กรรณิกา   

  อุสสาสาร 

1.สัมมนาวิชาการ เร่ือง "การเตรียม
ความพร้อมขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558" 

4-7 ก.ย.55 

 

 

  โรงแรมอมรินทร์ลากูน 
จ.พิษณุโลก 

 

 2.ประชุมสัมมนา โครงการวิจัย "ทุน
ทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอย
แบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาง

17-ต.ค.-55 

 

 เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร 
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เมืองกําแพงเพชร   

 

อ.ศิเรมอร   

ยงพาณิช 

1.ประชุมสัมมนา โครงการวิจัย "ทุน
ทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอย
แบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาง
เมืองกําแพงเพชร 

17-ต.ค.-55 

 

 

 เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร 

 

 

อ.วาสนา   

อาจสาลิกรณ์ 

1.สัมมนาโครงการศึกษา "ระบบคัด
สรรผู้แทนท่ีเหมาะสมกับสังคม" 

27-28 ก.ย.55   -  โรงแรมรามาการ์เดนส์ 
กรุงเทพฯ 

 1.เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" 

25-27 ส.ค.55 

 

 ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  

ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง/หลักสูตรท่ีได้รับการ
พัฒนา 

ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยงาน 

ท่ีจัด 
สถานท่ีจัด 

อ.สุวภัทร  พิรณ
ฤทธ์ิ  

1.สัมมนาโครงการศึกษา "ระบบคัด
สรรผู้แทนท่ีเหมาะสมกับสังคม" 

27-28 ก.ย.55   -  โรงแรมรามาการ์เดนส์ 
กรุงเทพฯ 

 2.เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา "การ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" 

25-27 ส.ค.55 

 

 ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ 

 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับ
การพัฒนาตนเองในทุกด้านตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกได้อย่างเสรี 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :   
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 เอกสารอ้างอิง     ใบขออนุญาตไปราชการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 27  ร้อยละของอาจารย์ประจําทีศึ่กษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนอาจารยป์ระจําที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

 6  

จํานวนบุคลากรตามแผน  8  

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

 75  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

20 40 60 80 100 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นตามแผนพัฒนาบุคลากร 

3.00 75 3.50 0.14 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีใน
ปีงบประมาณ 2555 มีจํานวน 6 คน ประกอบด้วย 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล การศึกษาต่อ/มหาวิทยาลัย เป็นไป
ตามแผน 

1 อ.จริพงศ์   ยืนยง ปริญญาโท  

2 อ.วัชรัศน์  ศรีวริิยะกิจ ปริญญาโท / บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

3 อ.รัชดาภรณ ์ รกัษ์ชน ปริญญาโท/ม.เกษตรศาสตร ์  

4 อ.นิศาชล  เถงิจ๋าง ปริญญาโท  

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล การศึกษาต่อ/มหาวิทยาลัย เป็นไป
ตามแผน 

5 อ.ประสิทธิ์  สิทธิดา ปริญญาโท  

6 อ.บุญญาวัฒน์  ศรีวังราช ปริญญาโท  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สํารวจความต้องการในการศึกษาต่อของบุคลากร เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
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อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

แบบขออนุญาตศึกษาต่อ/คําส่ัง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 28  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนอาจารยป์ระจําที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ  11  

จํานวนบุคลากรทั้งหมด  84.5  

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  13.01  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

12 24 36 48 60 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 4.00 13.01 1.64 0.07 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ  รศ.  จํานวน  3 คน   มีผู้ดํารงตําแหน่ง  
ผศ.จํานวน 8 คน  รวมมีผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวนทัง้ส้ิน  11  คน  จากจํานวนอาจารย์ประจํา 87 คน   มีรายชื่อ
ดังน้ี 

1. รศ.ดร.ศรณัย์  วงศ์คําจันทร ์

3. รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ ์

5. ผศ.ชัชชัย  พวกดี 

7. ผศ.สุวทิย์  วงษ์บุญมาก 

9. ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล 

11. ผศ.ศุภพงศ์ ยืนยง 

2. รศ.มัย  ตะตยิะ 

4. ผศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์            

6. ผศ.กวี  ครองแก้ว 

8. ผศ.ศรรีัตน์ เจิงกล่ินจันทร ์

10. ผศ.วันเพญ็  บุญมา 

  

คณะได้เตรียมการเร่งรัดให้อาจารย์จัดทําผลงานคณะได้เตรียมการเร่งรัดให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการโดย
เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่มีแผนจะทําผลงานทางวิชาการมีจํานวนชั่วโมงสอนและรับภาระงานสนับสนุนน้อยลง  และให้เสนอ
ชื่อวิทยากรเพื่อให้คําแนะนําการทําผลงานแต่ละสาขา  โดยคณะจะช่วยดําเนินการและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา
ผลงาน 

