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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
ครั้งที่ 3 / ๒๕63 

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.๒๕63 เวลา ๑3.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

ก. รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
9. ดร.นำพิชญ์  ธรรมหิเวศน ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
10. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11. ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
12. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
17. ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี (แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
19. ดร.มะลิวัลย์  รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง 
20. นายภาณุพงศ์  สืบศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
21. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
22. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้  นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย  
 พนักงานราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
21. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย รักษาการหัวหน้างานการเงิน 
 

ข. รายนามกรรมการที่ลาประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ติดราชการ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีานุช  พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ ติดราชการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  บัวเทศ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   ติดราชการ 

 

ค. รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 ๑. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา หัวหน้างานเลขานุการ 
 ๒. นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์ ประจำงานเลขานุการ  



๒ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑3.0๐  น. 
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดการประชุมและ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.1.1 เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดกิจกรรม "KPRU DIY แอลกอฮอล์เจล    
สู ้ไวรัส COVID-19" โดยจัดทำแอลกอฮอล์เจล ซึ ่งมีด้วยกัน 2 สูตร คือ สูตรที ่ 1 ใช้ Cabopol SF-1 และสูตรที ่ 2           
ใช้ Cabopol-940 จำนวน 4,000 ขวด ๆ ละ 30 มิลลิลิตร ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ จะนำแอลกอฮอล์เจลดังกล่าว ไปแจกฟรี
ให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ณ บริเวณหน้าสำนักงานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร หรือบริเวณตลาดไนท์
บาร์ซ่า กำแพงเพชร ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป   
 
 1.1.2 มหาวิทยาลัยจะนำระบบ E-Meeting มาใช้ในการประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มใช้ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก 
 
 1.1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.
2561 เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 รวมถึงให้การบริหารจัดการในภาครัฐปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบและเกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย ใน
ฐานะของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงประกาศ
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสำคัญการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม และพร้อม
ที่จะรับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน นั้น 
  ในการนี้เพื่อให้การแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อสาธารณชนว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล ดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ต่อเนื่อง สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด ขอความกรุณาคณะ ศูนย์และสำนักเผยแพร่การแสดงเจตจำนง
ดังกล่าวต่อคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนให้ทราบ อีกท้ังนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติในระดับคณะ ศูนย์และ
สำนักตามนโยบายของมหวิทยาลัย รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือการปฏิบัติที ่จะเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต และการทำงานให้คำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนต้น และให้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 
 1.1.4 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 
๑.๒  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ 
 ๑.๒.๑  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 
  - ไม่มี   
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 ๑.๒.๒  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 
  - ไม่มี 
 ๑.๒.๓  เรื ่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมฟัง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ Talent mobility ใน
วันที่ 25 มีนาคม 2563 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒.4  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ  

  
 - ไม่มี 

 
 ๑.๒.5  เรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา  
  
  - ไม่มี 
 
๑.๓  เรื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  
 
 -ไม่มี 
 
๑.๔  เรื่องจากคณะ 
 ๑.๔.๑   เรื่องจากคณะครุศาสตร์  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๔.๒ เรื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๔.๓   เรื่องจากคณะวิทยาการจัดการ  
 
  - ไม่มี 
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 ๑.๔.๔   เรื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่
ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศนูย์
เทคโนโลยีเกษตรและนว ัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค 
กรุงเทพมหานคร  
 
  การจัดตั้งศูนย์ AIC เกิดข้ึน เนื่องจากตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้กำหนดให้ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิต
ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที ่ 12 ของโลก โดยได้
ตั้งเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่อันดับท็อปเทนของโลก ขณะที่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร หรือ GDP ในปี 
2563 คาดว่าจะขยายตัว 2 - 3% 
  การจัดตั้งศูนย์ AIC นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีก
ทั้งยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และ
ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๔.๕   เรื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                
  - ไม่มี 
                                 
 1.4.6 เรื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย  
 
  - ไม่มี 
 
 1.4.7  เรื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  ๑.๔.๗.๑ จังหวัดกำแพงเพชร สั่งงดจัดกิจกรรม ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
  ๑.๔.๗.๒ ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย บุคลากรทั่วไปให้ใช้หน้ากากผ้า บุคลากรทาง
การแพทย์ให้ใช้หน้ากากเขียวขาว 
 
