
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

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

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
นิทรรศการทางวิชาการและแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6508000017 35,000 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
กลยุทธ์ที่ : 3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : 29 อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
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 ่: 3.3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของประชากรวัยอุดมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ 
สถานภาพของงาน/โครงการ [ X ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม ่[   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี 
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   

1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจที่สำคัญ 4 ประการ คือ ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

1.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
2.  เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

P2 



บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการแสดงผลงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปยังชุมชน  ท้องถิ่น
และแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป จึงเห็นสมควรจัด
นิทรรศการทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น      

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

1. นิทรรศการทางวิชาการทางมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 
2.กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

.นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้
ทราบถึงผลงานและได้รับองค์
ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
2.นักเรียนและบุคคลทั่วไป 
ได้เป็นเครือข่ายร่วมกับ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
3.นักเรียนและบุคคลทั่วไปที่
เข้าร่วมนิทรรศการเป็น
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

เชิงปริมาณ  
   1. โปรแกรมวิชาและนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและกิจกรรมแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

10 (โปรแกรม) 

   2. บุคลากรภายนอกได้เข้าร่วมนิทรรศการวิชาการและ
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 (เปอร์เซ็นต์) 

เชิงคุณภาพ   
   1. บุคลากรภายนอกที่เข้าชมนิทรรศการวิชาการมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 (เปอร์เซ็นต์) 

   2. บุคลากรภายนอกเข้าชมนิทรรศการวิชาการทราบถึงผลงาน
และองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และหลักสูตรที่
คณะจัดการเรียนการสอน 

50 (เปอร์เซ็นต์) 

   3. จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ที่เข้าศึกษาต่อในคณะ
เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 (เปอร์เซ็นต์) 

เชิงเวลา  

   1. ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 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. นิทรรศการทาง
วิชาการและแนะ
แนวเพ่ือการศึกษา
ต่อคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1 ครั้ง 35,000    35,000 1 ครั้ง 35,000       

รวม  35,000    35,000 1 35,000 0 0 0 0 0 0 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  บุคลากรภายนอกทราบถึงองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
2.  นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงหลักสูตรที่คณะจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 



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

เพ่ือประเมินรูปแบบการจัด
กิจกรรม นิทรรศการทางวิชาการ
และแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

นักเรียน ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 
2565 ที่เข้าศึกษาต่อในคณะเทียบ
กับตามแผนรับนักศึกษาที่ตั้งไว้ 

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาปี
การศึกษา 2565 ที่เข้าศึกษาต่อใน
คณะกับแผนรับนักศึกษาท่ีตั้งไว้ 

1.ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการ
วิชาการมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
2.จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 
2565 ที่เข้าศึกษาต่อในคณะ
เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาที่ตั้งไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. นักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการวิชาการมี
น้อย 

1. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า 

   

   

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
8, เงินอุดหนุน 35,000 ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนวทิยากร 10 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปน็เงิน 12,000 บาท 
ค่าใช้สอย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าน้ำมนัเชิงเพลงิ เป็นเงนิ 6,000 บาท  
ค่าอาหารกลางวนั จำนวน 50 คนๆละ 80 บาท เปน็เงิน 4,000 บาท 
ค่าวัสดุ   
-ค่าป้ายไวนิล  จำนวน 10  แผ่น ๆละ  1,000  บาท  เปน็เงิน  10,000  บาท 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (กระดาษบรูฟ, ปากกาเมจิก, ดินสอ, ไม้บรรทัด, 
กระดาษสี) เป็นเงิน 3,000 บาท 
 

   
   
   
   



 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 

     

     

     

 
10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้ 

ด้านบริหารจัดการ......รูปแบบกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 

วางแผนการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า.. (โควิด-19) 

  

  

  

  

  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 
 
 
 



 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      
 