ในส่วนของอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง  ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังเตรียมการจัดทําข้อบังคับเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้างสามารถเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ , รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษได้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :     

มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ 
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อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :           

-   

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

รายชื่อบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 29  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สายพิณ พกิุลทอง กูรงุ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้แผนระบบสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัย โดย
บุคลากรของคณะได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ โดยบุคลากรของคณะฯ เข้า
ร่วมประชุมจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อหา
แนวทางร่วมกันในการกําหนดระบบสารสนเทศที่จะนํามาใช้ในการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ ในวันที่ 3,10 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมดอกสัก สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 มีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นําผลการประชุมการจัดทําแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ ไปพัฒนาระบบสารสนเทศฯ โดยครอบคลุม  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน โดยมีระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

- ทะเบียนนักศึกษา 

- หลักสูตร 

- วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 

- การประเมินการสอนระดับคณะ 
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- แผนการสอน 

- ประเมินความพึงพอใจของระบบ 

2. ด้านการวิจัย ประกอบดว้ย 

- ทุนวิจัย/ ติดตามความก้าวหน้าวิจัย 

- การตพีิมพ์เผยแพร ่

- ประเมินความพึงพอใจของระบบ 

3. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 

- บุคลากร 

- สารสนเทศบุคลากรเกษียณตามระยะเวลา 

- การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

- การมา ลา ขาดราชการ 

- การพัฒนาบุคลากร 

- แผนงาน/ โครงการ 

- การประเมินความพึงพอใจของระบบ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 4. ด้านการเงิน ประกอบดว้ย 

- งบการเงินตามไตรมาศ 

- สารสนเทศงบประมาณตามแผนงาน โครงการ 

- สารสนเทศการยืมคืน 

- การประเมินความพึงพอใจของระบบ 

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทําแบบประเมินสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ ของทุกระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์ โดยมีการแจ้ง
เตือนให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบสารสนเทศฯ ทุกครั้ง 

4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผลการประเมินในแต่ละด้าน รวมทั้งข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะ 

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 
มหาวิทยาลัยมีการจัดส่งข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่าน

ระบบ CHE QA online 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 2.00 5 5 0.10 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง    

 

- คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

- http://huso. kpru.ac.th 
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- ผลการประเมนิสารสนเทศและข้อเสนอแนะ 

- หน้าเว็บไซตก์อ่นการปรับปรงุและหลังการปรบัปรุง  

- หน้าจอผลการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ CHE QA online 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 30  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สายพิณ พกิุลทอง กูรงุ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ  81.65  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 65 70 75 80 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้
สารสนเทศ 

2.00 81.65 5 0.10 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทําสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ นักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้บริหาร เป็นต้น ใช้เป็นข้อมูลพิจารณาในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย ที่เว็บไซต์ http://202.29.15.30/fishuso/index.php และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จํานวนบุคลากร เป็นต้น ที่เว็บไซต์ http://202.29.15.8/ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ เฉล่ียทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 81.65 โดยในแต่ละด้านมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1. ด้านการเงิน ความพึงพอใจ ร้อยละ 86.40 
2. ด้านการเรียนการสอน ความพึงพอใจ ร้อยละ 76.80 
3. ด้านการวิจัย ความพึงพอใจ ร้อยละ 81.80 
4. ด้านการบริหารจัดการ ความพึงพอใจ ร้อยละ 81.60 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 31  จํานวนสถาบันการศึกษาทีร่่วมมือในการพฒันาบุคลากรและนักศึกษา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนสถาบันการศึกษาทีร่่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและ
นักศึกษา 

 5  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

2 4 6 8 10 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

จํานวนสถาบันการศึกษาทีร่่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและนักศึกษา 

2.00 5 2.5 1.00 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง     

 

หนังสือขอความร่วมมือ/บันทึกข้อความ/โครงการความร่วมมือ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 32  ร้อยละของจาํนวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการประเมินการสอนอยู่ในเกณฑ์ด ี

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

จํานวนอาจารยท์ี่ได้รับการประเมินการสอนอยูใ่นเกณฑ์ด ี  84.5  

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด  84.5  

ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่ไดร้ับการประเมินการสอนอยู่ใน
เกณฑ์ด ี

 100.00  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่ไดร้ับการประเมิน
การสอนอยู่ในเกณฑ์ด ี