  ๑.๔.๗.๓ ขอความร่วมมืองดเดินทางไปในจังหวัดเสี ่ยง 8 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
เชียงราย สมุทรปราการ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ภูเก็ต 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

๑.๕  เรื่องจากสำนัก/สถาบัน 
 ๑.๕.๑   เรื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  1.5.1.1 งานวิทยบริการ 
   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำจดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 นำเสนอเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)
    
  1.5.1.2 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
   ๑) ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/2562 นำเสนอเพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
 
ลำดับที่ วันสอบ จำนวนรับสมัครสอบ สมัครสอบ ขาดสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 

1 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 200 129 30 72 27 
2 ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 200 169 37 79 53 
3 ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 200 156 47 78 31 
4 ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 200 166 56 90 20 

 
   ๒) ศูนย์คอมพิวเตอร์ รายงานการใช้/เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 นำเสนอเพื่อโปรด
ทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
   3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัด
มาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ นำเสนอเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบ
วาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
    
  1.5.1.3 งานศูนย์ภาษา 
   ศูนย์ภาษา จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
    
  ๑.๕.๑.๔ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ
ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล (IC3 Digital Literacy Certification) 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 



๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

 ๑.๕.๒   เรื่องจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แจ้งเรื่อง
ต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  1.5.2.1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำสรุปจำนวนผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2563 นำเสนอเพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบ
วาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 

คณะ จำนวนแผนรับ จำนวนผู้ชำระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 245 ๙๓ 
คณะครุศาสตร์ 418 ๓๖๕ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 395 ๒๒๐ 
คณะวิทยาการจัดการ 315 ๑๓๔ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 295 ๙๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 250 ๕๕ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 40 ๐ 

รวม 1,958 ๙๖๑ 
   
  1.5.2.2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำสรุปจำนวนผู ้สมัครเร ียน ภาคกศ.บป. 
(กำแพงเพชรและแม่สอด) ประจำปีการศึกษา 2563 นำเสนอเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 

คณะ กำแพงเพชร แม่สอด 
แผนรับ ผู้สมัคร ชำระค่าสมัคร แผนรับ ผู้สมัคร ชำระค่าสมัคร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60 ๓๖ ๑๐ 30 ๑๑ 3 
คณะวิทยาการจัดการ 90 ๔๑ ๑๐ 80 ๒๐ ๖ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 75 ๑๙ ๗ 30 ๔ 0 

รวม 225 ๙๖ ๒๗ 140 ๓๕ ๙ 
 
  1.5.2.3 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำปฏิทินการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาค
เรียนฤดูร้อน 2562 นำเสนอเพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสาร
แยกเล่ม) 
 
  1.5.2.4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำปฏิทินการศึกษานักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำ
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ นำเสนอเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
(เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ๑.๕.๒.๕ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สรุปผลการดำเนินการจัดงานนิทรรศการราชภัฏ
กำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๖ “เปิดประตูสู๋อนาคต” เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 



๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

 ๑.๕.๓   เรื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ 
ดังนี้ 
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำจดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นำเสนอเพื่อโปรด
ทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕.๔   เรื่องจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 - ไม่มี 
 

 1.5.5 เรื่องจากสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้แจ้งเรื่องต่าง ๆ 
ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  ๑.๕.๕.๑ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ๑.๕.๕.๒ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕.6   เรื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  ๑.๕.๖.๑ งานบริหาร 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานกิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม 2563 จำนวน ๓ 
กิจกรรม นำเสนอเพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
   

๑.๕.๖.๒ งานส่งเสริมการวิจัย 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานการเข้าร่วมประชุมวิจัยต่างๆ นำเสนอเพื่อโปรดทราบ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  1.5.6.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) นำเสนอ
เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  1.5.6.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนสนับสนุนการวิจัย นำเสนอเพื่อโปรดทราบ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
 



๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

  1.5.6.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานจำนวนรายงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย      
ที่แล้วเสร็จ ในช่วงกุมภาพันธ์ 2563 นำเสนอเพ่ือโปรดทราบ  

