
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
ยกระดับมาตรฐานวารสารพิกุล 6508000011 80,000 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชา  
กลยุทธ์ที่ : 1.3 ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : 7 จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับ ชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี,  Responsibility – มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่,  Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที ่: 1.3.2 จัดประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ระดับชาติและหรือนานาชาติร่วมกับเครือข่าย 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [X] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   

1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ให้บริการวิชาการและมีการผลิตวารสารทางวิชาการเพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยให้แก่คณาจารย์/บุคลากรของคณะ บุคลากรของ

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ 

P2 



มหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก วารสารวิชาการของ
คณะที่ผลิตภายใต้ชื่อ วารสารพิกุล ซึ่งขณะนี้อยู่ TCI กลุ่มท่ี 2 จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้นำผลงานทางวิชาการของตนมาเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม 
รวมถึงผลงานสร้างสรรค์ ดังนั้น คณะฯ จึงได้ดำเนินการผลิตวารสารพิกุลให้ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ สกอ. และศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI ) เพ่ือเข้าสู่ TCI กลุ่มท่ี 1 ต่อไป 
 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

วารสารพิกุลได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ วารสารพิกุลได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ปี
ละ 2 ฉบับๆ 

เชิงปริมาณ  

   1. จำนวนวารสารพิกุล/ปี 2 (ฉบับ  ออนไลน์) 
เชิงคุณภาพ   

   1. วารสารพิกุลได้ตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี 
นาฎศิลป์ การเรียนการสอน เศรษฐกิจ ฯลฯ 

2 (ฉบับ/ปี) 

เชิงเวลา  

   1. ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นภายใน  30  กันยายน  2565 1 (โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565 

กิจกรรม ผลผลติ 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

เงิน
อุดหนุน 

- - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. จัดทำรูปเล่ม
วารสารพิกุล  
จำนวน  2  ฉบับ 

2 ครั้ง 50,000    50,000 1 ครั้ง 25,000   1 ครั้ง 25,000   

2. บริหารงาน
วารสารพิกุล 

1 ครั้ง 30,000    30,000   1 ครั้ง 30,000     

รวม  80,000    80,000 1 25,000 1 30,000 1 25,000 0 0 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  คณะฯ มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. และอยู่ในฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทย (TCI) 
2.  ผลงานวิชาการของคณาจารย์/บุคลากรในคณะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ 
3. บุคลากรของคณะฯ นำองค์ความรู้จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารพิกุลไปใช้ประโยชน์ในงานวิชาการและงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพ่ือตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพของวารสารพิกุล 

วารสารพิกุลฉบับปี พ.ศ.2564  
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 
และ พ.ศ.2564 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม) 

แบบบันทึก ความถี่ คะแนนประเมิน/จำนวนเล่ม 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิิต ) 

 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 

8, เงินอุดหนุน 80,000 -จัดทำรูเล่มวารสารพิกุล  จำนวน  2  ฉบับ   50,000  บาท 
ฉบับละ  25,000  บาท 
ค่าวัสดุ  30,000  บาท 
-ค่าจ้างดูแลระบบวารสารพิกุลประจำปี  1  ครั้ง  17,000  บาท 
-ค่าวัสดุที่ใช้ในงานวารสารพิกุล  13,000  บาท 

   
   
   
   



8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 

1. การบริหารบทความให้มีคุณภาพท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพ่ือเข้าสู่ TCI กลุ่ม 1 

1. . กองบรรณาธิการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนประสาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือการปรับปรุงบทความให้มีคุณภาพ 

2. วารสารยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ TCI กลุ่มที่ 1 2. กองบรรณาธิการตรวจสอบคุณภาพของบทความ ตามเกณฑ์
ของ TCI เพ่ือพัฒนาเข้าสู่ TCI กลุ่ม 1 

   

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ 

ด้านการเงิน  งบประมาณมีน้อย หาแหล่งงบประมาณเพ่ิมเติม 

  

  

  

  

  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      

 