2.00 100.00 5 0.10 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายเกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์  โดยชี้แจงให้คณาจารย์
และนักศึกษาทราบถงึหลักการและวัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน 

ทั้งน้ีในการประเมินคุณภาพการสอน  คณะจัดให้มีการประเมินทุกภาคเรียนในสัปดาห์ที่  12 – 16  โดยให้
นักศึกษาประเมินผ่านระบบการประเมินการสอนแบบออนไลน์  ทําให้ประหยัดและง่ายต่อการประมวลผล 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

   

- ผลการประเมินการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 / 2554 , 1 / 
2555 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 33  ร้อยละของระดับความพึงพอใจผู้รับบริการจากหน่วยงานภายในคณะ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 
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โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจผู้รับบริการจากหน่วยงาน
ภายในคณะ 

 92.30  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 65 70 75 80 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจผู้รับบริการจาก
หน่วยงานภายในคณะ 

2.00 92.30 5 0.10 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในรอบปีที่ผ่านมา มีโครงการ/กิจกรรม มี
การสรุปประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทุกๆ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.30  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  
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- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง   - 

 

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 34  ร้อยละของระดับความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 81.40  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 65 70 75 80 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

2.00 81.40 5 0.10 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อนําผลกาประเมินมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหน่วยงานต่อไป 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง   - 

 

รายงานผลการประเมินภาวะผู้นําตามความรับรู้ของบุคลากรและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน 

122 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 

( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 35  ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อภาวะผู้นําของผู้บริหาร 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อภาวะผู้นําของผู้บริหาร  80.10  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 65 70 75 80 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร 

2.00 80.10 5 0.12 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้มีการสํารวจภาวะผู้นําของผู้บริหาร ตั้งแต่ คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย 
เป็นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อนําผลกาประเมินมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารต่อไป 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  

 เอกสารอ้างอิง   - 

 

รายงานผลการประเมินภาวะผู้นําตามความรับรู้ของบุคลากรและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 36  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
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ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สายพิณ พกิุลทอง กูรงุ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับการพัฒนาหน่วยงาน 

คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดรับกับของมหาวิทยาลัย และ
องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะฯ ได้ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและแผนงานการประกัน
คุณภาพ  รวมทั้งระเบียบ วิธีการ  ขั้นตอน ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. คณะฯ ได้ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ปีการศึกษา  2551 - 2555  

3. คณะฯ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ  เป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินคุณภาพภายใน  

4. คณะฯ มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา  2555 

5. คณะฯ มีแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ประจําปีการศึกษา 2555

6. คณะฯ จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  และจัดกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจและการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน  10,000 
บาท  และยังมีงบสนับสนุน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการบริหารจัดการการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีก 10,000  บาท 

7. คณะมีคําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 
2555  

8. คณะฯ จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกปีการศึกษา 

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ริหาร ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน 

คณะตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยได้ดําเนินการตาม
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ระเบียบวิธีการ และ ขั้นตอน  ตามปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด  ซึ่งได้กําหนดนโยบายโดยการมีส่วนร่วมจากท้ังภาคีภายในมหาวิทยาลัย 
ได้แก่  การดําเนินนโยบายตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยร่วมกับสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา  และภาคีภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่  กรอบนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษา  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

ในส่วนของการดําเนินการภายในคณะ  คณะยังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร  โดยได้ดําเนินการ ออกคําส่ังในการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาและมีการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดทําอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบแบบแผนตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คณุภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา / 
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง / สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

คณะดําเนินการประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้   และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

 

4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา 

ดําเนินงานประกันคุณภาพมาใช้ดําเนินการทุกกระบวนการบริหาร ได้แก่ 

1. ระบบการควบคุม  คณะมีระบบควบคุม ดังนี้ 

1.1 ด้านการบริหารงาน  โดยได้ดําเนินการตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้คณะดําเนินการ รวมทั้งการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ.2555 ซึ่งคณะได้จัดมีการควบคุมโดยจัดให้มีการรายงานผลการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด้วย 

1.2 ด้านวิชาการและการเรียนการสอน นั้น   ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ที่ได้ทําการควบคุมคุณภาพอย่างครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว 
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2.  ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  

2.1 ในเรื่องการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติตามงาน/โครงการ
ต่างๆ คณะได้ดําเนินการตามระบบติดตามของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัดต่างๆ ของ กพร. ราย 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน  รวมทั้งการ
ปฏิบัติงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณ  ก็ยังได้ดําเนินการตามระบบการรายงานการ
ดําเนินงานและรายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงาน  เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงใน
ปีการศึกษาต่อไป 