คณะ จำนวนงานวิจัย (เรื่อง) 
คณะครุศาสตร์ - 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
คณะวิทยาการจัดการ ๕ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ๒ 

รวม ๘ 
  

 ๑.๕.๕.๖ สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานจำนวนงานวิจัยที่ค้างทุน แยกตามปีงบประมาณ และตามสังกัด (แยกงบ
แผ่นดิน/ งบบกศ) นำเสนอเพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสาร
แยกเล่ม) 
 

คณะ จำนวนงานวิจัย (เรื่อง) 
คณะครุศาสตร์ 18 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33 
คณะวิทยาการจัดการ 44 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 48 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 24 
บุคลากรสายสนับสนุน (R2R) 20 

รวม 223 
 

 ๑.๕.๕.๗ สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานความก้าวหน้าโครงการตามพระราโชบาย ระบบข้อมูลระดับ
ตำบลในจังหวัด นำเสนอเพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยก
เล่ม) 

 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๑.๕.7   เรื่องจากกองกลาง  
 
  - ไม่มี 
 
 
 
 



๙ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

 ๑.๕.8 เรื่องจากกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  1.5.8.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
(เอกสารแยกเล่ม)   
 
  1.5.8.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “วันราชภัฏ” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  1.5.8.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการกีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 19 เมื่อ
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  1.5.8.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลิน
วัฒนธรรม” เมื่อวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสาร
แยกเล่ม) 
  1.5.8.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดีมีคุณธรรม 5 
ด้าน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  1.5.8.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
กิจกรรม ราชภัฏจิตอาสา รักป่ารักษ์โลก เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๕.9 เรื่องจากกองนโยบายและแผน  
 
  - ไม่มี 
 
 ๑.๕.10 เรื่องจากงานการเงิน  
 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕63  

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 / ๒๕63 เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา ๑3.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน 1๗ หน้า ตาม
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / 2563 
 
 



๑๐ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 / 2563 

 
ความเป็นมา   

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2563 เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2562 มีมติต่าง ๆ ไปแล้วนั้น จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 / 2563 
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

 
เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

1 เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS) และมี
ข้อเสนอแนะให้ให้ทุกคณะสำรวจ
ภาวะการมีงานทำโดยใช้แบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้รายงานให้กับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมรับทราบ 

แจ้งให้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 
(MIS) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ 

งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ (MIS) 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

2 เห็นชอบการรายงานความก้าวหน้าในการ
พัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเว็บโอ
เมตริกซ์ 

แจ้งให้งานพัฒนา
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ทราบ 

งานพัฒนา
ระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

3 เห็นชอบการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ และให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ
เบิกจ่ายเงิน 

แจ้งให้งานพัสดุ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ 

งานพัสดุ อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

4 เห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้ เงินคงคลัง (ครั้งที่ 2) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และนำเสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563 

แจ้งใหก้องนโยบายและ
แผน ดำเนินการ 

กองนโยบายและ
แผน 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

5 เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 3 เดือน : 

แจ้งใหก้องนโยบายและ
แผน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดำเนินการ 

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 



๑๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 
2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
โดยที่ประชุมให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ตัวชีว้ัดที่ 32 ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

- เปลี่ยนหน่วยวัดจาก ระดับ เป็น 
ร้อยละ 

2. ตัวชีว้ัดที่ 35 จำนวนเครือข่ายที่
ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนา
องค์กร 

- เปลี่ยนหน่วยวัดจาก ร้อยละ เป็น 
หน่วยงาน 

- มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนรวบรวมข้อมูล 

3. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเร่งดำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย 

4. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนำปญัหา 
และข้อเสนอแนะ มานำเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับ
บุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 
13.00 น. 