อีกทั้ง คณะฯ ยังได้ดําเนินการตามระบบกลไกการตรวจสอบภายในตามข้อบังคับของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรับการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย  

2.2 ในด้านการเรียนการสอน คณะทําการประเมินการสอนของอาจารย์ประจําและ
อาจารย์พิเศษในทุกรายวิชา ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. และแจ้งผลการประเมินต่ออาจารย์
ผู้สอนเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

3. ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา   

          คณะได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ทุกปีการศึกษา เพือ่รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก โดยเริ่มตัง้แต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา
เริ่มไดร้ับการประเมินจากหน่วยงานของ สมศ. ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอก   และใน
ส่วนของการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และได้ดําเนินการอย่างต่อเนือ่ง  

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ.
2555  คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเร่งด่วน โดยคณะฯ ได้ดําเนินการกิจกรรม / โครงการ ตาม
ข้อเสนอแนะ ตามเอกสาร รายงานการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

 

6 มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีส่นับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ร่วมกันภายใน
หน่วยงาน 

               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน  ในระบบ
บัญชี3 มิติ ซึ่งเป็นสารสนเทศสําคัญในการตัดสินใจการบริหารงานและงบประมาณ 

              ในส่วนของฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะได้ใช้ระบบฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online System เพื่อกรอกผลการดําเนินงานตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมหลักฐานอ้างอิง   
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            มหาวทิยาลัยได้ดําเนนิการจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบระบบสารสนเทศเพือ่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้เชิญทีมทีป่รึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศจากมหาวทิยาลัยแม่โจ้ มาเป็น
วิทยากรในการนําเสนอและฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารการบันทึกขอ้มูล ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) ให้กับเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลระดับคณะ สํานัก 
สถาบัน ซึ่งขณะน้ีคณะได้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบรหิารจัดการ 
(FIS) มาใช้ในการกรอกข้อมูลระดับคณะ   

7 มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีระบบการสร้างเครือข่าย  โดยผู้บริหารมีนโยบาย
ชัดเจน  และจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการดําเนินงานสร้างเครือข่าย  ดังนี้ 

1. เป็นเครือข่ายร่วมตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานักสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. เป็นเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  กับหน่วยงานระดับ
คณะ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
และแนวทางพัฒนาการดําเนินงานสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อทบทวนค่านิยมหลัก แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม
พิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไม่ครบ4ขอ้แรก 4 ข้อแรก 5 ข้อแรก 6 ข้อ 

แรก 

ครบ 7 ขอ้ 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

2.00 6 ข้อแรก 4 0.08 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

หลักฐานอ้างอิง :  -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง  นโยบายและแนวดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

-  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  ปีการศึกษา  2551-2553 

-  แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา  2555  

-   แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  2555 

-   รายงานการประเมินตนเอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจําปกีารศึกษา  
2547 ถึง 2555 

-  รายงานผลการประเมินภายในระดับคณะ  ของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจําปี
การศึกษา  2555 
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-  แบบรายงานผลการประเมินภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 สํานักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน  

-  แผนปฏิบัติงาน / โครงการเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2555  

-  แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR Card) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

-  สรุปผลการตดิตามและประเมินผลโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดอืน, 
9 เดือน และ 12 เดือน   

-  แบบ ปย.1และ ปย.2 

-  รายงานการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะ กรรมการฯ เมื่อวันที ่30 กรกฎาคม 

2555  

-  ระบบฐานข้อมูล Che QA online 

-  ระบบฐานข้อมูล FIS 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวชี้วัด) 

 
( ) รอบ 12  เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 37  มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษา 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  อาจารย์สายพิณ พกิุลทอง กูรงุ ผู้จัดเก็บขอ้มูล : นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท์ : 0 5572 1878 โทรศัพท์ : 0 5572 1878 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษา  

2 มีส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรม 

3 มีการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะหรือมหาวิทยาลัย 
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4 นักศึกษามีการใช้กระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  

5 บุคลากรและนักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 

6 มีการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการ 

7 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการให้ความรู้และกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพท่ี
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ไม่ครบ4ขอ้แรก 4 ข้อแรก 5 ข้อแรก 6 ข้อ 

แรก 

ครบ 7 ขอ้ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการดําเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน   
ถ่วงนํ้าหนัก 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

2.00 6 4 0.08 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 

- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 

- 

 