6 เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดตาก บริษัท สยามนิส
สันแม่สอด จำกัด ศูนย์การค้าโรบิน
สันไลฟ์สไตล์ แม่สอด หอการค้าจังหวัด
ตาก และโปรแกรมวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กำแพงเพชร แม่สอด โดยที่ประชุมให้
ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
และให้นิยามรวมทุกหลักสูตร 

แจ้งใหโ้ปรแกรมวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร แม่สอด 
ดำเนินการ 

โปรแกรมวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร  
แม่สอด 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 



๑๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
2. ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการแยกแต่ละสถาน
ประกอบการ 

3. ให้วิเคราะห์แต่ละสถาน
ประกอบการว่าควรจะทำกรอบและ
แนวทางของความร่วมมือเรื่องใดบ้าง 
รวมถึงรายละเอียดเรื่องกรรมสิทธิ์ในงาน 
และให้นิติกร และรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการตรวจสอบอีกครั้ง 

7 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การจัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัยในโครงการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการวิจัย งบประมาณ
บริการวิขาการ ประจำปีงบประมาณ 
2563 โดยที่ประชุมให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. แก้ไขรายละเอียด ข้อ 2.2 เงื่อนไข
การเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ดังนี้ 

- กลุ่ม 1 จำนวนงบประมาณ ไม่เกิน 
100,000 บาท 

- กลุ่ม 2 จำนวนงบประมาณ 
100,000 - 299,999 บาท 

- กลุ่ม 3 จำนวนงบประมาณ 
300,000 บาท ขึ้นไป 

2. เพ่ิมรายละเอียดเงื่อนไขการเบิกจ่าย
ทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ 

- ในกรณีที่ระบุว่าดำเนินการเกี่ยวกับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ดำเนินการตาม
เงื่อนไขการเบิกจ่าย 

- ในกรณีที่ไม่ได้ระบุว่าดำเนินการ
เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัย ให้เบิกจ่าย
งบประมาณตามระเบียบพัสดุ 

3. เพิ่มวรรค ทั้งนี้ให้คณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยระดับคณะได้กำกับดูแลให้
เป็นไปตามประกาศ 

4. งบบริการวิชาการท่ีจัดสรรให้กับ
คณะเพ่ือดำเนินการในรูปแบบของการ
วิจัยให้จัดทำประกาศให้ชัดเจน และ

แจ้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดำเนินการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 



๑๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
สามารถนำงบประมาณไปดำเนินงานใน
รูปแบบของการวิจัยได้ 

8 เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย 
การจ่ายเงินสนับสนุนในการผลิต ผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ รางวัล
ด้านวิจัย และการอ้างอิงผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2563 โดย
ให้ปรับแก้รายละเอียดนำเสนอใหม่ในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

แจ้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดำเนินการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 

5.๑  การพิจารณารายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(MIS) 
 

ความเป็นมา   
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) 
นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (MIS)  
 

 ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS) ในเรื่องที่นำเสนอต่อไปนี้ 

 1. ระบบภาวะการมีงานทำ 
 2. ระบบลงทะเบียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 3. ระบบ Emeeting 
  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ (MIS)  
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

5.2  การพิจารณารายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
จัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ 

 
ความเป็นมา  

  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
จัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระ
นี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ โดยที่ประชุมให้นำ Chatbot มาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ 
โดยเฉพาะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

 
5.3  การพิจารณาการเร่งรดั ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ 
 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอรายงานติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ โดยที่ประชุมให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ทุกหน่วยงานเร่งส่งคุณลักษณะครุภัณฑ์เพ่ือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๒. รายการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม มอบงานอาคารสถานที่เร่งเขียนแบบ 
   

5.4  การพิจารณามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี
งบประมาณ 2563 

 
  ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช.โดยมีการแจ้งผลการประเมินฯ และ
ข้อเสนอแนะมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ต่อเนื่อง สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด จึงนำเสนอมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 



๑๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
   
  มติที่ประชุม  เห็นชอบมาตการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

5.5  การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การจ่ายเงินสนับสนุนในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ รางวัลด้านวิจัย และการอ้างอิงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2563   

 
ความเป็นมา  

 จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่พิจารณาเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเท่านั้น รวมทั้งตัวชี้วัดระดับ
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตัวชี้วัดที่ ๗ จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ที่เน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร แต่ประกาศฉบับเดิมยังคงให้
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและเงินรางวัลในการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาตินั้น ก่อให้เกิด
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายและการสนับสนุนงบประมาณ อีกทั ้งเกณฑ์การจัดอันดับ Webometrics               
ที่ครอบคลุมไปถึงการอ้างอิงบทความทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เคยปรากฏการสนับสนุนใน
รูปแบบนี้มาก่อน จึงเห็นควรจัดทำ (ร่าง) ระเบียบฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 

 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การจ่ายเงิน
สนับสนุนในการผลิตผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ รางวัลด้านวิจัย และการอ้างอิงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.
2563 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การจ่ายเงินสนับสนุนใน

การผลิตผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ รางวัลด้านวิจัย และการอ้างอิงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ .
2563 โดยที่ประชุมให้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้คณะช่วยดูเรื่องการเบิกจ่ายเงิน 
๒. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนานำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  
5.6  การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การให้ทุนนักศึกษาใหม่ นักศึกษา

และนักกีฬาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.2563  
 

ความเป็นมา  
ด้วยทางกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานทุนของนักเรียนนักศึกษาท่ีความสามารถด้านกีฬาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และทุนนักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียงด้าน
กีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งในหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนดังกล่าวจะต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือขอกำหนดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไว้รองรับ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทุนได้ยืดเอาระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนด



๑๖ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครที่ขอรับทุนให้เหมาะสม  จึงนำเสนอ 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การให้ทุนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาและนักกีฬาที่มีความสามารถด้าน
กีฬา พ.ศ.2563 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 

 
  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การให้ทุน
นักศึกษาใหม่ นักศึกษาและนักกีฬาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.2563 โดยที่ประชุมให้แก้ข้อความ ดังนี้ 
  ๑. ปรับชื่อเรื่องเป็น ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษานักศึกษาที่มี
ความสามารถทางด้านกีฬา พ.ศ.2563 
  ๒. นิยามคำว่าทุนการศึกษา เพ่ิมคำว่าเหมาจ่าย 
  ๓. ข้อ ๑๓ (๒) แก้ไขคำว่า ย้อนหลัง ๓ ปี เป็น ย้อนหลัง ๒ ปี 
  ๔. ข้อ 17 (3) แก้ไขข้อความ เป็น มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแตละภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่
ต่ำกว่า 2.00 ระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.00 
  ๕. มอบกองพัฒนานักศึกษานำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การให้ทุนนักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาและนักกีฬาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ.2563 

 
5.7  การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็ง

ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง 

 
ความเป็นมา  

  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รุดหน้าอย่างรวดเร็ว การเพ่ิมพูนความรู้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องดำเนินการให้ควบคู่ไปกับความเจริญทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ การให้บริการ 
และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้หรือห้องสมุด ฉะนั้นแล้วบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด จึงควรมีการเพิ่มพูนความรู้
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง จึงได้ทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง ๒. เพ่ือให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง เป็นเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  โดยความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงนำเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 



๑๗ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

  ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดทำเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดทำเครือข่ายศูนย์พัฒนาความ
เข้มแข็งทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง โดยที่ประชุมให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. มอบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ลงนาม 
  ๒. ปรับเนื้อหาตามข้อเสนอแนะ 
 

5.๘  การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 
ความเป็นมา  

  ด้วยโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการจัดการเรยีน
การสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-intergrated Learning : WIL) ซึ่งในการดำเนินการโครงการได้มีการจัดทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ จึงขอนำเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
(เอกสารแยกเล่ม) 
 

 ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 
  

5.9  การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สถานี
พัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 

 
ความเป็นมา  

  ด้วยโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการจัดการเรยีน
การสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-intergrated Learning : WIL) ซึ่งในการดำเนินการโครงการได้มีการจัดทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ จึงขอนำเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 



๑๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

 ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร กับ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 

 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ 
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 
 

5.10  การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ 
บริษัท เอ็นไว คลีน คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 
ความเป็นมา  

  ด้วยโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการจัดการเรยีน
การสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-intergrated Learning : WIL) ซึ่งในการดำเนินการโครงการได้มีการจัดทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ จึงขอนำเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อความตกลงความ
ร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ บริษัท เอ็นไว คลีน คอนซัลแตนท์ จำกัด รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

 ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร กับ บริษัท เอ็นไว คลีน คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 
  มติที ่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร กับ บริษัท เอ็นไว คลีน คอนซัลแตนท์ จำกัด 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่ 7  เรื่องจากสโมสรอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไดแ้จ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์  
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



๑๙ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องอ่ืน ๆ   
 เชิญคณบดีทุกคณะประชุมหารือ เรื่อง การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
        ปิดประชุมเวลา ๑๗.๒๖ น. 
 

                                                                                           
                    (นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์) 
                     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม  
 

                                                                                   
                                               (ผูช้่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

 
 
 

 
 
 
 
 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คร้ังที่ ๓/๒๕63 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 

 
 
 

       เอกสารแนบวาระท่ี 5.4 
มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
--------------------------------- 

 
1. ความเป็นมา  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงาน 
ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ ไปแล้วนั้น 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.34 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับดีมาก และเมื่อทำ
การจัดอันดับผลคะแนนระดับสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้คะแนน ITA อยู่ในระดับ 3 
ของจำนวน 83 หน่วยงาน  โดยในรายงานผลการประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับนั้น คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สรุป
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน โดยนำข้อมูลจากการประเมินตามแบบสำรวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง  รวมถึงข้อเสนอแนะของ 
คณะที่ปรึกษาโครงการ  

  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นไปตามหลักคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้จัดทำมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงหน่วยงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ รวมถึงพัฒนาการดำเนินการที่เป็นอยู่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางการ
ดำเนินการของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
2. มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ.2562 คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการทำงานของหน่วยงาน ดังตาราง 
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แหล่งข้อมูล จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน IIT 

1. หน่วยงานค่อนข้างให้
ความสำคัญกับการ
ดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ 
ส่วนบุคคล 

1. ในการประชุมหรืออบรมที่
สามารถสอดแทรกแนวคิดในการ
ทำงานที่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลให้
สอดแทรกแนวคิด เช่น การ
ประชุม กบ. การประชุมระดับ
คณะ/สำนัก ฯลฯ 
2. ปลูกฝังอุดมการณ์ ว่า  
“คนของพระราชาข้าของ
แผ่นดิน” ดังนั้น จำต้องเห็น
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนบุคคล 

-รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
-นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ 
-กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 

2.บุคลากรในหน่วยงาน
ส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน หรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นความ
เสี่ยงต่อการรับสินบน 
ในอนาคต 

1. จัดอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
รับสินบนและบทลงโทษ 
ทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ให้หรือรับ
สินบนกับบุคลากรเป็นประจำ 
ทุกปี 
2. เผยแพร่คู่มือการป้องกันการ
รับสินบน   มาตรการป้องการรับ
สินบน ที่หลากหลายช่องทาง  
3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
การปฏิบัติงานที่ปลอดจากการ
ทุจริต ไม่เรียก รับสินบน 

-ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
-คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
-กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
 

3. หน่วยงาน 
มีกระบวนการจัดทำ
งบประมาณเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีการใช้
จ่ายงบประมาณ 
อย่างตรงไปตรงมาไม่
บิดเบือนไปจาก
วัตถุประสงค์ 

1. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียด
งบประมาณผู้รับผิดชอบต่อ
สาธารณชนในช่องทางที่เข้าถึงง่าย 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลโครงการและ
กำหนดให้หน่วยงานรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ดำเนินโครงการเป็นเอกสาร 
รายไตรมาสและรายงานด้วยวาจา 
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 

-ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสติ 
-กองนโยบายและแผน 
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แหล่งข้อมูล จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 
แบบ OIT 1. มีการวางระบบที่มี

ความเป็นเลิศเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูล 
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างเป็นปัจจุบัน 

1. ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้มี
การเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และ
มีช่องทางที่หลากหลาย 
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย เช่น 
    - การประชาสัมพันธ์ 
    - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

-รศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน 
-คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ITA 
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แหล่งข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก EIT 

1. ควรมีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณะควรรับทราบ 
อย่างชัดเจน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำหน้าที่
จัดเก็บข้อมูลและวางระบบการ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจน
ช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ  
2. พัฒนาเว็บไซต์ในการเผยแพร่
ข้อมูลให้เอ้ือต่อการเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว  
3. เพ่ิมเติมระบบการตรวจสอบและ
ติดตามท่ีมาของข้อมูลและการเข้าถึง 
เช่น ข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยัง
หน่วยงานภายนอก  
ควรเพิ่มแนวทางสำรองโดยรวบรวม
ข้อมูลจัดเก็บในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ควรใส่อ้างอิงที่มาของ
แหล่งข้อมูล ด้วย และดำเนินการ
จัดทำระบบรับแจ้งปัญหาการเข้าถึง 
เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ใช้แจ้งข้อมูล
ย้อนกลับกรณีลิงค์ปลายทาง Error 
เป็นต้น 
4. รวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์
ทั่วไปให้ความสนใจ เช่น จำนวน
นักศึกษา แผนที่/แผนผัง
มหาวิทยาลัย ค้นชื่ออาจารย์ ค้นหา
ห้อง โดยจัดทำ Banner “มารู้จัก 
Kpru กันเถอะ” เป็นการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้ผู้ใช้
รู้จักเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น 
5. กิจกรรมปรับปรุงระบบงานธุรการ
ที่มหาวิทยาลัยออก ให้มีการนำเสนอ
ข้อมูลมหาวิทยาลัย โดยการใส่ QR 
Cord ในหนังสือราชการ ทุกฉบับ 
เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
6. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทางสถานี
วิทยุโดยให้มีการ Live สด ทุกวัน 
7. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 

-รศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน 
-คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ITA 

2. การเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานที่เข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย 
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แหล่งข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

3. ควรพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 
โดยเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินงาน 
การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการทำงาน
ให้ดีขึ้น 

สำนักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน 
1. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
โดยชี้แจงถึงรายละเอียดขั้นตอนการ
ขอรับบริการ และเผยแพร่มาตรฐาน
การให้บริการดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ หรือ Social media เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
เกิดความโปร่งใส 
2. ดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา 
การให้บริการอยู่เสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้
ที่มาติดต่อรับบริการ โดยมุ่งเน้นให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ในการให้บริการ 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน มีการสำรวจข้อมูลความ
ต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือนำมาเป็น
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงาน โดยใช้
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับบริการ 
จัดสนทนากลุ่มผู้รับบริการ เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการได้แสดงความ
คิดเห็นและรับแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ   
ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์  
เฟสบุ๊ค เป็นต้น  มีแผนผังและคู่มือ
ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
    นอกจากนี้สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมี
คณะกรรมการประจำสำนักซ่ึง
ประกอบด้วยผู้บริหาร ตัวแทน 

-ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 
-รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
-ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี 
-รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ 
-ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา 
สำนักบริการวิชาการฯ 
สำนักวิทยบริการฯ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
กองพัฒนานักศึกษา 
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แหล่งข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

 

 ผู้ปฏิบัติงานและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายนอกได้มีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานการติดตามตรวจสอบ
เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานให้เกิด
ความโปร่งใสและเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 
  
สำนักบริการวิชาการและจัดหา
รายได้ 
1. พัฒนาการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน  ให้มีความโปร่งใสและมี
ความเท่าเทียมกัน โดยจัดทำ
มาตรการด้านการให้บริการวิชาการ
และจัดทำคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการงานบริการวิชาการ
ได้สะท้อนความคิด และเสนอแนะ
การให้บริการวิชาการให้มีคุภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
1. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือผู้รับบริการ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน โดยการประชุม การ
จัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับแจ้ง
ข้อร้องเรียน ต่าง ๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เพจ 
facebook 
2. มีคู่มือการให้บริการที่ชี้แจง
รายละเอียดขั้นตอน การให้บริการ 
ในกระบวนการต่าง ๆเช่น ขั้นตอน
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แหล่งข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

การขอสำเร็จการศึกษา ขั้นตอนการ
ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ และขั้นตอนการขอ
สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
กองพัฒนานักศึกษา 
1. เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำมาเป็นแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป รวมถึงมี
การเปิดช่องทางในการสอบถาม
ข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่ 
เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น  
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น  
2. พัฒนาระบบเช็คกิจกรรมนักศึกษา 
เพ่ือให้มีความรวดเร็ว และมีความ
แม่นยำ นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
การเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละบุคคล
ได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการ
ให้บริการมากยิ่งข้ึน 

 


